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Eerste hoofdstuk
Langs veel wegen en paden, bekend en onbekend, waren de Joden in de grote
Nederlandse stad gekomen, de een hierom, de ander daarom en de derde nergens
om.
Na zwerftochten van alle geslachten kwamen ze over de Nederlandse grens tot
betrekkelijke rust. Binnen hun eigen, vertrouwde kring voelden zij zich veilig, doch
daarbuiten verloren zij gemakkelijk hun waardigheid en zelfvertrouwen. Ze gingen
tamelijk gemeenzaam met de burgerman om, maar hadden een vage en toch vaste
vrees tegenover de autoriteiten en hun kring overgehouden, behalve de voorzitter
van de gemeente, de parnes, Marcus, die onbekommerd, met ogen vol durf en
zelfvertrouwen over de straat ging; een stille zelf-bespottende stem sprak in hun ziel,
sterker dan redenering en de zekerheid van recht en wet. Hun
minderwaardigheidsbesef verteerde hun innerlijke hoogmoed, die altijd weer
probeerde te winnen en altijd verloor; ze konden hun angst niet vernietigen.
Voor een deel droegen ze uitheemse namen: je had een Ehrenberg, een Meiningen,
Bamberg, Silberstein en slechts enkelen heetten net als Christenen, zoals van Laar,
maar om alle twijfel weg te nemen had zijn vader hem bij zijn geboorte als Mozes
Levie Salomon in laten schrijven; iedereen, Jood en Christen noemde hem Sjloume
en wie hem niet Sjloume noemde, zei, als hij over hem sprak: ‘de Jood van Laar’.
Zijn vader, zaliger nagedachtenis, of liever
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ole wesjolem, gaf hem ook een ander driedubbel kenteken mee om alle twijfel, dat
hij een Jood zou zijn weg te nemen, een neus, die met fel geweld uit zijn gezicht
schoot en met geweldige kracht naar de bovenlip toeboog, en daarmee toonde hij de
wereld zijn afstamming van betwiste adel; hij voelde er zich trots en verlegen door.
Hij was een wanstaltige man en geen meisje uit de gemeente, de kille, keek naar hem
om, zodat men met verwondering hoorde dat het wel eens tot een huwelijk, een
sjiddisj, met Sheila Leviet kon komen; de huwelijksmakelaar, Uiekruier, de sjadjen,
had deze sjiddisj tot stand gebracht.
Dan had je Simon Levi, de gijnponum, die op zijn scheve voeten niet meer dan
drie kilometer per uur liep en uit de grap de lelijkste van alle meisjes op een bal had
aangesproken. Toen hij eveneens uit de gijn met haar had gedanst, trouwde hij uit
dezelfde gijn met haar. Als hij in de trein zat, in de synagoge kwam, zei hij: ‘moet
je horen, de nieuwste’, en dan vertelde hij altijd Jodenmoppen, vol wrange, genadelose
humor, met eeuwige bespotting om eigen leed en eigenaardigheden.
Dan vertelde hij:
‘Er kwam een sjadjen bij een Joodse jongen en zei, dat hij een uitstekende partij voor
hem wist, maar 't meisje was van goeie familie en als de jongen haar hebben wou,
moest hij de soep niet sjlobberen. En toen de jongen aan de tafel zat, vol van rijkdom
en schitterend kristal en serviezen van oud porselein, wat deed hij? Hij sjlobberde
de soep. En de sjadjen, die een naam had te verliezen, want hij sjadjende alleen in
de fijnste families, fluisterde: ‘niet sjlobberen!’ En de jongen sjlobberde toch! En de
sjadjen zei heel boos en hij sidderde over zijn hele lichaam van boosheid en angst
over het sjlobberen, dat die jongen deed: ‘niet sjlobberen!’ En hij zei het zo, dat
iedereen het hoorde, want hij wou, dat iedereen begreep, welk een deftige sjadjen
hij was: ‘niet sjlobberen’. En de jongen antwoordde: ‘over wat zal ik niet sjlobberen,
zoveel ik wil, als ik 't meisje toch niet neem?’
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Met zulke moppen dwaalde Simon Levi rond en als hij een Jood ontmoette, of hij
hem kende of niet, greep hij hem bij de jas, en zei: ‘moet je horen, de nieuwste’. Zijn
vrouw begon al te lachen, zodra ze hem zag.
‘Simon?’
‘Wat is er?’ Maar hij wist al, wat ze hem vragen wou, en hij voelde zich temoede
als een artist, die de gunst van het publiek ondervindt.
‘Heb je de nieuwste?’
Hij bedacht heel wat grappen zelf, als hij langs de weg sjokte, de uitvinder van de
jodenmoppen, die later door cabaretiers in de grote steden werden weerverteld. Van
auteursrecht wist Simon Levi, de naamloze-zwerver-dichter, met als publiek een
paar schoreme Joodjes, niet veel. Niemand zou het geloven, dat hem de handel
onverschillig liet en dat hij daardoor niet meer dan veertien, vijftien gulden in de
week maakte; hoe bestond het op de wereld, dat hij de lastige moppen niet uit zijn
geest kon kwijtraken? Om zijn geweten te sussen, riep hij zo nu en dan, vol vuur,
net of hij het meende: ‘handel’, maar meestal hielp dit niet veel en zogen zich de
gijntjes onverjaagbaar in zijn hoofd vast, vooral als Ruben, de jongste zoon van
Marcus, met hem meeliep. De man en knaap werden wonderlijk naar elkaar
toegetrokken, zo ongeveer als hypnotiseur en gehypnotiseerde, waarbij de
gehypnotiseerde, Ruben, telkens als hypnotiseur optrad en Simon tot geestigheid
dwong. Door Simon bekommerde Ruben zich weinig om zijn school en Simon bleef
een arme kerel, die nooit verder op de wereld kwam, omdat hij te veel geest bezat.
Als ze tegen hem zeiden:
‘Leef je altijd in de dalles?’, antwoordde Simon Levi:
‘Beter is dalles met gijn, dan mezomme met krijn.’
Soms voor de dienst begon, stond hij in de synagoge en had de vinger op het laatste
woord van het laatste gebed gelegd. Wanneer ze nu, al van tevoren lachend, zeiden:
‘Maar daar zijn we nog lang niet, Simon’, antwoordde hij:
‘De hoofdzaak is, dat jullie mij inhaalt.’
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De Christenen wisten niet, wat ze aan hem hadden en de jongens durfden hem op
straat niet na te roepen, want in gebektheid en in gewiekstheid won hij 't van allen,
terwijl hij zich innerlijk en uiterlijk van schelden en schimpen niets aantrok.
Door deze Simon kwam het grote leed over de Joodse gemeente, de kille, een
gemeenschap zonder woorden, een vesting zonder muren en grachten. Zelfs voor
zijn doen had Simon een slechte week achter de rug en hij voelde de verantwoording
voor zijn gezin. Zijn keel was droog, hij verdubbelde zijn gijn en zijn menselijke ziel
schrijnde hem, al liep hij vol grappen over de weg en deed Ruben schateren, want
hoe groter zorg, hoe meer grappen. Tegen zijn zorg en zwaarmoedigheid kon hij zich
waarlijk niet verweren en zijn altijd flinke en moedige vrouw, lelijk als geen, zei de
dagelijkse woorden, kwam hem gewoon tegemoet, zong meer dan ze het zei: ‘Dag
Simon’, lachte ook wel, maar Simon zag in haar ogen iets bedelends en
hulpbehoevends, net als bij een kind, dat zich niet kan verdedigen en dan leed hij.
Het werd Donderdag en nog bestond er geen uitzicht op een Sabbath met een stukje
boterkoek, een stukje kiks; toch hield hij het vol tegen de buitenwereld te grijnzen
en aldus bracht hij zijn eenvoudige wijsbegeerte, die op niets dan op zijn
levenservaring berustte, in de praktijk: als je een slag met de hamer krijgt, mag je
gerust neervallen, dan rapen ze je wel weer op, maar prikken ze je met de punt van
een spijker, en het bloed komt uit duizend kleine wonden, lach dan, want lach je
niet, dan doet de mensheid er nog wel de prikken van duizend spijkerpunten bij. Lach
om duizend beledigingen en krenkingen en plagerijen, lach je vijand in zijn gezicht
uit, doe of je ongevoelig bent, dan heeft hij geen plezier en houdt met pijnigen op.
Als ze hem met leedvermaak aanspraken:
‘Geen handel vandaag, Joodje?’, dan antwoordde hij: ‘beter een lege kar dan een
leeg verstand’, en hij lachte, zo moedig als een held.
Vrijdag zei hij tot zijn vrouw:
‘Als de kar leeg blijft, willen ze niet met mij handelen,
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want dan denken ze: ‘'t Gaat hem slecht, laat 't hem nog slechter gaan’, en als het
iemand goed gaat, denken ze: ‘'t Gaat hem goed, laat 't hem nog beter gaan’. Weten
we wat wij doen? We laden ons eigen huisraad op de kar. 'n Gijn! Dan denken ze:
Simon heeft handel, en dan doen ze er wel handel bij. Heb jij wel eens van iemand
gehoord, die op een lege kar wat stopte? Een lege kar blijft een lege kar, maar op
een volle kar, daarop komen ze van alle kanten aandraven, bij een volle kar kan altijd
nog wat bij, dan komen ze van alle kanten aandragen, rijk en arm, ze lopen zich het
zweet van het lijf, en waarom? Alleen om de volle kar nog meer vol te stoppen. Dat
is de grote gijn.’
Simon trok die dagen, tegen slechte zaken gewapend, met een volle kar de straat
op, en terwijl hij duwde, keek hij peinzend en welgemoed tegen zijn huisraad op, en
in diezelfde tijd zat juffrouw Levi in een zo goed als lege kamer. Simon had al gauw
beet: hij ruilde zijn enige rijksdaalder tegen koopwaar en hij kreeg een gulden terug.
‘Jadmoos’, riep hij vrolijk en hij trok, blij om het handgeld, al rekenend verder:
hij kreeg voor de handel wel twee gulden terug, dan had hij drie gulden, inplaats van
de rijksdaalder, niet kwaad! Het geld jongde bij anderen meer dan bij hem, bij hem
toch ook. ‘Afijn’, grijnsde hij vrolijk tegen zich zelf, ‘waar het geld jongt, daar jongen
de mensen niet’.
Middenin die gedachten schoot ineens een angst naar voren: de gulden, die hij had
teruggekregen, voelde te zwaar aan, dat was geen zilveren gulden, het was een gulden
van lood. Wat een stommeling.... dat hij dit niet dadelijk had gemerkt! En hij schold
zich zelf uit:
‘Gammer, driedubbele gammer, dat jij je een valse zoof in de jatten heb laten
stoppen. Juist iets voor een eeuwige sjlemiel als jij bent, dat jou zo iets overkomt.
Nu heb je drie zoof, van wie er één vals is.’
Hij ging met zijn kar terug, tot hij aan het huis kwam, waar men hem had bedrogen.
Hij belde zo hard, of het de politie was, en hij riep:
‘Je hebt mij een valse gulden in de handen gestopt.’
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‘Ik jou? Man, ik ken je niet.’
‘Hier is hij. Zo vals als je hart.’
‘Dat is mijn gulden niet, smerige smous.’
‘Nou, zei Simon vreedzaam, ‘beter een smerige smous dan een dief’.
Er kwamen mensen om heen staan en de man in de deur schreeuwde:
‘Die Jood heeft een valse gulden en zegt, dat ik hem die heb gegeven.’ Hij gooide
de deur dicht en Simon werd al weer rustig; ‘vandaag geluk, morgen stuk, vandaag
kiks en morgen niks’, neuriede hij zacht voor zich heen en het scheen hem toe, of
hij de kiks, goudgele boterkoek, in zijn mond stak en de geur en smaak op zijn tong
proefde: hij moest de kiks verdienen. Door dit denkbeeld werd hij sterk en levendig
en hij liep ineens door naar Levi Augurk, koopman, die handel dreef tussen de grote
kleinhandel en de kleine groothandel, en meer verdiende dan de uitgebreidste
grossierderij.
Alleen uitgeslapen kooplui als Levi Augurk, die in het dagelijks leven dom was,
doch in de handel slim, begrepen de kleine verschillen en Levi Augurk trok er zijn
voordeel van door zich als arm man voor te doen.
Simon Levi vertelde hem onmiddellijk de geschiedenis van de valse gulden en
voelde daarna een ziedend berouw. Stommeling, driedubbele gammer, dat hij dit nu
net precies Levi Augurk verteld had, de laatste, aan wie hij het had moeten zeggen!
Levi Augurk keek met loense blik naar de kar, begreep dadelijk, dat Simon met zijn
huisraad op stap was en hij zou, hoe geheimzinnig hem de zaak ook toescheen, dit
met de geschiedenis van de valse gulden in verband brengen. Nu kon Simon
theoretisch beschouwd naar een ander gaan, maar bij een ander zou hij evenmin zijn
mond kunnen houden als bij Levi Augurk, teminder omdat hij zich al éénmaal had
versproken, en dan zou Levi alle handelaren in de stad telefoneren, dat ze van de
koopwaar van Simon af moesten blijven. Zijn noodlot die dag maakte hem bang; je
had van die ogenblikken in je leven, die stil en sluipend aan kwamen zetten, en dan
ineens voor je ston-
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den, om niets dan ellende en verderf te brengen.
Hij wilde redden, wat er te redden viel en dat kon het beste door te proberen, of
hij Levi's aandacht af kon leiden.
‘Levi, heb je de nieuwste al gehoord?’
‘De nieuwste? Dat is zeker, dat Simon Levi zich een gulden van lood in de jatten
heeft laten stoppen?’ Simon klopte hem liefkozend en bezwerend met zijn handen
op de schouder.
‘Levi, laat me niet in de steek. Ik heb een groot en zwaar gezin! je weet, wat ik
voor een mieze vrouw heb.’
‘Dat weet ik.’
‘God zij dank. Ik hoef er niet op te letten, of ze naar andere mannen kijkt, andere
mannen kijken toch niet naar haar, maar omdat ze zo mies is, kent ze geen ander
tijdverdrijf dan het krijgen van kinderen: andere vrouwen gaan naar de bioscoop, zij
nooit. Als ze maar elk jaar een kind krijgt, is ze allang tevreden. Daardoor heb ik
zo'n zwaar gezin gekregen.’
‘Een bioscoop is veel goedkoper’, zei Levi critisch.
‘Laat me niet in de steek’. Levi schudde mismoedig het hoofd: in de handel bestond
er geen medelijden. Als je met ragmonus in de handel begon, eindigde je met armoe.
‘Heb ik zelf niet een zwaar gezin?’
‘Heb je ook, Levi.’
‘En heb ik dan geen mieze vrouw?’
‘Heb je ook, Levi. Maar als er een wedstrijd in ons land werd gehouden van lelijke
vrouwen en als er een eerlijke jury was, zou mijn vrouw de eerste prijs winnen. Ze
is nog een tikkeltje miezer dan de jouwe, maar laten we daar niet over strijden. Jij
bent misschien ook meer Augurk dan mens, en als ik mezelf in de spiegel bekijk,
ben ik ook geen schoonheid.’
‘We hebben het allemaal zwaar.’
‘Dank God, dat het leven zwaar is, dan kun jij het optillen en anderen niet, want
jij kunt het leven aan. Jouw jongen gaat op het Gymnasium, net als de zoons van
Marcus.’
‘Maar dat tillen wordt heel zwaar, mij ook veel te zwaar.
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De inspecteur van de belastingen heeft mij aangeslagen om per jaar negen honderd
vijftien gulden drie en twintig cent te betalen.’ Hij legde de nadruk op de drie en
twintig cent en herhaalde zelfs vroom: ‘drie en twintig cent’. Simon Levi zweeg, uit
eerbied voor het praten van Levi Augurk en de geweldige som aan belasting, die
Levi Augurk moest betalen, meer geld dan hij zelf per jaar verdiende.
Er bestond geen valse gulden meer, alleen de strijd tussen Levi Augurk en de
belastinginspecteur; zo de wereld vergaan zou zijn, dan nog waren de twee kleine,
donkere mensjes met de redenering over de belasting door gegaan. Levi schudde
droevig het hoofd. ‘Ik ben naar de belastingen gegaan en ik heb gezegd: ‘Edele heer
inspecteur van de belastingen, met tranen in de ogen heb ik gezegd....’
Plotseling wendde hij zich tot Simon, of deze de inspecteur van belastingen was
en zonder aarzelen nam Simon Levi een houding aan, waarvan hij meende, dat het
wel die van een belastinginspecteur kon zijn.
‘Ben ik soms Rothschild, mijnheer de belastinginspecteur? Waarom wilt u mij
negen honderd vijftien gulden drie en twintig cent - drie en twintig cent - laten
betalen? Weet u wat u doet? Ik heb een voorstel aan u te doen! Snij het van mijn lijf.
Negenhonderd vijftien gulden drie en twintig cent is een bedrag, dat ik bij mijn leven
nog nooit bij elkaar heb gezien, mijnheer de inspecteur.’
Simon Levi deed zo streng als het hem mogelijk was, ging recht op staan, de
duimen in het vest, en hij noemde Levi Augurk: ‘Mijnheer’.
‘Mijnheer Augurk, U kunt toch in termijnen betalen?’ vroeg hij met vastberaden
stem.
‘Mijnheer de belastinginspecteur, U houdt geen rekening met het practische leven,
U bent een ambtenaar....’
‘Dat ben ik.’
‘Een ambtenaar kan in termijnen betalen, uw salaris is erop berekend, om in
termijnen te betalen, maar in mijn huisgezin? Dat bestaat in geen huisgezin, wat in
mijn huisgezin is. Mijn huisgezin moet leven in de tijd, dat ik termijnen betaal en
tegelijkertijd moet mijn handel doorgaan. Betaal
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ik in termijnen, dan kan mijn handel niet doorgaan en kan ik bijgevolg geen termijnen
betalen en als ik geen termijnen betaal, dan onttrek ik kapitaal aan mijn zaak en dan
gaat mijn handel naar de maan. Daarom zeg ik voor mij liever: “ik betaal ineens”.’
Ze waren zo door de gebaren, de nadruk van de woorden en de onstuimige
welsprekendheid van Levi Augurk bewogen, dat ze niets van de zonderlinge logica
bemerkten; of eigenlijk..... het geval was voor hen niet onlogisch, want beiden kenden
ze het gevaar van termijnbetaling uit de praktijk en het was altijd beter alles ineens
te betalen.
Levi had de inspecteur niets anders willen zeggen dan: ‘Ik ben volkomen bereid
te betalen, maar voor meer dan dit bedrag moet U mij volgend jaar niet aanslaan’.
Simon, nog steeds in zijn rol en houding van inspecteur van belastingen,
waarschuwde met ernstige stem:
‘Maar als men een zo belangrijke som in één termijn betaalt, verliest men de rente.’
‘Mij betekent de rente niets, want ik weet niets van rente, ik weet alleen van winst.
Als ik jouw schore voor een zoof koop en vandaag voor één gulden en vijf cent verder
verkoop, maak ik achttien procent winst. Drie, vier procent rente is niets voor mij
en als je meer dan een gulden wilt hebben, pak jij de schore dan weer in, ik begeer
ze niet. Misschien wil een ander de koopwaar hebben.’
Simon Levi stond armzalig en van alles verlaten, verloren in de grijze lucht, een
klein, onaanzienlijk joodje, met wie nu iedereen kon spotten, weerloos en machteloos
door de dwang van de valse gulden. Hij had alle zekerheid, alle godspe verloren en
iedereen was hem thans de baas.
‘Geef jij mij niet meer dan een gulden voor de schore?’ vroeg hij schor en hij
keerde van de schitterende rol van belastinginspecteur tot Simon Levi terug, volledig
en vol wroeging over de aandacht, die hij aan het betoog van Levi Augurk had
besteed.
‘Adonai elaukijnoe, Levi, je meent het toch niet? vanmorgen ben ik er met een
rijksdaalder op uit gegaan en
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wil jij dan op je verantwoording nemen, dat ik met een gulden de zaken weer moet
beginnen?’
‘Twee gulden heb je, een echte en een valse.’
Simon lachte in zijn ellende, om Levi Augurk zachter te stemmen, al wist hij, dat
het hem niet zou lukken. ‘Een goed gijntje’, vleide hij en hij smeekte: ‘geef mij twee
gulden, je weet toch wel, dat de schore vier en een half waard is.’
‘Verkoop het dan ergens anders voor vier en een halve gulden, als het toch vier
en een halve gulden waard is.’
‘Geef mij nou twee zoof’, smeekte Simon Levi.
‘Heb ik twee zoof gezegd, of heb ik drie gezegd?’ Hij liet hem om hem te lokken,
de twee gulden zien en liet ze verleidelijk tegen elkaar klinken. Hij kneep zijn
linkeroog dicht. ‘Nou?’
‘Geef ze mij’, zei Simon begerig.
‘Maar ik heb twee gezegd. Je houdt toch zooveel van gijntjes? Dat is nu eens een
gijntje van mij!’
‘Een goed gijntje’, herhaalde Simon met bleke lippen. ‘Ik heb de dood in mijn
hart, maar ik zeg toch: “een goed gijntje”. Nu kom ik met een voorstel: je geeft mij
drie gulden, en je krijgt er van mij twee terug.’
‘Dan geef je mij zeker de valse erbij! Ja, ik ben me daar stapel mesjogge geworden.’
‘Geef mij de twee gulden, die je daar in je handen hebt en je bent van me af. 't Is
Vrijdag, morgen is het sjabbes, en ik heb voor de sjabbes niks in huis en wat ik verder
in huis heb, dat heb ik op mijn kar. Ik ben een slak geworden: ik draag m'n huis met
me mee.’
Hij wees vol smartelijke humor naar de wagen.
‘Levi Augurk, eens wordt het jomkipper, dat weet je, dan is het de verzoendag
voor alle joden op deze aarde, en dan heeft Kodasj Boragoe zijn boek met alles
volgeschreven, wat de Joden aan goed en wat ze aan kwaad deden, en aan de ene
kant, waar het kwaad staat aangetekend, daar zet Hij: ‘Levi Augurk heeft Simon Levi
voor goede schore niet meer dan een zoof gegeven, toen Simon Levi zich geen raad
wist en hij zo diep in de zorg zat als in een
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modderpoel’.
‘Ben je uitgesproken?’ vroeg Levi Augurk schijnbaargeduldig, doch hij had van
louter bedwang voortdurend aan zijn nagels gekloven.
‘Nog niet’, zei Simon Levi, door zijn eigen welsprekendheid verrast. ‘Ik ga door!
Als je mij maar één gulden geeft, neemt Adonai de zwartste inkt, die er bestaat, en
Hij denkt lang na, om de vreselijke woorden te schrijven en die woorden zijn als
volgt: “De ene arme Jood is door een andere rijke Jood bedrogen”. Behoren wij niet
samen tot het volk van Adonai?’
‘Ben je eindelijk uitgesproken?’ vroeg Levi Augurk wraakzuchtig.
‘Ja.’
‘Aan de ene kant zal Adonai schrijven dat ik, Levi Augurk, voor goede waar een
gulden heb betaald, aan de andere kant zal Hij schrijven: ‘Gezegend Mijn dienstknecht
Levi Augurk, dat hij voor zijn zaak, zijn vrouw en zijn kinderen heeft gezorgd. Waar
kan iemand opstaan en zeggen: “Levi Augurk, je hebt niet voor je vrouw en je
kinderen gezorgd, je hebt je zaak laten verlopen?” Kijk ik naar een andere vrouw?’
‘Nee’, zei Simon Levi, en hij moest dit zijnsondanks zeggen, hij kon het niet
tegenhouden: ‘maar de andere vrouw, die naar jou kijkt, moet óók nog geboren
worden.’
‘Als mijn kinderen komen en zeggen: “Vader ik wil leren”, zeg ik dan: “Je zult
niet leren, je vader heeft er de mezomme niet voor?” Hier sta jij met je valse zoof,
en hier sta ik met mijn zaak, mijn vrouw en mijn kinderen, en met een echte gulden
in mijn hand, die je voor je schore kunt krijgen.’
‘Hier heb je de schore’, zei Simon somber, en laadde de koopwaar zwijgend in
Levi Augurk's winkel, en vrolijk vroeg Levi hem:
‘Een kop koffie met een stuk lekkere kiks?’
‘Dank je wel.’
Hij herwon zijn blijheid en riep uitgelaten:
‘Aan de wandel - aan de wandel
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Heeft iemand ook handel, handel?’

Ineens schoot er een blond, driest meisje van een jaar of twee en twintig naar voren
en Simon voelde dadelijk antipathie tegen haar en haar hoge, gemaniereerde stem,
die hem dadelijk opviel. Later dacht hij er dikwijls over na, waarom zij zich dat hoge
spreken had aangewend.
‘Ik heb handel, koopman.’
‘Zo'n juffrouw heeft zeker wat fijns te verhandelen.’
Ze lachte en terwijl hij grappig sprak en in haar ziel doordrong, begreep hij, waarom
hij haar niet mocht lijden: zijn speelse humor, verlost uit zijn zwaarmoedigheid stiet
aan tegen haar speelse aard, geboren uit haar lichtzinnige ziel en hij dacht:
‘Wat jij aan anderen verkoopt, verkoop je nooit aan mij, en wat je nooit aan anderen
verkoopt, is voor Simon. Wat jij mij aanbiedt, is afval van afval.’
Ze liet hem een hoop kleren zien, die voor haar al ouderwets waren, hoewel zij ze
maar vier maanden had gedragen; op de stapel lagen allerlei kapotte snuisterijen,
wonderlijke koopwaar, waarvan je, nu het op een kluwen lag, onmogelijk kon zeggen,
waarvoor het had gediend; een niet-vakman zou niet kunnen uitmaken, wie er nog
iets van zou willen gebruiken, maar Simon Levi ontdekte dadelijk stukken, die voor
de uitdragerij konden dienen. Hier en daar, tussen de wirwar in, ontdekte hij dingen,
die afzonderlijk te verkopen waren, een laktafeltje, een rok, een beugeltas, waarvan
de ketting te herstellen was. Hij hield zich beter dan bij Levi Augurk in bedwang en
zei stil en plechtig in zichzelf: ‘Simon Levi, je krijgt voor de sjabbes nog een stuk
vlees in de pot, oeie, oeie, Simon, je ruikt de soep, snuif de zoete geur maar op en je
vrouw zal je blij ontvangen’. Hij hoorde haar stem in zijn oren: ‘Niets in gespaard,
Simon’.
Hij sloot zijn ogen en zag het vlekkeloos witte linnen op de Vrijdagavond-tafel,
het bruingekorste brood, het knappende brood, de galle, en plotseling kwam er weer
een stem in zijn oren, van zijn jongste kind, de Hebreeuwse woorden, die hij in zijn
geest vertaalde:
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‘Geprezen moet U worden, Eeuwige onze God, Koning van de wereld, die uit de
aarde het brood hebt geschapen’: ‘Boroeg ato Adonai Elauhijnoe, meleg hongaulum
hamautsi legem min hoörets.’ Dit was loosjen hakaudesj, de heilige taal, die je niet
kon vergeten en waarin al deze lofzeggingen, brooches, gezegd werden. Dat hadden
ze zo op de Joodse school, het geider, in de jeugd geleerd, al die brooches met
vertaling, tot je soms niet meer wist, wat je sprak, Hebreeuws, Bargoens of
Nederlands, maar hoe zat je in deze wereld vast. Zelfs Marcus....
De juffrouw met de hoge stem vroeg:
‘En wat geef je ervoor?’
Toen bedacht Simon, dat hij tot deze aarde behoorde en dat hij de soep, waarvan
de geur hem in de neus was gekomen, nog moest verdienen.
‘Een gulden vijftig.’
‘Voor tien gulden heb je het.’
‘Mijn moeder zou zich in haar graf omdraaien, mijn vader zou zich niet omdraaien,
maar mij vervloeken en mijn grootvader zou uit pure schrik uit zijn graf verrijzen
en nu zwijg ik er nog van, wat mijn grootmoeder zou doen. Het is bij jou gemakkelijk
verdiend, je tikt tegen de ruiten of lacht wat en een mijnheer komt bij je boven, maar
ik moet er voor sappelen....’
‘Onzin.’
‘Toch heb ik medelijden met je, zo waar ik hier sta.’ Zijn gewone gijn had hem
verlaten, zijn tegenzin maakte hem bijna misselijk; met een kracht echter, die hem
boven zich zelf verhief, verzette hij zich tegen zijn zinnelijke afschuw; dat kon niet
bestaan, de klanten moesten doden voor hem zijn, alleen de koopwaar leefde en
bracht leven voort. Hij had te werken en mocht zich niet in gevoelens en gedachten
buiten zijn handel begeven. Met zijn gewone, wat schorre stem zei hij: ‘Ik heb jouw
handel niet nodig. Ik heb vandaag al genoeg gedaan’, en hij wees vol trots op de kar,
vol met zijn eigen huisraad.
‘Dat is eerst handel. Als je van handel spreekt, dan is dat handel.’
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‘En wat heb je daar voor betaald, Joodje?’
Simon keek naar zijn eigen stoelen en tafels, en de sjabbes-kleren van hem en zijn
vrouw, die argeloos op de kar lagen. Hij noemde een laag bedrag.
‘Een gulden vijftig. Nou, bereid ik jou geen reuze-geluk, als ik jou een vijftig voor
jouw koopwaar bied?’
‘Ik wil het je voor vijf gulden laten.’
‘Ik wil je twee gulden geven. Zo waarachtig als ik hier sta, meer geef ik niet.’ Hij
besloot de valse gulden uit te geven en een gijnige verontschuldiging schoot hem
door de zin:
‘Het goed van dit meisje, het sjiksje, was voor halve liefde gekocht en het werd
nu met half geld betaald. Afval voor afval, tinnef voor tinnef, vals voor vals.
‘Graag of niet’, zei hij. Hij deed, of hij tegen de kar wilde duwen en zijn gezicht
werd streng en vastbesloten, de groeven van zijn gewone grijns werden vanzelf glad
gestreken en ook de manier, waarmee hij bij het schijnbaarduwen tegen de kar zijn
schouders kromde, deed echt aan. Inderdaad besloot hij nogmaals naar Levi Augurk
te gaan, om van hem, met deze koopwaar als onderpand, vijf gulden te lenen, want
de schore was het waard!
‘Nou?’ zei de juffrouw met de hoge stem en dadelijk bemerkte Simon, dat ze in
het bod toe zou stemmen, ‘dan moet je het maar voor twee gulden hebben’. Simon
knikte bedaard, net of hij haar een gunst wilde bewijzen, en hij gaf haar de echte en
de valse gulden.
‘Veel geluk ermee, Juffie’, en nu was de kar in waarheid zwaarbeladen en vol van
komende handel. Hij trok nu welgemoed verder, niet als koper, maar als verkoper
en hij verkocht een bloesje al dadelijk voor twee gulden, een laktafel voor drie vijftig
en het was nog lang geen avond. En van alle kanten stroomde het geld toe.
‘'s-Morgens niks en 's-avonds kiks’ en hij lachte: ‘Dat duurt niet lang, of er kan
een vette kip worden gekocht.’ Een ogenblikje later mompelde hij: ‘De kip wordt
hoe langer hoe vetter’ en nog later: ‘De kip wordt een kalkoen. Ik krijg de vetste kip
van de hele kille.’
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Hij leefde volkomen buiten de werkelijkheid en ook zijn koopwaar had toverkracht.
Een paar fabrieksmeisjes in Aaar schaft bleven, door magische kracht gedreven,
maar staren en Simon besloot ze tot kopen te dwingen.
‘Nieuwste mode. Nog nooit gedragen. Nieuwste mode. De snufjes zo uit Parijs
ontvangen.’
‘Wat kost het?’ zei een meisje.
‘Er is bijna geen bod op te doen. Je denkt, dat dit allemaal met een gewone trein
of desnoods bliksemtrein hier is aangekomen? Zowaar ik gezond ben en gezond hoop
te blijven, zulke waren zul je hier niet zien en nooit weer zien, want alles is direct
met de vliegmachine naar hier gestuurd.’
En toen gebeurde het. Ineens stond er een agent op de weg.
‘Wil je mee naar het bureau gaan?’
Simon Levi dacht zelfs niet meer aan de valse gulden en volgde de agent
bijna-vrolijk; drie kwartier later wist Marcus het en het nieuws verspreidde zich door
een groot deel der kille; het ging van huis tot huis: Simon Levi was om het uitgeven
van valse munt gearresteerd.
Marcus ging het, vlak voor sjoel, aan Simon's vrouw vertellen; zij stond aan de
deur met de handen voor de ogen, als een moeder die naar een kind uitkijkt.
‘Waar is Simon?’ vroeg ze. Haar stem klonk schor door ontroering en Marcus
bleef even eerbiedig staan.
‘Ik wil met je spreken, Saar.’
‘Adonai Eloukijnoe, daar is wat gebeurd. Met Simon is er wat gebeurd.’
‘Ja, Saar, daar is wat gebeurd, maar laten we niet naar binnen gaan, want je kinderen
konden het horen.’
‘Mijn kinderen horen het 't beste uit jouw mond, Marcus.’
Hij trad kalm binnen, vertelde rustig en volgde Simon's tocht door de stad in zijn
woorden, ja, zelfs glimlachte hij zo nu en dan. De vrouw luisterde toe, langzamerhand
werd ze minder bewogen en het scheen haar toe, of ze klaarder in Simon's ziel zag
dan ooit tevoren; het deed haar zelfs vreemd aan, dat de kinderen huilden. Het begon
met het kleinste; wie het meest weerloos was, schreide het eerst. Een onmetelijk
grote slag had hen getroffen en toen het
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doordrong tot de vijftienjarige Mozes, de oudste, schreide deze het laatst, doch dieper
en smartelijker dan de anderen. Hij, volwassen, geen kind, wist, wat Marcus' woorden
betekenden: ieder uit Israël's stam weet, dat, wat één lid misdoet, Israël misdoet. Dit
dacht hij in deze woorden:
‘Als mijn vader in de gevangenis komt, hebben de Joden het allemaal gedaan.’
Marcus' gedachten gingen verder en dieper, omdat hij de ghetto-vrees niet kende,
waaraan zo weinig Joden kunnen ontsnappen. In haar angst speurde Saar naar elke
trilling van zijn gezicht.
‘Komt hij vrij? Marcus zeg mij de waarheid.’
Marcus sloot zijn ogen moede en zag zo het toneeltje vóór zich. Simon door een
kleine menigte omringd en hij had de ontvangst van de valse gulden bezworen en
een ogenblik later uitgegeven. Ze zouden Simon niet laten gaan en straks was het
Sabbath.
‘Marcus, ga naar de burgemeester.’
‘Ik zal niet naar de burgemeester gaan.’
Mozes zei met vaste stem:
‘Burgemeester Sevenhoven haat de Joden.’
De moeder zweeg, want Mozes had recht van praten, nu hij geen kind meer was.
Mozes zei ferm en flink als een volwassene:
‘Ga niet naar de burgemeester. Ik ga er met de kar na Sjabbes op uit.’
Marcus keek hem ontroerd aan en peinsde:
‘Israël, groot is Uw kracht’. Hoe duurde de terneergeslagenheid bij Joden slechts
even, de jongen van vijftien stond klaar, om voor het hele gezin te zorgen.
‘Na deze Sjabbes zul jij je kiks en je kip hebben, moeder.’
‘Je hebt een man in huis en daarbuiten zal ik doen, wat ik kan’. Marcus ging heen.
In de sjoel wachtten hem velen uit de kille en hij liep rustig naar de bank van het
synagoge-bestuur, de bank van de parnosiem. Hij ging zitten en keek om zich heen.
Plechtig en rustig, of Israëls hart niet getroffen was, begon de gazzan de dienst: de
deur kraakte en Mozes, de zoon van
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Simon, kwam haastig binnen, sloop op zijn tenen en ging op zijn vader's plaats zitten.
Na de dienst wachtte Ruth, de dochter van Levi Augurk, een blond meisje van
dertien jaar, hem op.
‘Mozes’, fluisterde ze.
‘Wat heb ik met jou te maken?’
‘Mozes, wees niet boos op mij. Luister Mozes, mijn vader.’
Hij liep door en zij keek hem na, terwijl de tranen haar over de wangen vloeiden.
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Tweede hoofdstuk
Simon vormde het begin en het einde van aller denken, en wie Simon nog niet kende,
kende hem nu. Zijn verhaal ging door het Ghetto, met zijn armoedige, bouwvallige
huizen en kwam vandaar naar de stadswijken, waar zich veel Joden hadden gevestigd
temidden van de nietJoden: het bleef een Ghetto, al bestonden er vriendschappelijke
betrekkingen met Christen-buren. Vandaar werd Simon's ongeluk verder verteld en
het bereikte de enkele grote huizen van de Joodse rijkaards, die aan de rivier of aan
een der deftige grachten woonden: een Jood had een valse gulden uitgegeven, zo
luidde het waarschuwings-signaal. Mozes, de zoon van Simon, zwierf met de kar
van zijn vader door de stad en probeerde vol jonge kracht en energie geld te verdienen:
zijn aanvangs-kapitaal had hij gevormd door een stoel van het huis te verkopen en
hij riep luid en trots over de straat: ‘Handel - handel’.
Marcus liep in zijn kamer onrustig heen en weer; hij was de parnes, men had hem
de bescherming van de kille opgedragen, en nu werd hij stil-bang om het onhoorbare,
ongeziene, nader-sluipende gevaar, dat hij allang verwacht had en waarvan hij de
eerste schreden, zacht als een fluistering, hoorde. De onbestemde, duidelijke angst
probeerde hij van zich af te schudden, doch deze bleef als een diepe zwaarmoedigheid,
die niet verdween, toen veel leden van de kille bij hem kwamen, om over Simon te
praten. Hij luisterde naar de redeneringen: ‘Simon zal vrij komen’ of ‘Simon zal niet
vrij komen’ en eensklaps viel het hoge woord eruit: ‘Als burgemeester Sevenhoven
hem kwaad wil doen’. Iedereen was er van overtuigd, dat burgemeester Sevenhoven
tot de anti-semieten behoorde: bij de inwijding van de nieuwe synagoge had men
hem niet gezien, terwijl
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niemand geloofde, dat hij wegens ziekte verhinderd was en in de raad had hij zich
enige malen vergist, door Karel de Leeuw ‘mijnheer Polak’ te noemen, met iets van
onnoemelijke minachting in zijn stem.
Marcus wist, dat zijn kille een fijne intuïtie bezat, als het erom ging, het
anti-semietisme te onderkennen. De kille gebruikte dit woord nooit, wel het woord
‘risjes’. ‘De risjes is op het gezicht geschreven’. ‘Je kunt aan de stem van een mens
de risjes horen’. Zonder dat burgemeester Sevenhoven het wist, hadden de Joden dit
vonnis geveld.
Marcus wist, wat men van hem verwachtte: dat hij naar deze man toe zou gaan.
Het leek hem dwaas en nutteloos toe, doch de kolder van angst had de kille bevangen
en men zag het als met werkelijke ogen in de fantasie, die door de vrees wordt
opgewekt: hoe burgemeester Sevenhoven zich tot allen wendde, die Simon konden
schaden, en als men hem op straat ontmoette, meende men, dat hij er op uittrok, om
Simon te benadelen en mèt hem de Joodse gemeenschap, net of hij niets anders had
te doen en zijn aanwezigheid op straat geen andere bedoeling kon hebben.
‘Ga naar de burgemeester.’
Marcus zei met iets van een lach in zijn stem: ‘Waarom zouden we naar de
burgemeester gaan?’
Sjloume van Laar zei: ‘Als je niet gaat, Marcus, is Simon verloren en wie kan
anders gaan dan jij?’
‘'t Is niet goed als één van ons gaat.’
‘Waarom niet? Verklaar het, Marcus.’
‘Wat kan burgemeester Sevenhoven hierin voor ons doen?’
‘Hij doet ons kwaad.’
‘Met deze zaak heeft hij niets te maken, dat is een zaak van de officier van justitie.’
‘Die grote heren kennen elkaar allemaal, die komen bij elkaar als kinderen aan
huis.’
‘Hij moet nooit onze zwakheid begrijpen en als ik naar hem toega, Sjloume, kent
hij onze grote, machtige angst. Dan ziet hij ons allemaal wroeten en wriemelen en
dan komt hij er juist toe, ons kwaad te doen.... en dan treft hij
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Simon nog meer. Laten we het niet doen.’
‘Jij praat als een kind, want hij weet eens en voor altijd, dat we zijn, zoals we zijn.
Weet je dan niet, dat iemand, die risjes heeft, altijd de manier kent, om de Joden te
treffen?’
Marcus zei peinzend:
‘Daar heb je gelijk in, en toch is 't dwaas naar hem toe te gaan.’
‘Zou de burgemeester onze zorg en moeiten niet kennen? Jij bent de enige, die
hem van deze gedachten af kan brengen, jij hebt de bazen in je macht.’
Marcus zei vastbesloten: ‘Het is nièt goed, dat ik 't doe.’
De opperrabbijn kwam des avonds en hij stond in zijn toornige dweepzucht, welke
hij zoveel mogelijk dempte, tegenover Marcus, die hij als Jood niet vertrouwde. Hij
was er niet zeker van, dat hij zijn kinderen, Rafaël en Ruben, die allebei op het
gymnasium waren, in Joodse geest opvoedde. De kille brokkelde af, de boom van
Israël had vermolmde plekken en daarvan droeg Marcus de schuld; hij vertrouwde
de parnes niet en wachtte slechts op het bewijs van zijn mening, dat de geest van
Marcus de gemeente versplinterde. Hij hield niet van de rechtstreekse aanval, hij
wikte en woog zijn woorden en bereikte na enige voorbereiding de kwestie, waarvoor
hij gekomen was.
‘Hoe gaat het met Rafaël? Werkt hij flink? Wat wil hij studeren?’
‘Rechten, dat heeft altijd in de jongen gezeten.’ Hij glimlachte:
‘Hij is te dichterlijk in zijn wezen, om letteren te studeren’
‘En Ruben?’
‘Ja, Ruben.....’
‘Wil je wel geloven, Marcus, dat ik vaak denk: Ruben is geen echte Jood? Hij ziet
er niet als een Jood uit en gedraagt zich niet als een Jood. Vaak denk ik, dat ik uit
Ruben niet wijs kan worden.’
‘Dat kunnen er ook niet veel.’ Marcus' stem klonk somber en zwaarmoedig: ‘Ik
weet niet, of ik hem wel begrijp. De jongen ontglipt mij eeuwig en ik zal hem nooit
kennen. Hij is anders, maar ik kan niet uitleggen, waarom.’ Hij
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keek de opperrabbijn niet aan, zijn gedachten zwierven weg. ‘Zelfs z'n vrienden
kunnen hem niet benaderen, de enige, die hem misschien begrijpt, is Simon Levi.’
‘Ook een vriend.’ De stem klonk sarcastisch.
‘Hoe kunnen wij ooit weten, wat er in een ander mens leeft? Rafaël, ja, dat is iets
van mijn vlees en bloed, maar wie is Ruben?’ ‘Ik zie hem nooit in sjoel. Ik heb
gehoord, dat hij één van de slechtste leerlingen was bij het godsdienstonderwijs en
dat hij er nooit zijn aandacht bij bepaalde, ik begrijp het niet.’ Bij de herhaling werden
zijn woorden een klacht. ‘Ik begrijp het niet’. ‘Hierin draag ik geen schuld’.
‘Dat zeg ik ook niet, ik weet alleen, dat niettegenstaande alles de Joden aan elkaar
blijven hangen en niet buiten elkaar kunnen. En wat is daarbuiten, Marcus?’
‘Het is de vloek van de Joden, dat ze aan elkaar blijven hangen.’
‘En wie doet ze dan aan mekaar hangen? Vreemden zijn wij in het land van Egypte.’
‘Als een grillige stroom loopt het leven van Israël door het gebied van de vreemde
volkeren.’
‘En wie gooien er de dijken tegen op? Doet de rivier dat soms zelf?’
‘We kunnen ons bevrijden, we moeten ons bevrijden vóór het te laat is.’
‘We moeten samen blijven en ik vraag je nog eens: ‘Wat is daarbuiten, Marcus?’
Ik zal 't je zeggen: ‘Haat en nijd’.
‘Ook misschien nog wat anders.’
‘Hierbinnen is 't heerlijk en gezellig. Vroeger zeiden we tegen elkaar: ‘Waar vind
je een soep als bij de Joden? Daar was alles in gekookt, kip, schenkelvlees, balletjes,
soepgroente en de geur kwam je tegen, als je de deksel oplichtte, maar het was niet
de soep zelf, het was de wasem van de soep.’ Zijn ogen glimlachten. ‘De ziel van de
soep, zo is het. Door deze ziel, die wij allen verstaan van onze jeugd af, komen we
voor elkaar op, en jij moet voor Simon opkomen.’
‘Ik kan dat niet.’
‘Wie dan als jij het niet kunt?’
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‘We nemen Philipson: dat is een goed advocaat.’
‘Hij is een duur advocaat.’
‘Ik betaal Philipson.’
‘Als jij naar de burgemeester gaat, nemen wij Philipson.’
‘Ik ga niet naar de burgemeester, ik maak geen slapende honden wakker.’
‘Philipson is met een Christen-meisje getrouwd en ik ga tot het uiterste, als ik mijn
toestemming geef, dat wij hèm als advocaat voor Simon Levi nemen. Of betekent
het voor jou niets, dat hij met een Christen-vrouw getrouwd is?’
Hij bleef rustig en toch wachtte hij wantrouwend op het antwoord, want op Marcus'
gezicht kon je niets lezen.... Het leek, of Marcus niet hoorde, wat men hem vroeg.
‘We zullen Simon, zo goed wij dat kunnen, helpen, maar als ze hem tot
gevangenisstraf veroordelen, zal hij proberen zich van de kille los te maken.... uit
schaamtegevoel. In elk geval zal hij vriendschap bij Levi Augurk zoeken.’
‘Waarom?’
‘Omdat die de enige is, met wie hij verbonden blijft. Levi Augurk zal zich nooit
meer van hem kunnen verwijderen.... Wat de gemeente betreft, die is kwetsbaar
genoeg; het zijn grotendeels kleine handelaren en venters. Tengevolge van Simon's
daad zal men zeggen:
“De Joden bedriegen” en als Simon terugkomt, zal hij zich voelen als iemand, die
schurft heeft.’
‘Dat komt later terecht.’
‘Nooit komt iets later terecht.’
‘Jij kunt dat voorkomen: als jij naar burgemeester Sevenhoven gaat, hem de zaak
uitlegt.... zoals jij dat kunt.... hem om raad vraagt.... er de nadruk op legt, dat het toch
een onbelangrijke kwestie is.... dat men er niets aan heeft zo'n klein, dom mannetje
te vervolgen.... Ik wou, dat ik het kon doen.’
‘Ik ontraad het.’
‘Als jij het niet doet, moet ik het doen.’
‘Jullie zijn allemaal gelijk,’ zei Marcus bitter. De opperrabbijn lachte. ‘Als jij er
vóór overmorgen niet bent, zal ik gaan.’
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‘Ik neem Philipson als advocaat.’
‘Daar zal ik mij niet tegen verzetten.’
Levi Augurk kwam een kwartiertje later en leunde tegen de muur, de handen aan
het behang, om zijn gebaren, die hem zelf aan het huilen zouden brengen, tegen te
houden. Zijn houding al betekende de uitdrukking van de zuiverste smart en Marcus
zag met medelijden naar de vette man met zijn zwabberende onderkin en naar voren
geschoten buik. Zijn diepe, donkere ogen staarden weerloos in het diepste noodlot
en de dikke vingers tegen het behang leken zich aan de onontkoombaarheid vast te
klemmen. Terwijl Marcus goed, mild, begrijpend naar hem zag, ontspande zich dit
vreesachtig wezen langzamerhand, eindelijk kwam de troost van de barmhartigheid
naar hem toe en hij klaagde zichzelf aan:
‘Alles mijn schuld, Marcus. Had ik Simon één gulden meer gegeven en de schore
was toch veel meer waard, dan was dit allemaal niet gebeurd. Hier sta ik voor de
troon van Kodasj Borage en ik zeg, dat ik niet anders heb gekund, want ik leef in
een kleine straat en heb nooit wat anders als een kleine straat gezien. Ik heb niet
begrepen, wat ik deed en ik kon toch ook niet denken, dat Simon zo stom zou zijn,
om vals geld uit te geven.’
‘Dat kon niemand denken.’
‘Ik moest naar je toe, Marcus. We hebben samen op de markt in weer en wind
naast elkaar gestaan en ik wist: Marcus wordt wat groots in de maatschappij. Ik ben
groot in de handel geworden en toch ben ik geen gezien man, de mensen wenden
zich van me af, net of ze een vieze reuk in de neus krijgen, als ik in de nabijheid
kom.’
Hij wist niet, dat hij iets zei, waarom niet-Joden zouden kunnen lachen; Marcus
lachte niet.
‘Je ziet alles te overdreven, Levi.’
‘Nee, Marcus. Ik praat precies, zoals ik denk. Er is tussen ons verschil gekomen
en de hele kille noemt jou Marcus en weet je, wat dat uitdrukt? Marcus is de
verstandige, oudste broer, Marcus is niet alleen een heer, hij is een edelman. Wat is
de kille zonder Marcus? Jij alleen kunt ons redden.
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Jij moet naar de burgemeester gaan.’
Ieder noemde hetzelfde geneesmiddel, nu de een de ander met vrees had besmet.
Hoe had een geweldige angst om het kleine feit, dat een Jood een valse gulden had
uitgegeven, allen bij de keel gegrepen en van hun bezinning beroofd?
‘Jullie wilt me allemaal dwingen.’
Levi Augurk bleef vast tegen de muur staan, met de vrees als een levende, lijdende
trek in zijn gezicht; hij leed pijn door zijn vrees. Had hij Simon niet van zich
afgestoten? Iedereen keek hem er op aan, hij las zijn schuld in aller ogen, hij wist
het uit zwijgen en spreken. Hij moest Marcus er toe brengen, de burgemeester op te
zoeken, allen zeiden het, dus diende het te gebeuren. Marcus keek hem aan.
‘Zo gaat het niet’, zei hij zacht en treurig, ‘wat jullie allemaal denken en willen,
mag niet doorgaan. Wat moet ik eigenlijk bij burgemeester Sevenhoven doen. Wat
moet ik hem zeggen?’
Levi hield vol: in zijn starre verstand had het zich nu eenmaal vast gezet, dat alleen
in het bezoek aan de burgemeester de redding van Simon Levi en tenslotte van
hemzelf lag.
‘Mijn dochter Ruth’, zei hij, ‘is kwaad op mij. Ze huilt en ze zegt, dat ze een slechte
vader heeft. Wat betekent het woordje “slecht”? Zeg 't mij Marcus. Ik zeg: “je begrijpt
je vader niet, je vader werkt voor jou, en wanneer hij als handelsman zijn hart laat
spreken, staat zijn verstand stil. Elke gulden heeft zijn waarde, en als Ruth later
trouwt, moet ik haar toch wat meegeven?’
‘Je had 't nooit mogen doen..... zo weinig voor de koopwaar geven.’
‘Marcus, de hele kille bidt en smeekt je: ‘ga naar de burgemeester.’
‘We zullen voor Simon de beste advocaat, die er bestaat, uitzoeken, Mr. Philipson.’
‘Betaal jij de advocaat?’
‘Natuurlijk’, glimlachte Marcus. Levi werd opgewonden, nam zijn handen van
het behang en hief ze verwonderd in de hoogte.
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‘Als jij Philipson neemt, komt Simon vrij.’
Marcus schudde het hoofd.
‘Ik wil verantwoord zijn.’
‘Denk je, dat ze hem, gesteld eens, dat ze hem veroordelen een hoge straf zullen
geven? Mijn dochter Ruth....’
‘We zullen Philipson vragen, wat hij er van denkt.’
‘Marcus, doe mij een plezier en ga naar de burgemeester.’
De parnes stopte zijn oren dicht en lachte, maar Levi Augurk was niet zo gauw te
verslaan.... hij liep op Marcus toe, deed hem zachtjes en vleiend de handen van de
oren en zei:
‘Marcus, ga nu en je doet, wat je doen moet.’
Een uur na Levi kwam Simon's vrouw; Marcus' beproevingen hielden die dag niet
op. ‘Marcus, ik heb gehoord, dat je niet naar de burgemeester wilt. Wat heb ik jou
gedaan, Marcus, dat je Simon niet wilt helpen? Marcus, 't is het enige, wat hem
helpen kan; ik heb het zwaar genoeg zonder man.’
‘Wees nu rustig, Saar.’
‘Kan ik rustig zijn? Hoe kan ik nu rustig zijn? Ik doe geen oog toe, 's nachts lig
ik wakker en ik lig in het donker tegen de zolder aan te kijken en Simon schrijft mij
gijnige brieven, maar in elke brief, daar is het verdriet zo dik in als de bruine vlekken
in de matse, als rozijnen in de kremsjeliesj, als balletjes in de Vrijdagavondsoep’.
Marcus kon een glimlach niet onderdrukken, om haar gebaren, haar stem en de
overdaad van haar woorden. De stille vrouw werd door haar verdriet en zorg
welsprekend.
‘Wat schrijft Simon?’
‘Hier is zijn laatste brief’. ‘Zeg aan Ruben, dat ik vol gijntjes zit, als een egel vol
pennen en de beste zal ik voor hem bewaren.’ Plotseling begon ze te schreien.
‘Hoe is 't met Ruben, Marcus? Dat is al net zo'n nar als Simon. Die twee geven
elkaar in narrisjkat niets toe, twee narren bij elkaar.’
‘Laten we niet over Ruben praten,’ zei Marcus zorgelijk en na een tijdje van stilte:
‘Hoe is het thuis?’
‘Anders goed.’
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‘En verdient Mozes nou de kost voor jou?’
‘Gebensjt zal Mozes wezen van zijn voorhoofd tot zijn voeten, hij is vijftien jaar
en verdient meer dan zijn oude vader. Donderdag komt hij met zestien zoof en een
vette kip thuis. Zo'n kip is er op de hele wereld nog niet geweest en zal er ook nooit
meer komen, want hij woog zes en een half pond, misschien wel zeven schoon aan
de haak. Een kip om te zoenen, het vet dreef hem het lichaam uit. ‘Heb ik voor jou
verdiend, moeder,’ zei Mozes, en de beide poten zijn voor jou’.’
Marcus glimlachte even.
‘Zei hij dat?’
‘Ja. Mozes, je zult gezegend zijn om de poten van de kip.’ Ze hief haar handen
ten hemel.
‘Kodasj Borage, ik heb ze niet willen opeten, maar toen wij aan tafel zaten, had
hij ineens de gijn-ogen van zijn vader. “Moet je horen, moeder,” zei hij, “hoeveel ik
voor de kip heb betaald.” En dat zei hij net als zijn vader en ik dacht, dat zijn vader
daar zat en meteen schuift hij mij van de kip op mijn bord een reuzepoot toe en ik
merk daar niks van, ik blijf hem aanzien en voor mijn ogen zijn nevels, wolken en
ik denk, dat hij Simon is en dat Simon, en niet Mozes, me een stuk kip heeft
toegeschoven en ik eet van de kip die dikke poot op. “Moet je horen, moeder,” zegt
hij, er staat een boer op de markt en ik zeg: “wat vraag je voor die kip met een
waterkont?” en meteen, dat hij dat zegt, schuift mij die gezegende, gebensjte jongen
met de gijnogen van Simon weer een poot op mijn bord en ik eet de poot en hij praat
door over de waterkont van de kip en zowaar ik hier zit en jou zie, Marcus, ineens
zegt hij met volle gijn: “moeder, je krijgt de poten van de kip niet.” “Nou,” zeg ik,
“dat is goed, het is beter als jij en de kinderen de poten van de kip krijgen.”
“Moeder,” zegt hij, “ik lach mij een kriek, U heeft de poten al op” en meteen
beginnen alle kinderen om de tafel te lachen en ze hadden het allemaal gemerkt en
zich stil gehouden, zelfs mijn jongen van vijf jaar had zich stil gehouden, Marcus!
Een wonder! En zo had Mozes, mijn
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gebensjte zoon, me net als een kind van twee jaar gevoed en me afgeleid, om het
eten in mijn keel te krijgen.’
‘Zo,’ zei Marcus. ‘Ik zal jou eens wat vertellen, Saar. Ik dank je voor dat verhaal
van de kip en ik zal er aan denken, als ik zelf in moeilijkheden kom.’ Hij haalde diep
adem en maakte zich los uit zijn ontroering.
‘Marcus, help Simon.’
‘Heb ik niet de beste advocaat voor hem gezocht?’
‘Marcus, help Simon.’
‘Als ik naar de burgemeester ga, doe ik wat dwaas'. Jullie hebt elkaar gek gemaakt
en ik werk er niet aan mee, om hem lastig te vallen.’ Hij wachtte even.
‘Wanneer ze het nou allemaal willen, moet het toch goed zijn.’
‘Nee.’
‘Denk aan het verhaal van de kip.’ Hij wiste zich het zweet van het voorhoofd.
‘Jij zult je zin hebben, Saar, ik zal naar hem toegaan.’ Ze ging zachtjes weg, om
overal te vertellen, dat Mareus zou gaan; en hij deed, wat hij tegen zijn wil had
beloofd.
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Derde hoofdstuk
Van het eerste ogenblik af, dat hij tegenover burgemeester Sevenhoven zat, wist hij,
dat hij iets verkeerds deed. Als een kille tocht ging de stroom van het anti-semietisme
naar hem toe; hij had zich niet vergist.
‘Mijn voorgevoel heeft mij niet bedrogen,’ dacht hij.
Met moeite bedwong hij zijn tegenzin tegenover de man, die koel en rustig, bijna
ironisch wachtte op wat hij zou zeggen; nog sprak hij niet en hij richtte zijn donkere,
onverschrokken ogen op de blonde, van zichzelf zo zekere man, die door een Jood
niet benaderd wilde worden. Sevenhoven was de eerste, die sprak, met spot in zijn
stem.
‘U komt hier....?’
‘In een bepaalde qualiteit.’
‘In welke?’
‘Hij weet het heel goed,’ dacht Marcus. ‘Hij weet heel goed, wie ik ben en hij zal
zeker van me gehoord hebben.’
‘Het zou kunnen zijn, dat U er meerdere qualiteiten op nahield. Elke qualiteit
brengt geld in het laadje.’
‘Ik kom als voorzitter van de Israëlietische gemeente.’
‘Mag ik dan de ongetwijfeld - gewichtige reden horen, die U hierheen voert?’
‘Ik kom met U spreken over een van mijn gemeenteleden, een ongelukkig man.’
‘U houdt mij ten goede, mijn tijd is bezet.’
‘Deze arme, ongelukkige man heeft een valse gulden uitgegeven.’
‘Een valse munter?’
‘Nee, dat is hij zeker niet.’ Hoe klonk de stem door zijn beheerstheid scherp, hoe
sneed die door de ruimte.
‘Dat is geen zaak voor mij, maar voor de officier van justitie.’
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‘Waarom moet ik blijven?’ dacht Marcus wanhopig en tegelijk met deze vraag, die
hij zichzelf stelde, kende hij het antwoord: de haat tegen deze man hield hem aan
zijn stoel vast en hij bemerkte, dat ook Sevenhoven, ondanks alle beheersing, zijn
tegenzin niet kon verbergen en geboeid door hun onnoemelijke haat zagen ze elkander
in de ogen.
‘U bent de man, die zoveel vreemde talen kent,’ zei Sevenhoven, en de minachting
voor het intellectualisme van zijn tegenstander trilde in zijn stem.
‘Ja,’ zei Marcus trots, ‘ik ben een man uit het volk en heb met koopwaar op de
markt gestaan als zovelen uit mijn volk. Wat ik weet en ken, heb ik mezelf geleerd.’
‘Heeft u nog iets te zeggen?’
‘Niets tegen u.’ Zwijgend, zonder groet, ging hij heen en liep in gedachten naar
zijn huis, waar Rafaël hem wachtte.
‘Vader, wie heeft gelijk gehad, U of de kille?’
‘Ik.’
‘Dat dacht ik wel.’ Met verering beschouwde Rafaël hem ‘U heeft altijd gelijk.’
Marcus lachte en zei toen ernstig:
‘Je moet je vader niet te veel bewonderen, dat is niet goed. Je had me kunnen
bewonderen, als ik niet gegaan was, want het is beter, tegen allemaal in iets te doen
en te volbrengen, en wie weet, mijn jongen, of dat niet eens van jou wordt geëist.
Wat zal ik dan voor recht van spreken hebben, ik die zelf zo laf ben geweest pressie
op me uit te laten oefenen?’
‘Ik zal u nooit iets verwijten.’
‘Vandaag heb ik die arme Simon geen goed gedaan: ik heb het anti-semietisme
uit zijn schuilhoeken te voorschijn gehaald, de haat tegen mij als Jood wakker geschud
en zelf voel ik een haat, die niet in woorden is uit te drukken. Ik wist wel, dat ik niet
moest gaan, en toch ben ik gegaan. Ik heb Rubens beste vriend benadeeld.’
‘Ruben is nog maar een kind, vader.’
‘En jij dan?’ glimlachte Marcus.
‘Wat het is, kan ik niet zeggen, maar ik voel me niet als een kind.’
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‘Ik moet voor Ruben waken, maar kan ik dat? Ik wil met hem praten, weten, wat hij
wil.’
‘Hij is vreemd. Als je hem langs de straat ziet gaan, met zijn slungelige gang, zijn
er veel jongens, die om hem lachen en het gekke is, dat hij het aanmoedigt, hij vindt
het geloof ik mooi, dat hij iedereen tot spot is. Ik schaam mij soms voor hem.’
‘Dat moet je niet doen.’
‘Ik kan niet anders. Als we samen lopen, trekt hij gekke gezichten en eerst, als ze
allemaal lachen, is hij tevreden; hij hoort niet bij ons.’
‘Wel bij Simon.’
‘Waarom voelt hij daar nu juist vriendschap voor? Waarom niet voor een jongen
van zijn klas?’
‘Ik ben een van de weinigen, die iets van hem begrijpt, Rafaël, en toch zal hij
gelukkig of ongelukkig worden buiten mij om. Ik kan hem niet helpen en toch moet
ik bij hem zijn, nu Simon weg is.’
Hij ging naar Ruben toe en bemerkte, dat de jongen de boeken op tafel had gelegd
en niet werkte; bij het open venster stond hij roerloos en Marcus legde de hand op
z'n schouder.
‘Denk je aan Simon, Ruben?’
De knaap wendde zich onwillig van hem af, ‘wat heb jij met mij te maken?’ was
in zijn houding en hij ging in de andere hoek van het venster staan, of de aanraking
van vaders hand hem pijn deed.
‘Je bent nog zo jong, Ruben,’ zei hij teder, ‘en ik weet niet, of je zult begrijpen,
wat ik zeg.’
Ruben vroeg schor:
‘Wat doet 't er toe, of ik het begrijp of niet, wat geeft het allemaal, of er met me
gepraat wordt, niemand begrijpt mij.’
‘Ik ben er vandaag op uit geweest, om je vriend Simon te redden.’ Hij sprak niet
over burgemeester Sevenhoven en zijn mislukte tocht.
‘Simon? Praat me niet over Simon.’
‘Waarom niet?’
‘Ik wou u iets vragen, vader.’
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‘Wat dan?’
‘Neem me van school af, Rafaël kan leren, maar ik niet. Ik heb 't verstand er wel
voor, maar ik kan niet leren uit de boeken, bij de boeken val ik in slaap.’
‘Wat je in het leven kunt leren, wil je wel leren, Ruben?’
‘Willen? Dat komt vanzelf naar me toe.’ De stem klonk schor en Marcus zag
verrast naar de nog kleine jongen, die dat had gezegd.
‘Als jij nog schoolkennis op zou willen doen....’
‘Nee.’
‘Wil je in de handel?’
‘Nee.’
‘Wil je naar de Ambachtsschool?’
‘Nee, naar geen school meer.’
‘Wil je naar Palestina, kolonisatie-werk doen, kameraad zijn van je kameraden?’
‘Nee.’
‘Wat wil je dan?’
‘Zeg jij het vader, als je alles weet.’
‘Je mag alles van mij, wanneer je maar zegt, wat je wilt doen.’
De jongen bleef onwillig, als een volwassene, aan wie recht ontnomen is. Hij
haalde zijn schouders op over zoveel onverstand van zijn vader.
‘Wat wil je, Ruben?’
En weer kwam dat vreemde antwoord, ver boven de jaren van de knaap. ‘Het komt
vanzelf naar me toe.’
‘Maar de rivier, die landen overstroomt, komt ook vanzelf naar ons toe.’
‘'t Is me allemaal te.... te benauwd. Allemaal zien ze er uit.... of ze elk uur van de
dag naar een begrafenis gaan. 't Enige vak, waar ik geschikt voor ben.... is
doodbidder.... of nog beter,’ zijn gezicht klaarde op, ‘kellner bij een begrafenis-maal.’
‘Wat bedoel je daarmee?’ Rubens gezicht straalde, hij ging helemaal in de
beschrijving op. ‘De mensen eten en drinken en de dode is vergeten, ze willen blij
zijn, maar ze
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mogen het niet voor hun fatsoen. Wanneer je dan kellner bent, moet je met een heel
plechtig gezicht presenteren en zeggen: “Neemt U nog een broodje met kaas, daar
hield het lijk ook zo van.” Dat moet je met een heel ernstig gezicht zeggen en in
jezelf lachen.’
‘Wat wil je?’
‘Niets wil ik,’ zei de jongen dof, ‘wat kan ik nu bereiken?’
‘Je vader is met straathandel begonnen.’
‘Daar wil ik nog over denken. Ik deug toch voor niks en er is niemand, die me
begrijpt.’
‘Begrijpen doe ik je genoeg.’
‘Ik wil lachen. Toen Simon er nog was, kon ik lachen. Wat heb ik aan mijn leven?
De jongens op school pesten mij en in huis pesten jullie me allemaal met Rafaël.
Rafaël kan leren, die zal later in de maatschappij iets betekenen.... jullie staan mij
allemaal in de weg, omdat er niets van me terecht zal komen.... en iedereen doet, of
ik mesjokke ben, maar ben ik mesjokke, omdat ik iets anders wil dan anderen?’
‘Ik sta naast je.’
‘Maar jij bent de ergste van allemaal.... als jouw ogen me aankijken, weet ik, dat
ik mesjokke ben. Was ik maar nooit geboren.’
‘Je vader doet alles, om je vriend Simon uit de gevangenis te houden.... in elk
geval.... dat hij zo gauw mogelijk weer hier komt.’
‘Simon is de enige. Vaak ben ik van school weggelopen, naar Simon toe en nu is
Simon weg en is er niets meer te beleven. Lach me niet uit, vader, ik kan niet hebben,
dat je me uitlacht. Je mag wel om me lachen, maar mij niet uitlachen.’
‘Ik lach je niet uit.’
‘Op school praten de jongens over meisjes, over voetbal en over feesten en ik sta
daar altijd buiten. Niemand bemoeit zich met mij. Maar als ik met Simon was....’
‘Dan kon je lachen.’
‘Hoe weet je dat vader? Dat is het, ik kan niet zonder
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lach, ik heb die zo nodig als brood.’
‘Simon komt terug.’
‘Neem me van school af. Ik zal nog eens als man met een baard in de zesde klasse
van 't gymnasium zitten, mijn vinger opsteken en zeggen: ‘mijnheer, die som begrijp
ik niet goed.’
‘Wat wil je dan, als ik je van school neem?’
‘Weggaan. Stuur je me in de handel, dan verlies ik al je geld. Leer je me een
ambacht, bijvoorbeeld schoenmaker, dan lopen alle mensen op scheve hakken. Als
ik tuinman word, komen de wortels boven de grond.’
‘En toch word je de gelukkigste van ons allemaal. Je zult nooit het starre,
onwrikbare geloof van je moeder kennen en nooit met de zorgen en het verdriet van
anderen belast worden als je vader.’
‘Rafaël dan?’
‘Nooit eenzaam zijn, je verlaten voelen, nooit zoeken als Rafaël.’
‘Wat zal ik dan?’
‘Je eigen weg zoeken en vinden.’
Ze gaven elkaar niet de hand en Marcus had het bitter gevoel, dat hij nog meer
dan vroeger een vreemde voor Ruben was geworden en dat de jongen schuw en vol
schaamte tegenover hem stond; uit Simons daad kwam veel voort en de eerste
schaduw was in deze stad over Israël geworpen. De grote rivier, die er doorstroomde,
was plotseling de rivier van een vreemde plaats geworden; Israël had zijn
waarschuwing ontvangen. Simons lot beheerste het lot van velen en toen het avond
was geworden, ging Marcus naar de kamer van de beide jongens. Hij verwonderde
zich niet, dat Ruben met zwaar-gesloten oogleden in diepe slaap glimlachte en dat
Rafaël wakker lag. Hij fluisterde.
‘Ruben is toch geen vreemdeling in het Ghetto. Zie eens hoe rusteloos hij
vanmiddag was en hoe hij nu onbekommerd slaapt!’
‘Heeft U met Ruben gepraat?’
‘Ja.’
‘Het geeft toch niets.’
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Hij sprak als een volwassene.
‘Is niet alles toeval?’
‘Zo lijkt het voor ons mensen, maar bij God is er geen toeval.’
‘Wat de mensen dan “toeval” noemen. Het maakt je leven zo onzeker, zo.... zo....
grillig omlijnd.’
‘Maar toch omlijnd.’ Hij ging op de rand van het bed zitten en peinsde: ‘In
dergelijke ogenblikken praat een jongen als Rafaël met me. Hij is vroeg volwassen
als zoveel Joden; in hun donker bloed is herinnering aan veel lijden.’
‘Ik lig te denken.’
‘Dat kun je morgen ook doen.’
‘Wie weet, wat morgen is. Morgen is misschien een dag, dat er niet veel van denken
komt.’
‘Wat is er dan?’
‘Er is zoveel, dat me bezighoudt. De gewone dingen van alle jongens....
verliefdheid, opsnakkerij, eenzaamheid, maar daartussen ook nog wat anders.... de
Joodse kwestie. Er zijn jongens, die er helemaal niet aan denken, dat ik een Jood
ben.... ook meisjes....’
‘Maar er zijn er ook....’
‘Ja, die een soort.... muur.... tussen zichzelf en mij plaatsen. En daarbij komt, dat
ik geen ogenblik vergeet, dat ik ook een muur optrek, altijd angst heb, dat ze zullen
vinden: ‘hij kent zijn plaats niet.’
‘Waarom moet je die angst hebben? Waarom ben je door de oude Ghetto-vrees
aangetast? Waarom is een Jood minder dan enig lid van een ander volk? Niemand
kan daar een antwoord op vinden.’
‘U moet mij meer geven dan deze woorden.’
‘Ik heb mezelf beloofd, dat ik je niet van het Jodendom zou afhalen, want dan
blijft je de leegte over.... ik kan je toch niet schenken, wat ik bezit?’
‘Waarom praat u niet verder?’
‘Ik kan toch niet verder praten,’ zei Marcus wanhopig.
‘Als ik u in de synagoge zie en merk hoe de mensen vol eerbied tegenover u zijn
en u zo stil en aandachtig op uw bank zit en geen woord ontgaat u, dan denk ik: “mijn
vader
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is een Jood”, maar er is iets in u verborgen.’
‘In ons allemaal, Rafaël, niet in mij alleen.’
‘Waarom heeft U ons zulke half-Joodse namen gegeven, die in onze familie
helemaal niet voorkomen.... Rafaël.... Ruben.... het zijn ook geen Christen namen.
Mozes en Izak zijn de namen van de grootvaders, ik had Mozes moeten heten en
Ruben Izak.’
‘Waarom ik jullie zo heb genoemd? Het was tegen de wil van je moeder, die
inderdaad wou, dat jij Mozes zou heten en Ruben Izak.’
‘Als ik advocaat was, zou ik Simon willen verdedigen.’
‘Mr. Philipson doet het. Heb je nog iets te vragen?’
‘Ja.... Hoe staat u precies tegenover het Jodendom?’
‘Later zal ik 't je vertellen.’
‘Later zeker.’
‘Later zeker.’
Toen verliet hij de kamer, keek nog even teder naar Ruben en verdween; in dit
huis heerste de diepe stilte, van buiten klonk er geen geluid door.
Wat zou burgemeester Sevenhoven doen? Misschien meende hij wel, dat de zaak
te klein was, en dat hij die kon laten rusten; maar de gemeente had hem getoond
angstig voor hem te zijn en eens zou hij.... moest hij.... ‘Onzin’, dacht Marcus en hij
had de gedachte, dat er zachtjes aan zijn deur werd geklopt, doch toen hij in de gang
keek, was alles duister en uit de duisternis klonk geen stem, levend of dood, naar
hem toe. Allen sliepen in dit huis. Alleen hij, Marcus, kon zich niet verweren.... tegen
de schaduwen.. van onzekere vrees, die op niets anders berustte dan op zijn
voorgevoel.

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 1: Avond

40

Vierde hoofdstuk.
Sjloume van Laar vertelde Sheila geestdriftig over Mr. Philipson, die in werkelijkheid
niets anders dan een klein advocaatje was, als een potloodpunt geslepen, op zijn
smalle neus een grote hoornbril, waarachter zijn ogen verscholen waren.
‘Het verstand blinkt hem zijn ogen uit. Ik zag zijn ogen en 't leek mij of de bliksem
flikkerde en ik heb eenmaal zijn stem gehoord, toen leek 't me, of ik de donder
hoorde.’ Sheila luisterde minachtend naar hem, haar gedachten zwierven weg. Ze
had geen belangstelling, noch voor Sjloume noch voor Mr. Philipson, ze had trouwens
geen belangstelling voor de wereld van mannen, wel voor de mannen zelf, als ze
haar aantrokken, maar het gebeurde zelden, dat ze iets bijzonders in een man zag.
‘Hij is de grootste Jood, die er bestaat,’ schreeuwde Sjloume, en hij spuwde om
zich heen van puur enthousiasme, ‘wat een voorhoofd! Heb je ooit zo'n voorhoofd
gezien?’
‘Ik vind er niets aan,’ zei Sheila mat.
‘Daar zullen de rechters raar van opkijken, als hij begint te smoezen en te praten.
Hij spreekt ze stuk voor stuk van de benen en de rechters zeggen, zodra ze hem
gehoord hebben: “beklaagde Simon Levi gaat vrij uit, beklaagde Simon Levi heeft
geen kwaad gedaan.”
Velen uit de gemeente waren bevangen door de roem, die er van Mr. Philipson
uitging; alleen de opperrabbijn mokte, hoewel hij zijn toestemming had gegeven,
hem als advocaat te nemen. Ze hadden nog beter een echte Christen kunnen nemen
dan een jood, die met een Christen-vrouw getrouwd was. Sjloume en anderen kwamen
bij hem spreken over de bekwaamheden van Mr. Philipson en een duister gevoel van
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jalouzie tegenover de advocaat, die geen Christen en geen Jood was, steeg in hem
op. Dat zou voor dertig jaar niet mogelijk zijn geweest, dat een Jood, die met een
Christin getrouwd was, zo werd geëerd. Hoe sloop het bederf door; zijn gedachten
waren nu duister en alleen tot duisternis bereid. Daar waren nog maar enkele kooplui,
die op de Sabbath sloten; een heleboel kwamen alleen op de Grote Verzoendag in
de synagoge; doch terwijl hij over Mr. Philipson peinsde, keerde de stroom van zijn
gedachten onafwendbaar naar een andere man: Marcus. Waarom vertrouwde hij deze
man niet en hield hij toch van hem?
‘Het is als met een broer,’ peinsde hij, ‘een broer, die je verraden heeft en aan wie
je toch telkens terugdenkt, met sympathie, met broederliefde.’ Haat en genegenheid
verenigden zich tot een eigenaardig, troebel gevoel, waaruit nu haat, dan weer
genegenheid te voorschijn kwam; bij het overdenken thans was het de haat alleen,
die zijn sombere dweepzieke geest overschaduwde. Marcus had doorgedreven, dat
Philipson de verdediger van Simon werd, en nu weet hij het Marcus, dat deze hem
tegen eigen wil tot iets had gedwongen. Het zou beter zijn - hoe verschrikkelijk hij
dit resultaat zou vinden - dat Simon de gevangenis in kwam met een flinke straf, dan
dat hij vrij kwam of slechts tot een paar weken werd veroordeeld. Beter dat, dan
wanneer ze het Jodendom in zijn kern zouden raken; er moest al over gemompeld
zijn, dat hij toestemming had gegeven Philipson als advocaat te nemen, hij vond
zichzelf zwak en had, zo meende hij, de nederlaag geleden tegenover Marcus, de
parnes, naar wie iedereen vol vertrouwen en mededeelzaamheid toeging; wendde
zich niet iedereen, die zo bij Marcus kwam, van hem af? Soms kon hij er in zijn
wilde en vurige redevoeringen alleen op zinspelen, hoe de tooi van de rijke bruid
Israël gehavend en verscheurd werd, haar parels dof werden, haar gelaat verwelkte.
Zo hield zich ook op dat ogenblik zijn hele wezen met Marcus bezig, juist nu. terwijl
Marcus en mr. Philipson met elkaar aan het praten waren.
Mr. Philipson sprak vertrouwelijker dan het zijn ge-
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woonte was, omdat hij bij Marcus de bekende en goede stemming ontdekte en zelfs
de kleinste stembuiging van Marcus hem aan de dagen van zijn jeugd herinnerde. In
het gewone leven ging hij alleen met Christenen om, want zijn vrouw hield, hoewel
ze nooit bepaald anti-semiete geweest was, niet van Joden, weerde ze uit hun woning
en Philipson ging op in het leven van haar kring, zonder schijnbaar het gemis aan
Joodse vrienden en kennissen te voelen; vele gasten, die zijn huis bezochten, wisten
van zijn afkomst niets. Hij was de beroemde advocaat Mr. Philipson, specialiteit in
strafzaken, hoofd van een Christelijk gezin en over vijftig jaar zou de herinnering
aan semietisch bloed uit zijn geslacht zijn verdwenen. Hij hield van zijn vrouw en
zijn vrouw van hem, hij had een gezocht huis en bezat een goede naam. Wat verlangde
hij eigenlijk meer? Waarom voelde hij zich bij Marcus zo thuis? Het scheen hem
toe, of hij lang van zijn vaderland verwijderd was geweest, en nu terugkeerde; huizen
en stenen, straten, stegen, velden en wegen waren hem vertrouwd; in elke hoek zong
de herinnering en hij verwonderde zich over zich zelf, dat hij eens die omgeving
ontvlucht was en deze willens en wetens ontrouw was geworden. Tot zijn
verwondering hoorde hij zich zelf woorden zeggen, waarvan hij de betekenis eerst
begreep, nadat hij ze had uitgesproken.
“Waarom blijft u in dit land?” vroeg hij.
“Omdat de mensen in dit land me nodig hebben.”
“U bedoelt “de Joden”?”
“Die in de eerste plaats.”
“De omgeving hier is te klein voor u.”
“Ik zit hier als een boom in de grond vast.”
Toen eerst begonnen ze over Simon's zaak te praten, en Marcus vertelde, dat hij
bij burgemeester Sevenhoven was geweest.’
‘Waarom?’ vroeg Philipson scherp.
‘Ze hebben me gedwongen.’
‘U had u niet mogen laten dwingen.’
‘Formuleert u, wat hij voor kwaad kan doen.’
‘Hij kan, zonder dat het ons mogelijk is iets te bewijzen,
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de politie beïnvloeden. Het anti-semietisme maakt van dergelijke middelen gebruik.’
‘Ik had mijn eigen gang moeten gaan. Die ongelukkige troep schapen wordt door
plotselinge angst gedreven....’
‘Er komt uit Duitsland een donkere wolk aanzetten. Ze hebben daar een zekere
Hitler gekozen en die.... wordt door risjes sterk.... beïnvloed.’ Marcus glimlachte om
het woord ‘risjes’, Philipsons glimlach werd door deze glimlach gewekt en hij zei:
‘Ik ga met de burgemeester om. Hij weet niet, of schijnt niet te begrijpen....’
‘Iedereen kan wel aan u zien, dat u een Jood bent.’
‘Ja,’ zei Philipson verlegen, ‘dat is wel zo, maar er zijn er zoveel, die op Joden
lijken en het toch niet zijn.’
‘Laten we over die arme Simon Levi praten.’
‘Ik begin nu alles te begrijpen. Uit de stukken begreep ik al niet hoe men kan
denken, dat die kleine Simon met de bende valse munters in verbinding kan staan
en toch heb ik de indruk, dat de officier van justitie dat gelooft of vermoedt. Ik noem
zo'n zaak verdraaid.... en dan heb je als verdediger een moeilijke taak, want je kunt
tegen een oordeel vechten, maar niet tegen een vooroordeel.’
‘Een oordeel wordt door de geest gevormd, een vooroordeel hecht zich in de ziel
vast.’
Zo is 't,’ zei Philipson. ‘Nu werken sommige beklaagden ertoe mee, dat het
vooroordeel in ongunstig oordeel overgaat.... dat het verstand gaat beredeneren....
wat het gevoel heeft vermoed.... en die Simon werkt antipathiek. Men vindt blijkbaar,
dat hij de kwestie veel te licht opneemt en dat voortdurend grijnzen van hem heeft
ook geen prettige uitwerking. Hoe leg ik het de rechters uit, dat als Simon iets ernstigs
zegt, je het grappig moet vinden, en als je het grappig vindt, dat het dan als ernstig
moet worden beschouwd?’
‘Zoeven is de naam Hitler genoemd, mijnheer Philipson, In Duitsland is al vanouds
een sterke stroom anti-semietisme; als die van boven af wordt geleid, komt hij ook
hier naar toe.’
‘Gelooft u dat?’
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‘Ja, dat geloof ik.’ Een ogenblik was er stilte in de kamer. ‘Dat weet ik.’
‘En welk verband is er dan tussen “dat feit” en Simon Levi?’
‘Er is hier een Jood betrokken in de grote zaak van de valse munterij.’
‘Ja,’ zei Mr. Philipson. ‘Ik ben door wat u zegt getroffen.’ Hij zweeg even en vroeg
toen scherp:
‘Waarom heeft u een Joodse advocaat genomen?’
‘Omdat alleen een Jood een man als Simon Levi kan begrijpen.’
‘En een ander Joods advocaat?’
‘U bent de beste.’
‘Het wordt een Joodse zaak,’ zei Philipson duister. ‘Ik houd daar niet van.’
‘Het beste zal zijn, dat u voorbereid bent. Er zullen velen uit de kille komen, de
Joodse gemeente....’
‘Ik ken 't woord “risjes” en 't woord “kille”.
‘U zult een deel van de kille op de publieke tribune terugzien. Ze gaan er naar toe,
om u te horen, mijnheer Philipson, en ze weten niet, dat hun eigen schande wordt
behandeld, hun eigen nadeel wordt voorbereid. Dit is de eerste steen van de muur.
Mijn arme volk.... mijn arme Joden.... Niet Simon staat terecht, maar één van ons.’
‘Een van ons,’ mijmerde Philipson en toen vroeg hij zichzelf nog meer dan Marcus:
‘één van ons?’
Een paar weken later begon de rechtszaak tegen Simon Levi, die een valse gulden
had uitgegeven, als ware deze echt en onvervalst. Sommigen uit de kille hadden zich
van de voorste plaatsen op de publieke tribune meester gemaakt en naast Sjloume
van Laar zat Simons vrouw, die zich telkens met een vuile boezelaar over 't
nat-beschreid gezicht veegde; Sheila zat wat afzijdig, net of ze er niet geheel bij
hoorde; ze keek naar allen in de zaal en een ogenblik peinsde zij er over, hoe 't
mogelijk was, dat die advocaat een vrouw had gekregen, tot zij er eensklaps aan
dacht, hoe Sjloume nog bij Philipson achter stond. Aan Simon Levi schonk ze zelfs
geen aandacht.
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De vrouw van Simon Levi zat naast de vrouw van Levi Augurk, een van de
voornaamste getuigen in de strafzaak, en telkens fluisterden ze wat, knikten ze wat,
zonder dat iemand begreep, waar ze het over hadden. Misschien begrepen ze het zelf
ook niet, doch het praten op zichzelf deed als warme koffie goed.
Ruben had een lange broek aangetrokken, een boord en een das aangedaan, om
ouder te lijken en hij was langs de rijksveldwachter heengeslopen, met de drom mee;
wanneer de rijksveldwachter keek, wendde hij de blik naar de andere kant, want hij
wilde voor niets ter wereld de kans lopen, dat hij om zijn jeugd zou worden
verwijderd; hij had zijn pet op de knie gelegd en frommelde die zenuwachtig tussen
zijn vingers. Wat Mr. Philipson zou zeggen, liet hem onverschillig, om Simon kwam
hij, zijn dromen waren vol van Simon en hij was op school nog verstrooider dan
vroeger; zijn antwoorden waren lukraak, zonder overdenking, en de jongens begonnen
al te lachen, wanneer een leraar hem iets vroeg. Eens zei een docent, toen hij een
allerdwaast antwoord gaf:
‘Waaraan denk je?’
Ruben haalde de schouders op, want hij kon toch niet zeggen: ‘aan Simon?’
‘Waaraan, mijn jongen?’
De gedachte aan Simon bleef dag en nacht bij hem. Hij miste Simons grijns,
grappig gemompel, spot over de geordende maatschappij, snijdende spot over zichzelf
en zijn sjlemieligheid, omdat alles in het leven hem van nature tegenliep.... Waarom
maakten ze Simon niet vrij, dan kon hij weer met hem meelopen en lachen.
Mr. Philipson zat rustig geleund in de advocatenbank, terwijl hij wist, dat de kille
hem bewonderde, als jongens een beroemde voetballer uit eigen stad. Hij voelde de
stralende verwachting langs zijn rug, al deed hij, of er geen publieke tribune bestond
en een ogenblik zelfs besloot hij een van de pleidooien te houden, die op de menigte
magisch inwerken en in de dagbladen met veel hoofden en
tussenhaakjes-in-geschreven woorden worden vermeld, een plei-
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dooi voor het publiek, doch niet voor de rechters, die, terwijl ze reeds in stilte het
vonnis hebben geveld, met onverbreekbaar, beleefd geduld de frases aanhoren. Hij
veranderde onmiddellijk van mening, toen hij naar Simon keek, die grijnzend in de
beklaagdenbank zat en hij las in dit gemoed. Simon, grijnzend en schijnbaar
onverschillig, verging van de angst en wanneer men Philipson had gevraagd, of hij
nu Simon's zaak zonder betaling wilde aanvaarden, zou hij dit hebben aangenomen.
Hij luisterde verstrooid naar de gewone vragen van de president, naam en voornamen,
leeftijd, geboorteplaats, beroep, woonplaats en daarmee begon het verhoor; al dadelijk
kwam een grote beweging op de publieke tribune, toen Simon vertelde, dat hij met
zijn eigen huisraad op de kar was uitgegaan. Ruben gooide van pleizier zijn pet in
de lucht en hij werd onder gestommel en protest door de rijksveld-wachter buiten de
deur gezet.
De president vroeg Simon verwonderd, waarom hij zijn meubels op de kar had
meegenomen.
‘Dat waren mijn eigen meubels en die wou ik eens een luchtje laten scheppen.’
Hij werd plotseling driftig en vergat zijn eigen belang. ‘En waar staat het in de wet,
dat een mens niet met zijn eigen meubels uit wandelen mag gaan?’
‘Deed u dat wel meer, beklaagde, uw huisraad een luchtje laten scheppen?’ vroeg
de officier van justitie ironisch.
‘Nooit voor deze, edelachtbare.’
‘Wat is daar dan de bedoeling van geweest?’
‘Dat kan ik nooit verklaren.’
Mr. Philipson wreef zijn brilleglazen.
‘De mentaliteit van deze verdachte is onschuldiger dan dit wel lijkt. Zou ik 't hem
eens mogen vragen? Misschien vind ik wel de manier om hem tot een verklaring te
bewegen.’
De president knikte.
‘Had u koopwaar op uw kar?’ En heel zacht vroeg hij, om hem tot vertrouwelijkheid
te wekken, terwijl zijn woor-
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den alleen voor Simon Levi verstaanbaar waren. ‘Schore?’ Dat woord kende hij ook,
hij kende veel meer van deze woorden dan hij tegenover Marcus had bekend.
‘Nee, ik had geen.... koopwaar.... geen schore, mijnheer Philipson.’ Het woord
drong nu door tot de publieke tribune en stil ritselde er een lach langs de rijen.
‘Waarom heeft u uw meubels op de kar geladen?’
Simon haalde zijn schouders op.
‘Ik kan dat nooit verklaren.’
‘Zo,’ zei de president, ‘nu bent u even ver als wij.’ De verdediger boog en hij dacht
bij zichzelf: ‘als ik nog verder zijn taal had mogen spreken, had hij mij begrepen en
in elk geval had ik een verklaring uit hem gekregen, die hem minder antipathiek had
gemaakt.’ Hij vreesde echter, dat het in de kranten zou komen, hoe goed hij deze
woorden kende en dat zijn vrouw, die zijn afstamming verloochende, het zou lezen
en scènes zou maken, die hij haatte, En toch.... aan de andere kant.... deze beklaagde
maakte op zijn omgeving een ellendige indruk en hij moest vechten, om deze indruk
te verzachten. Wat kon hij doen? In deze zaak was geen glorie; dat hij Marcus ontmoet
had, was voor hem het enig-goede. Hij dacht: ‘Misschien dat het straks lukt. Ik zal
op de loer liggen tot een geschikt ogenblik aanbreekt. Waarom heeft Marcus een
Joodse verdediger gekozen, die zich voor zijn Jodendom schaamt?’
De kille op de tribune, gevoelig voor alle stemmingen, zuiver in plotseling
begrijpen, werd door zijn pessimisme bewogen. Philipson had niet zijn goede dag.
Deze gedachte stroomde naar de advocaat toe en maakte hem ervan bewust dat hij
een plicht had te vervullen. Hij keek om en zag overal en nergens Marcus' schaduw;
Marcus stond achter de bevreesde Simon, zijn geest en ziel waren die dag aanwezig
en gaven de arme man in de beklaagdenbank een wonderlijke, bezielende kracht.
Levi Augurk kwam als getuige, en beefde over al zijn leden, doch hij behield een
zekere uiterlijke waardigheid, die veel Joden bij plechtige gelegenheden kenmerkt.
Hij had een hoge hoed opgezet en droeg een lange, geklede jas
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met zijden revers, anno 1910, terwijl hij in al zijn deftigheid op de komende dingen
wachtte. Instinctief schoot Mr. Philipson tot vlak naast hem naar voren en dit gaf
Levi Augurk rust, want de advocaat was ondanks alles een Jood.... Het deed er op
dat ogenblik niets toe, of Mr. Philipson met een Christenvrouw getrouwd was, hij
bleef een Jood en zijn waarachtige bloed loog niet. Levi Augurk zette bij het afleggen
van de eed zijn hoge hoed op, want het uitspreken van welke naam ook, die Adonai
draagt, kan slechts met gedekt hoofd gebeuren.
‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ en tegelijkertijd drongen de woorden: ‘de
waarheid en niets dan de waarheid’ tot hem door. Wat was de waarheid? Die bestond
er onder andere uit, dat hij met Simon over de belasting had gepraat en hij moest met
de mogelijkheid rekening houden, dat ze daarnaar zouden vragen.... en dan hoorde
iedereen, welk een rijk man hij was. Hij had zich altijd als arm man, als gattes,
tegenover de kille voorgedaan en hierin het voordeel gezien, dat er dan niet te veel
mensen bij hem kwamen, om te bedelen. Niemand kon aan Levi Augurk, zoals hij
voor het getuigenhek stond, zien, dat hij waarschijnlijk de grondlegger zou worden
van een roemrijk geslacht. De oude Ghetto-angst vervulde hem nog en in zijn geest
schoven de nevelen van deze verschrikkelijke gedachte: ‘dat hij Simon moest
verraden’, en toch kon het niet anders, want hij wist bij ondervinding, hoe hij ook
bij de rechter-commissaris had gesparteld, zichzelf tegengesproken, halve waarheden
had gezegd; hij moest nu alles mededelen, wat hij wist.
De president vroeg hem, wat Simon over de valse gulden had gezegd, en hij
antwoordde:
‘Dat de tijden zwaar waren en ik zei, dat ze zwaar waren. Ik heb een zwaar gezin,
Edelachtbare heren, en als koopman kan ik niets verantwoorden, maar als mens had
ik Simon graag willen helpen, maar kan een koopman op de wereld een zaak zonder
principes voeren? Als ik tegen mijn klanten zou zeggen: “hier is mijn goede hart”,
ze zouden het uit mijn lichaam rukken, ze zouden het in de hand nemen
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en zeggen: “daar is 't goede hart van een gek”. Een goed hart is een ding van luxe.
Je komt met een goed hart zover als met een komkommer in een groot gezin - ieder
neemt er een stukje van, legt het op zijn tong en weg is het. Een goed hart heeft geen
zin, je kunt er in zaken geen goed hart op nahouden.’
De president zei geduldig:
‘Geeft u mij op de vraag antwoord, wat beklaagde tegen u over de valse gulden
heeft gezegd.’
‘Wat zou hij met mij over valse guldens praten? Wij, kooplui, praten toch niet
dagelijks over valse guldens, ik weet daar niet van.’
‘U maakt de zaak nodeloos - moeilijk,’ zei de officier van justitie, ‘U heeft na lang
heen en weer praten tegen de rechter-commissaris gezegd, dat u met beklaagde over
de valse gulden heeft gesproken. Heeft beklaagde hierover met u gesproken?’
Levi Augurk keek om zich heen, van de een naar de ander, of hij belaagd werd en
hij ontmoette geen troost in de tegenwoordigheid van Mr. Philipson, die trouwhartig
naast hem stond. Deze woorden vond hij in zijn geest terug: ‘Ik vind geen troost in
de tegenwoordigheid van Mr. Philipson.’ De advocaat behoorde niet bij hem, en het
scheen hem toe, dat deze de zijde had gekozen van zijn vijanden, die allen vastberaden
besloten hadden, hem te verdelgen, en dit om Simon, die hij niet los kon laten, terwijl
hij hem verraden moest. Ook zijn dochter Ruth had zich bij zijn vijanden aangesloten,
ze deed soms, of hij niet bestond, en als haar moeder vroeg:
‘Waar ga je heen?’ zei ze:
‘Naar de familie Levi.’
Wat deed ze bij de familie Levi? Het was hem te moede, of Simon tegelijkertijd
zijn vriend en zijn vijand was; als ze wegging, liep ze naar de vijand over en liet hem
met zijn geweten alleen; in al zijn uren kwelde hem het geheime berouw, dat Simon
door zijn schuld in de gevangenis zat en dikwijls werd hij 's nachts koud van zweet
wakker, omdat hij Simon's grijnzend gezicht vóór zich zag. Waarom had hij
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Levi zo weinig voor de koopwaar geboden en hem gedwongen de valse gulden uit
te geven? En juist dit, dat hij zo geringe prijs had gegeven, dat het veel te weinig
was geweest, kon en mocht hij niet getuigen, want dit zou zijn eigen naam in opspraak
brengen: hij had het overal ontkend, ook tegenover de rechter-eommissaris. Nu
vreesde hij de vele slapeloze nachten, die moesten komen, en bovenal zijn dagdromen,
die hem voortdurend op zijn diepe schuld zouden wijzen.... en dan vreesde hij de
ontwijkende blik van Ruth.
Hij had kunnen liegen en vertellen, dat hij met Simon niet over de valse gulden
had gesproken en dan zou er voor Mr. Philipson een sluipweg voor de verdediging
mogelijk zijn geweest. De rechter-commissaris trok de waarheid echter draad voor
draad uit hem, uit zijn halsstarrig zwijgen, uit zijn onwil, verder te gaan.
Achter zijn zekerheid, glimmende welvoldaanheid en plechtigheid, voornamelijk
door zijn hoge hoed, korte lijf en dikke buik, verschool zich zijn angst tergend en
zijn kleine oogjes dwaalden heen en weer. Waarom was hij, toen Simon met hem
over de valse gulden had gesproken, niet naar Marcus gegaan? Hij zag schichtig even
achter zich naar de publieke tribune, waar zijn eigenlijke rechtbank zat, de
gemeenschap, waar hij toe behoorde, en thuis wachtte hem dan nog Ruth, die nu
zeker zou vragen:
‘Wat heeft u gezegd, vader?’
Die stem en woorden klonken hem in de oren, toen hij voor het getuigenhek stond
en als hij had gedurfd, zou hij zich het zweet van zijn voorhoofd hebben geveegd.
Was Marcus maar hier, stond Marcus maar naast hem; wat betekende ten slotte ieder
van de kille, zonder de leider? Nu keek hij recht in Simon's gezicht en hij begreep
Simon, zonder woorden te denken, ja zonder te weten, dat hij hem beter dan ooit
begreep; alle grap, alle smart dwaalde en dwarrelde in Simon's rusteloos gemoed.
Simon wist niet, naar welke kant hij zou kijken, daarom keek hij naar geen enkele
kant en hij verkeerde in zulk een schrik, dat hij willoos zat te wachten en niet
bemerkte, dat Levi een ogen-
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blik naar hem had gezien. Al deze mijmeringen, gevoelens, gedachten van de koopman
Augurk duurden tesamen niet langer dan een minuut, wellicht veel minder, en zijn
aandacht werd plotseling geboeid door het gezicht van één der rechters, die hem
begreep, hem even bemoedigend toeknikte, en toen gebeurde het wonder: Levi
Augurk, niets dan een Ghetto-joodje, met zijn natuurlijk en overgeërfd wantrouwen
tegen alles, wat niet tot het Jodendom behoorde, zijn nooit-verborgen, sidderende
vrees, die in een Christen eigenlijk niets anders zag dan een grof, wreed en pijnigend
wezen, Levi Augurk, op zijn koopmansverstand als enig verweermiddel tegenover
de vijandige wereld aangewezen, werd door deze ene knik getroost en trachtte zijn
weg te vinden. Even naderden twee werelden elkaar, die elkander zo nodig hebben,
en die elkander afstoten, oneindig-verschillend, oneindig-verbonden. Levi Augurk
zei statig:
‘De waarheid zal ik spreken en niets dan de waarheid. Simon heeft mij inderdaad
over de valse gulden gesproken en gezegd, dat hij arm was en dat ik medelijden met
hem moest hebben, maar hoe kan medelijden in zaken bestaan? Heeft er iemand met
mij medelijden, Jood of Christen? Heb ik niet een zwaar gezin en heb ik geen zoon,
die op het gymnasium zit?’ Eensklaps boog hij zich voorover, omdat hij bewogen
werd door een vermetele gedachte, die hij voor niets ter wereld had willen uitspreken:
‘Waar u nu zit, mijnheer de president, daar kan later mijn zoon wel zitten, Wat hij
leert, zal hij goed leren.’ Hij zei: ‘Ik zal u vertellen hoe zwaar mijn gezin is.’
De president glimlachte even.
‘Nu geen uitweidingen meer. Heeft beklaagde moeite gedaan, bij u de gulden kwijt
te raken?’
‘Maar hij zal er mij toch niet in laten lopen? Het bestaat op de wereld niet, dat
Simon er mij in laat lopen. Ik sta maar drie banken van hem af.... in de sjoel.... ik
bedoel in de synagoge en ik ken hem goed. Het was een toeval, dat hij een valse
gulden had.’
‘Had hij er maar één, getuige?’ vroeg de officier van
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justitie.
‘Zover ik weet ja.’ Mr. Philipson wiegde heen en weer, zoals hij vroeger bij zijn
gebed in de synagoge had gedaan, gereed, om iets te zeggen, als dit nodig was.
‘Zover u weet.’ De woorden kwamen er kort en knappend uit.
‘Nu ja, dat is om het zo uit te drukken.’ De officier wierp zich achterover in zijn
stoel, om te verstaan te geven: ‘de getuige twijfelt er aan, of beklaagde niet meer
valse guldens bij zich had.’
‘De zaak is verdraaid,’ peinsde Mr. Philipson. Hij vroeg:
‘U bent er dus niet zeker van, dat beklaagde niet meer valse guldens bij zich had?’
‘Ja. Anders zou hij er wel met me over hebben gesproken, hij staat drie banken in
de synagoge van me af.’
De officier van justitie vroeg:
‘Deed beklaagde het wel meer, dat hij met zijn eigen huisraad op de kar uitging?’
‘Nee, edelachtbare.’
Levi Augurk keek schichtig naar hem en hij begreep niet, wat de officier van
justitie eigenlijk wilde.
‘Maakte het op u geen zonderling effect, dat hij zijn hele hebben en houden op de
kar had geladen?’
‘Nee, waarom zou dat op mij een zonderling effect maken?’ Hij begreep de
woorden ‘zonderling effect’ ternauwernood.
‘Vond u dat gewoon?’
‘Bij hem wel.’
‘Waarom bij hem wel?’
Algemeen gelach klonk van de publieke tribune en onder wilde gebaren stiet men
elkander aan, terwijl de veldwachters uit hun doezel opschrokken en streng en
vastberaden keken.
‘Stilte,’ zei de president.
‘Ik kan niet zeggen, waarom bij hem wel. Bij hem zijn alle dingen anders, mijnheer
de president.’ Ruth's zachte stem klonk tot hem door. ‘Doet u, wat u kunt.... voor
mijnheer Levi.’ Mijnheer Levi! Maar Levi Augurk's verstand
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was toch niets meer dan een koopmans-verstand, zijn sluwheid, de sluwheid van de
handelaar; hoe kon hij verklaren en uitleggen? Hij zag hulpbehoevend om zich heen
en dezelfde rechter, die hem zoeven had toegeknikt, fluisterde met de anderen; geen
van hen had iets meer te vragen, ook mijnheer de verdediger niet, die op de plaats
staan bleef, waar hij gestaan had, om de nieuwe getuige, het meisje, dat Simon de
tafeltjes en kleedjes had verkocht, af te wachten. Wat kon 't haar schelen of Simon
een dikke douw kreeg? Ze had gevoeld, dat het koopmannetje haar een stuk vuil
vond en ze stond driest voor het getuigenhek, om zoveel mogelijk afbreuk te doen.
Ze stroomde parfum uit evenals lichtzinnigheid en zorgeloosheid en ze vertelde het
verhaal vrolijk. Ja, ze had aan die man goederen verkocht; om het nauwkeurig te
zeggen, kleren, een hoedje, een laktafeltje en hij bood haar één gulden vijftig cent
en het boeltje was vijf en twintig gulden waard, misschien wel veel meer en toen
bood hij haar twee gulden en hij deed of hij weg wou gaan en ze had hem alles voor
twee gelaten en een van de guldens was vals.
‘Ik heb dus maar één gulden gekregen, want twee min één is één en als ik alles
voor een gulden vijftig had verkocht, zou ik maar twee kwartjes hebben gekregen.’
Dit alles vertelde ze ademloos en schijnbaar-onschuldig, als een vrouw die wel weet,
hoe ze met mannen om moest gaan. Ze had aandacht voor de rechtzaal, de rechters,
de officier van justitie, de advocaat, en niet voor Simon en terwijl ze naar de
getuigenbank terug-trippelde, deed ze, of hij niet bestond. Mr. Philipson ging naar
zijn gewone plaats terug en wachtte schijnbaar onverschillig op de komst van de
rechercheur van politie, de volgende getuige; nu wist Mr. Philipson dat zijn
geheimzinnige seconde zou komen, die hem in elke strafzaak wachtte en meestal
greep hij er gretig naar als naar een vrucht, die vlak bij zijn hand lag. Hij had tot
dusver verzwegen, welke mogelijkheid in dit getuigenverhoor, dat nu kwam,
verscholen was: waarom was de man, die Levi Augurk de valse gulden had gegeven,
niet opgespoord? Waarom ontbrak nu juist deze getuige in de rechtszaal? Mr.
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Philipson wiegelde niet heen en weer, hij zat roerloos en nu ging er ook van de
publieke tribune de diepste belangstelling uit; iedereen voelde, de deurwaarder, de
verslaggevers van de bladen, de rechters, de officier van justitie, dat de advocaat op
iets wachtte. De rechercheur kwam recht en onwrikbaar op en toen eerst verliet Mr.
Philipson zijn bank en ging iets achter hem staan.
‘Is u iets naders van deze beklaagde bekend?’ vroeg de officier van justitie.
‘Hij staat slecht bekend.’ Mr. Philipson vroeg bijna-onverschillig:
‘Een vraag: zijn getuige positieve gevallen bekend, dat hij tot dit oordeel komt?’
‘Deze koopman bood altijd veel te weinig.’
‘Verlangt getuige, dat deze koopman altijd te veel zou hebben geboden?’ Mr.
Philipson stoorde zich niet aan het gelach, dat even uit de publieke tribune tot hem
kwam, aan de nauwelijks verborgen glimlach van de rechter, die zoeven Levi Augurk
had toegeknikt; hij was als een kunstenaar in zijn werk verdiept, zonder dat hij zich
aan bijval of afbraak stoorde.
‘Deze koopman stond en staat slecht bekend en het algemeen oordeel is, dat het
volstrekt geen wonder zou zijn, als hij een verspreider van valse munt was.’ De
rechercheur werd koppig en nors tegen de ironie van de advocaat in, hij sprak in zijn
drift meer dan hij kon verantwoorden en dit besefte de stille figuur achter hem, die
in zijn jeugd al had geleerd, zijn vijand geestelijk te overwinnen. Dit was een spel
van kat en muis voor Mr. Philipson, waarbij je zo leuk de verborgen klauwen uit
kunt slaan, vol opwinding en zekerheid van overwinning, wanneer je dit wou, de
ware sport van het machtige roofdier, waarvoor elke tegenstander een prooi wordt.
‘Was dat algemeen oordeel u bekend vóór deze koopman, die volgens u te weinig
bood, de valse gulden had uitgegeven?’
‘Daarvoor.’
‘Weet u dat zeker?’
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‘Ja.’
‘Zijn u gevallen bekend, die beklaagde met de justitie in aanraking konden
brengen?’
‘Dat nu juist niet.’
‘Wat waren dat dan voor gevallen?’
‘Onzekere handel.’
‘Wat verstaat u daaronder?’
‘Bedrog.... zo op de rand van strafrechterlijke vervolging....’
‘Hoe ver van die rand af?’ Er klonk even gelach, en weer hoorde Mr. Philipson
dit niet. Hij werd, als zovelen, die zich dat niet bewust zijn, nu waarlijk tot kunstenaar,
zelf meegesleept door de stroom van zijn talent, dat onverbiddelijk eigen eisen stelt.
De getuige zweeg en haalde minachtend zijn schouders op; deze minachting vormde
zijn enig verweer en in zijn geest waren de sombere woorden: ‘Joods advocaat’.
Mr. Philipson hield zijn eerste, grote, geheimzinnige vraag gereed, die tot het
resultaat moest leiden, dat tenslotte het ‘waarom?’ door hem werd uitgeroepen.
Nu dacht hij het nog maar:
‘Waarom was er geen voldoende nasporing geweest? Waarom had deze
rechercheur anders tegenover Simon Levi gestaan dan tegenover een andere
beklaagde?’ Mr. Philipson stond onbewegelijk, zijn gezicht was beheerst en hij vroeg:
‘Wanneer heeft u het laatst burgemeester Sevenhoven gesproken?’
‘Niet zo lang geleden.’
‘Hoe lang?’
‘Hoogstens een maand.’
‘Heeft burgemeester Sevenhoven met u over deze zaak gepraat?’
De rechters fluisterden even onder elkander en de getuige wachtte met het
antwoord. De president klopte met de hamer op de tafel.
‘Ik kan niet inzien, dat deze vraag iets ter zake doet.’
Mr. Philipson werd ineens een ander man, hij was niet
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stijf en onverschillig meer, hij werd vlug en lenig, en zijn ogen, die in het dagelijks
leven dof waren, leken groot en lichtend.
‘Pardon, mijnheer de president, deze getuige wil de indruk vestigen’ - de hamerslag
klonk wederom - ‘vestigt de indruk, kan de indruk vestigen....’ hij keek naar de hamer
en zei: ‘kan onwillekeurig, buiten zijn wil en toedoen, de indruk vestigen, dat deze
beklaagde minder gunstig bekend staat. Het is mijn vaste overtuiging, dat de mening
van deze getuige na de inhechtenisneming van de verdachte is ontstaan en niet ervóór.
Alles hangt hiervan voor beklaagde af.’
‘Dat kunt u straks in uw verdediging zeggen, waarin u alle vrijheid zult vinden
deze zaak tot klaarheid te brengen.’
‘Gaarne zal ik van de gelegenheid gebruik maken, maar ik kan deze zaak niet tot
volledige klaarheid brengen, wanneer ik de stille figuur, die de kwestie van mijn
cliënt onnodig bezwaart, niet op de voorgrond plaats.’
‘Ik verzoek u alle persoonlijke insinuaties te laten rusten.’
‘Ik noem geen enkele naam, mijnheer de president.’
‘U heeft zo - even een naam genoemd.’
‘Mag ik getuige wederom enige vragen stellen?’
‘U heeft volledige vrijheid, als u personen buiten deze zaak niet in het geding
mengt.’
‘Bent u zelfstandig tot het oordeel over beklaagde gekomen?’
‘Ja.’
‘Kende u beklaagde persoonlijk vóór de behandeling van deze zaak?’
De getuige aarzelde: ‘Ik meen van wel.’
‘Bent u er zeker van?’
‘Ik meen van wel....’
Nu was er diepe stilte in de zaal. Als 't ergens anders was geweest, zouden de
vertegenwoordigers van de kille op de publieke tribune geapplaudiseerd hebben en
met de voeten hebben gestampt, om de bewondering te uiten voor Mr. Philipson, de
machtige rechtsgeleerde uit Jacob's stam; ieder
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was vergeten, dat hij met een Christin was getrouwd en zich met het Jodendom niet
meer bemoeide, zich en zijn kinderen had laten dopen, om zijn Joodse bloed in alle
geslachten te verloochenen, dat hij zijn haat tegen Israël openlijk toonde. Hij werd
weder de Jood Philipson, Simson met Delila getrouwd, strijder voor de zijnen, voor
de Philistijnen een verdelger en plotseling voelde hij deze sympathie voor zijn eigen
mensen met schrik. Moest hij nu, juist een aanval op het verborgen anti-semietisme
openen?
‘Neem voor een Joodse zaak nooit meer een Joods advocaat, Marcus,’ dacht hij
bitter. Hij was al te ver gegaan en moest sterk remmen om zich te onttrekken aan het
gemeesmuil van zijn vrienden, die zouden zeggen:
‘Nu blijkt het, dat hij toch een echte Jood is.’
‘Wilt u nog verdere vragen stellen, mijnheer de verdediger?’
‘Dank u, mijnheer de president, ik zal in mijn verdediging de zaak niet te berde
brengen. Het was mij alleen om iets meer klaarheid te doen.’ Hij zei snijdend-scherp:
‘Een derde meng ik hier niet in, ik wou alleen maar weten, in hoeverre deze getuige
beklaagde kent.’
De officier van justitie vertelde in zijn requisitoir van de valse munters en de
moeilijkheid, het geld onder de mensen te brengen; hij wilde niet zeggen, dat de
beklaagde met de bende in contact stond, immers hij kon dit niet bewijzen; maar
toen deze Simon Levi eenmaal de valse gulden had, de wetenschap bezat, dat de
gulden vals was, had het zijn geweten niet bezwaard, het geldstuk uit te geven; de
verdediger was blijkbaar de mening toegedaan, dat men deze Simon Levi niet het
volle recht had doen wedervaren, en gaarne wilde hij hem tegemoetkomen, als hij
een nieuw onderzoek in deze zaak wenste, doch uit de houding van de verdediger
moest hij wel opmaken, dat deze het onhoudbare van zijn oorspronkelijke opinie
inzag. Uit het getuigenverhoor kon men slechts tot één conclusie komen: dat de figuur
van deze beklaagde in hoge mate antipathiek was; hij had geen ogenblik berouw
getoond....
De eis luidde: zes maanden gevangenisstraf.
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Mr. Philipson sprak heel kort en afgemeten, hij was vermoeid van dit geding en
plotseling beschouwde ook hij Simon Levi als een antipathieke figuur; hij voelde
zich blij, toen hij de rechtszaal verliet en telefoneerde Marcus dadelijk.
‘De zaak was verdraaid, van het begin af. Ik heb 't u wel gezegd.’
‘Ja’, zei Marcus, ‘maar u heeft uw plicht niet gedaan. Anders had U mij heel andere
dingen gezegd.’
‘Ik kom bij u.’
Ze zaten weer bij elkaar en bespraken Simon Levi's lot, dat met zovelen was
samengeweven.
‘Luister,’ zei Mr. Philipson, ‘ik wil buiten het Jodendom blijven.’
Marcus antwoordde droef: ‘Dat is onmogelijk.’
‘Waarom zou het mij niet lukken?’
‘Omdat u altijd de vrees hebt: hij, die tegenover me zit, denkt: de Jood Philipson.’
‘De Ghetto-vrees heb ik van mij afgeworpen.’
‘Misschien, maar het Ghetto lokt de Jood, die er buiten staat.’
‘Het Nederlandse volk is machtig.... het neemt alles in zich op.... geen mens, die
hier woont, kan aan de Nederlandse traditie ontkomen. Neemt u eens Salomon Barsch
en zijn gezin, zo Oosters, zo griezelig in zijn vreemdheid.... en over vijftig jaar is het
in het Nederlandse volk opgelost.’
‘Ja.... maar u praat met mij anders dan met een Christen.’
‘Ik ben zelf een Christen.’
‘Nee,’ zei Marcus, ‘een Christen is men alleen uit overtuiging.’
Ze waren beiden stil en Philipson wist niet, wat hij daarop moest antwoorden.
Marcus ging voort: ‘U heeft niet alleen Simon Levi schade berokkend, maar ook ons
allen.... en hoe vreemd het u ook mag toeschijnen.... ook uzelf. Voor onze vijanden
is elke Jood een Jood, Simon Levi is een Jood, en vanavond zeggen de krantenlezers:
een Joodse valse munter.’ Hij fluisterde: ‘En misschien ook: een Joods advocaat.’
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‘Dat hadden ze toch gezegd.’
‘Misschien.... maar toch....’
‘Toch?’
‘Toch hadden ze, als u dóór had gezet, respect voor u gekregen.’
‘En nu?’
‘Nu in geen geval.’ Mr. Philipson nam haastig zijn hoed en ging zonder afscheid
heen.
Die avond liepen Marcus, Rafaël en Ruben samen, Rafaël rustig en opmerkzaam
voor alle dingen om hem heen, Ruben dromerig en afzijdig. Marcus koos de weg,
die hem het liefst was: hij zocht de wijde, bruisende rivier, die langs de grote stad
stroomde en overal havens en binnenhavens had gevormd. Eensklaps zei Marcus:
‘Jongens - daar zie ik burgemeester Sevenhoven. Let op hem.’
Terwijl ze langs de burgemeester heengingen, sloeg de vader zijn beide jongens
gade en hij bedacht hoe verschillend ze waren: Rafaël gaf zijn volle aandacht aan
het gezicht en voorkomen van de vijand, Ruben wendde zijn hoofd onwillig af. Een
tijd lang liepen ze zo zwijgend naast elkaar.
Eerst de volgende morgen, na de diepe, alles overheersende slaap, die jonge mensen
kennen, gaf Rafaël er zich rekenschap van, dat naast burgemeester Sevenhoven een
meisje had gelopen, dat even verwonderd had gekeken, toen ze bemerkte, hoe Rafaël
haar vader opnam en hem daarna had aangezien; hij had nooit lang het beeld van een
bepaald meisje in zijn gedachten en hij vergat haar weer temidden van zijn leven,
het ouderlijk huis, de school, zijn vrienden, die hem Raffi noemden en de telkens
voorbijgaande verliefdheden: en toch zou hij haar herkennen, als hij haar ten tweeden
male onmoette, waar ook, wanneer ook.
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Vijfde hoofdstuk.
SIMON kwam de stad weer binnensloffen, zonder dat iemand hem aan de uitgang
van het gevangenisgebouw had opgewacht; hij voelde zich vreemd en onwennig en
keek schichtig naar alle kanten, omdat hij niemand bemerkte, zijn vrouw niet, Mozes
niet, Ruben niet, maar toen hij thuis kwam, zat de hele familie op hem te wachten
en toen hij hen allemaal samen zag, werd hij rustig en vrolijk; alle leed lag als een
donker veld achter hem.
‘We zijn niet gekomen....,’ zei Mozes.
‘En waarom Ruben niet?’
‘Hij heeft het misschien niet geweten.’
‘Waarom heb jullie het hem niet verteld?’
‘Ik vond het beter van niet.’ Hij keek zijn zoon verwonderd aan.
‘Je krijgt een baard,’ zei hij. ‘Als ik niet oppas, word je mijn vader nog, inplaats
van ik de jouwe.’
‘Je hebt je verstand wel, vader, maar je gebruikt het niet.’
‘Als de kachel is uitgebrand, heeft het geen nut meer de as op te rakelen.’
‘Maar ik ben nu hoofd van de firma.’
‘Firma Armoe en Co.’
‘Luister eens, vader, je hoeft nooit meer met de kou op straat.’
‘Moet je horen’ - zei de moeder zacht en teder, ‘wat jouw zoon per week verdient.’
‘Wat zou hij verdienen? Drie gulden.’
‘Hoger vader.’
Alle kinderen om de tafel werden opgewonden.
‘Vijf gulden.’
‘Hoger vader.’
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‘Heb je tien gulden in de week verdiend?’
‘Hoger vader.’
‘Ja,’ knikte de moeder vrolijk en trots, mooi niettegenstaande haar lelijkheid, door
het stille feest, dat haar ziel verblijdde, en haar hele, zigeuner-bruine gezicht met alle
rimpeltjes lachte.
‘Heb je meer dan tien zoof in de week gehaald? Dat is niet waar, 't kan niet waar
wezen.’
‘Het is waar, vader.’
‘Heb je dan twaalf gulden in de week verdiend?’ Het klonk bijna-smekend, of hij
wou zeggen: ‘als jij twaalf gulden in de week kunt verdienen, ben ik onnodig.’ Mozes
merkte niets van de gemoedsstemming bij zijn vader, zijn gezicht gloeide van het
heerlijke gevoel, dat hij kostwinner van de familie tijdens zijn vader's afwezigheid
was geweest.
‘Achttien.’
‘Achttien.’
‘Hij heeft meer verdiend dan jij ooit verdiend hebt,’ zei de moeder.
Simon stond langzaam op, want hij moest zijn gedachten verzamelen, wat hij
zittende niet kon doen; hij had behoefte aan uiting van zijn gevoelens, die tussen
schreien en lachen in lagen; schreien, omdat hij, Simon, overbodig was geworden,
lachen, omdat zijn zoon achttien gulden in de week kon verdienen. Hij werd zo door
emotie bevangen, toen allen vol verwachting naar hem keken, wat hij voor woorden
zou gebruiken, om deze onverwachte heugelijke tijding te vieren, dat een ogenblik
stilte na zijn opstaan volgde; daarna slaagde hij erin zijn voordracht te houden.
‘Wanneer men lang genoeg volhoudt achttien gulden in de week te verdienen,
wordt men millionnair. Ik zie in mijn zoon Mozes een Rothschild, want ik met mijn
dertien gulden in de week had het nooit verder kunnen brengen. Elke cent, die ik
meer verdien dan dertien gulden kan ik voor de handel gebruiken en jij hebt dus vijf
gulden in de week aanvangskapitaal. Alle mensen op de wereld komen precies vijf
gulden in de week tekort en die heb jij verdiend. Als je vijf gulden meer verdient,
kun je met gerustheid tien
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gulden uitgeven. Maar wat ben ik nu waard geworden, ik stuk sjlemiel? Je hebt mij
de grond in geboord, Mozes, want ik heb het geloof in mezelf verloren, jij bent de
stoomboot en ik het kleine bootje, dat er achter aan komt. Bovendien, nu ik in de
gevangenis heb gezeten, zullen de mensen mij aankijken en als ze me niet aankijken,
zal ik toch denken, dat ze mij aankijken, en hoe moet ik aan geld komen, om mijn
handel te beginnen, want mijn gevangeniscenten zijn voor mijn vrouw, voor elke
Vrijdagavond een vette kip, zolang als ze duren.’
‘Begin er handel mee.’
‘Nee,’ zei Simon Levi, ‘want als ik ze verlies, verlies ik vette kippen.’
‘Vader, ga naar Levi Augurk, die heeft spijt als haren op zijn hoofd.’
‘Wat heb ik daaraan? Hij is vannacht misschien kaal geworden en dan is er van
zijn spijt niets overgebleven.’
‘Ga naar Levi Augurk. Doe wat je zoon zegt, je zoon verdient achttien gulden in
de week.’
‘Mijn zoon heeft het dubbele van mijn verstand, want ik kan negen gulden in de
week halen. Ik zal doen, wat mijn zoon zegt, ik ga rechtstreeks naar Levi Augurk.’
Levi Augurk ontving hem verlegen en zette zijn hoge hoed af.
‘Een beetje haren heb je wel verloren,’ zei Simon Levi.
‘Daar zijn geen zaken te doen, ik heb zorgen.’
‘Zullen we weer eens over de inspecteur van de belastingen praten?’
‘Jij bent dezelfde gebleven, vol gijntjes; wat heb ik aan geestigheid?’
‘Ik heb er ook nooit wat aan gehad,’ grijnsde Simon Levi. ‘Eigenlijk ben ik door
de gijn de gevangenis in gegaan.’
‘Wat heb ik door jou niet een kapitaal verloren, want altijd weer opnieuw ben ik
door berouw gekweld en ik kon mijn gedachten niet bij mijn zaken houden. 's Nachts
heb ik wegens het berouw niet kunnen slapen en dan was ik de volgende dag niet
klaar wakker en heb daardoor minder verdiend; sommige dagen kon ik met mijn
zwaar
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gezin niet meer dan twintig gulden verdienen en dat is jouw schuld.’
‘Moet ik dat berouw van jou ook nog op me nemen?’
Levi Augurk verwenste zichzelf, dat hij dit bedrag had genoemd - wat gingen
andere mensen zijn verdiensten aan?
‘Ik bedoel twintig gulden in de week.’
‘Nu kom ik bij je en vraag: “help mij, Levi Augurk.’
‘Waarvan moet ik je helpen? Waarom moet ik je helpen? Is de wereld er op
ingericht, dat de ene mens de andere helpt?’
‘Ja,’ zei Simon Levi, ‘je kunt beter aan iemands leven komen, dan aan zijn geld.’
‘Luister! Jij bent door de gevangenis rijker geworden.’
‘Bedoel je de gevangenis-centen? Die hebben hun bestemming al gevonden.’
‘Dat bedoel ik niet.... maar bedenk nu eens, als je de gevangenis niet in was gegaan,
dan zou je zoon Mozes op de achtergrond zijn gebleven; nu is hij op de voorgrond
gekomen. Jij bent als een man, die op een eenzame weg loopt, vol met gruis en
stenen.... en eensklaps vindt hij tussen het gruis en de stenen een klomp goud.’
‘Het is allemaal waar.... maar niet minder waar is het, dat ik aanvangs-kapitaal
nodig heb. Leen mij dertig gulden, Levi Augurk.’
‘Dan had ik beter gedaan jou twee gulden voor je koopwaar te geven. Dertig
gulden! En dat aan jou.’
‘Als jij me niet helpt, kan ik mezelf ook niet meer helpen. Als jij en de andere
kooplui me verstoten, blijft er de leegte voor me over.’
‘Probeer 't dan eerst bij de andere kooplui.’
‘Nee, want de andere kooplui zullen zeggen: “waarom ga je niet naar Levi Augurk?
Jij staat me altijd in de weg.’
Simon wachtte vol spanning, doch aan het draaien van de duimen van Levi Augurk
bemerkte hij diens onwil en ook aan de manier, waarop deze langs hem heen keek.
‘Levi - Levi,’ vleide hij.
De kleine koopman zette plechtig zijn hoge hoed op.
‘Ik zal 't je eerlijk bekennen, straks zal ik me ellendig

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 1: Avond

64
voelen, dat ik je niets heb geleend en vannacht zal ik er door wakker schrikken, want
ik bega een grote zonde, als ik je niet help. Toch wil ik je helpen door je een adres
op te geven, waar je geld kunt krijgen, en als je dan met goede handel bij mij komt,
zal ik die van je afkopen.’
‘Voor de helft van de waarde.’
‘We zijn beide kooplui en je kunt altijd “nee” zeggen, als 't je te weinig voorkomt.’
‘Een arm mens kan tegen een rijk mens nooit “nee” zeggen. Jij hebt de macht.’
‘Luister,’ zei Levi Augurk, ‘ga naar Marcus om geld.’
‘Dat zal ik nooit doen.’
‘Waarom niet?’
‘Ik haal zijn zoon Ruben van hem af,’ zei Simon Levi duister. ‘Ik heb ook schuld.’
‘Nou, dat vind ik onzin. Ga naar de dorpen.’
‘Wat moet ik beginnen? De kooplui zullen verraden, dat ik in de gevangenis heb
gezeten, als ik ze maar een beetje concurrentie aan doe. Misschien, dat ik naar
eenzame huizen kan gaan en een beetje geld kan verdienen.’
Levi peinsde:
‘Straks heb ik pijn in mijn hart, dat ik hem zo heb laten gaan. Ruth heeft me gezegd,
dat ik hem in mijn zaak moest opnemen, maar ik kan hem toch niet in mijn bloeiende
zaak opnemen, dat is net of je onkruid zaait tussen prachtig gewas. Ik heb Ruth en
ik heb mijn geweten.... wat moet ik doen?’ Doch hij zei Simon Levi niets daarvan
en deze verliet hem.
‘Ik wist wel, dat ik hier niets had te zoeken.... Het enige, wat ik hoop, is, dat ik
mijn gijn terug krijg.’
Ruben wachtte hem op de hoek van de straat; hij had in Simon's huis gehoord,
waar hij hem kon vinden.
‘Jongen,’ zei Simon schor, ‘ga van me weg.’
‘Ik heb je gemist.’
‘Wat zoek je dan bij mij?’
‘Ik ben toch nergens thuis en ik kan het op school niet uithouden. De enige, bij
wie ik wezen kan ben jij. Ik maak jou aan 't lachen en jij mij.’
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‘Wat moet er van je worden?’
‘Daar zal toch wel een plaats op de wereld zijn, waar ze voor een lach betalen?’
‘Nee,’ zei Simon. ‘Ze betalen voor een lippenstift, maar niet voor een lach. Daar
heb ik tenminste nog nooit van gehoord. Op de markt, als je kiezen gaat trekken, kun
je voor een lach misschien betaald krijgen.’
‘Waar moet ik naar toe; er is geen mens, die me begrijpt, van mij kan toch niets
terecht komen.’
Ze liepen naast elkander voort en onwillekeurig begon Ruben net zo te sloffen als
Simon, zodat allen, die hen zagen, lachten. Simon grijnsde en Ruben deed de grijns
precies na.
‘Ik ben bij de gevangenis geweest, toen je er uit kwam. Ze wilden me niet zeggen,
wanneer je kwam, maar ik ben het toch te weten gekomen.’
‘Ik heb je niet gezien, jongen.’
‘Ik heb mij verstopt en ben achter je aangelopen. Simon, laat me met je meegaan
en de handel van jou leren. Vader vindt het goed en wat kan mij de school schelen?
Rafaël is de beste leerling van het Gymnasium en ik de slechtste. Nergens op de
wereld ben ik wat. Rafaël is een ster en ik ben een glimworm.’
‘Die schitteren allebei,’ zei Simon, ‘maar de afstand is verschillend.’ Ruben lachte.
‘Nou dan is hij de glimworm en ik ben de ster en wat hij ook is en ik ben, hij staat
aan de goeie kant van 't leven en ik aan de verkeerde. Ik ben een gekeerd pak en
daarom vraag ik jou mij te dragen. Simon! Ik schaam me niet voor jou.’
Simon zuchtte.
‘Het kan niet.’
‘Simon, mijn vader heeft op de markt gestaan en is als klein man begonnen. Wie
weet, wat ik onder jouw leiding bereik?’
‘Als ik niet in de gevangenis had gezeten, zou ik het in gedachten nemen.’
‘Wat kan het mij schelen, dat je in de gevangenis hebt gezeten?’
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‘Zo praat je nou, eens zul je anders praten.’
‘Nooit, waar ik ook in de wereld terecht-kom.’
‘Ik heb met je vader rekening te houden. Kon ik de zoon van jouw vader in mijn
verrotte handel brengen? De gulden van lood weegt zwaar. Waarom ga je niet in de
zaak van je vader?’
‘Mijn vader.... dat ik elke dag zal voelen: “jij kunt niets, Ruben!’
‘Ga in de zaak van je vader.’
‘Stop jij een duif in de kooi van de valk? Zet jij een lammetje in het gevaar van
de wereld? Als ik in de zaak kom, word ik opgegeten! Er blijft niets van me over.
Elke dag word ik door de meerderheid van mijn vader verteerd.’ Hij sprak als een
volwassene, in Oosterse welsprekendheid, gelijk een stroom, die uit zichzelf wordt
opgestuwd en alles, wat hem tegen wil houden, verbreekt en verbrijzelt, zijn
vergelijkingen, woorden, gebaren, stamden uit de wereld van ouderen. ‘Zet jij een
kleine olielamp in het schelle, electrische licht?’ Hij greep hem in wanhoop bij de
arm.
‘Simon, als ik bij jou ben, voel ik me geen sjlemiel, bij jou kan ik het ver brengen.’
‘Hoogstens twaalf gulden in de week.’
‘Wat doet dat er toe - je hebt zelf gezegd: “beter dalles met gijn, dan mezomme
met krijn.’
‘Ik neem je niet,’ schreeuwde Simon, hij stopte zijn oren dicht, maar liet het toe,
dat Ruben zachtjes zijn handen wegtrok.
‘Je hebt je eenmaal met die valse gulden vergist, Simon, vergis je nu niet voor de
tweede maal en wijs me niet af. Ik ben als een kind, voel mij als een kind en in mij
raast de storm. Ik weet niet, wat ik ben, een kind of een groot mens, net zo min als
Mozes het weet.’
‘Mozes is een genie,’ fluisterde Simon.
‘Als ik op school naast de anderen zit, ben ik veel onnozeler dan zij en ik begrijp
niet, wat zij begrijpen.... en toch, wat ik begrijp, begrijpen zij niet.’
‘Je moet ook een groot man worden, net als je broer. Alles, wat je denkt, gaat
voorbij, vreugde en verdriet heb-
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ben hun tijd en gaan voorbij.’
‘Wat ik denk, gaat nooit voorbij. Toen je in je cel zat heb je natuurlijk mijn
gedachten gehoord, die ik naar je toe heb gestuurd. Ik dacht.... nu komen ze bij Simon
aan, net als stemmen, die door de radio klinken.’
‘Waar ik was, heb ik niets gehoord, alleen, dat ze allemaal hier vandaan riepen:
‘Simon, Simon.’ Wat in de gevangenis zat, al dat smerige gazeiris zat te tikken en
ik verstond ze wel, want mijn verstand zit op de rechte plaats. Ik dacht: ‘laat ze tikken,
ik heb er geen acte in nodig.’
‘Ga naar mijn vader en zeg, dat ik met je mee mag.’
‘Eerder hak ik mezelf tien vingers af.’
‘Dat kun je niet,’ grijnsde Ruben. ‘Op zijn hoogst vijf.’
‘Daar heb je gelijk in,’ zei Simon diep-getroffen en hij legde zijn hand troostend
op Ruben's schouder. ‘Je zult mij in gijn nog eenmaal overtreffen.’
‘Ga naar mijn vader en zeg, dat ik met je mee-mag. Ik vraag het je voor de laatste
maal.’
‘Ik doe het niet.’
‘Dan is het de laatste maal, dat je me ziet.’
‘Mijn schuld is het niet.’
‘En de mijne ook niet.’
Diezelfde avond ging Simon naar Marcus, doch hij zei over Ruben geen woord.
‘Ik niet,’ dacht hij, ‘ik heb op de wereld al moeite genoeg en ik zal 't hem niet moeilijk
maken.’ Toen Marcus naar hem toekwam en hem de hand gaf, werd Simon door
deze aanraking getroost.
‘Ik ben zo blij, of een broer van mij na een lange reis terug komt.’
‘Ik kom niet om voorschot vragen, Marcus, ik ga op mijn eentje wel scharrelen,
maar kunnen ze mij nog gebruiken, nadat ik in de gevangenis ben geweest?’ Zijn
stem klonk nog heser en schorder dan gewoonlijk door de ingehouden emotie.
‘Overmorgen heeft 't Westen van de stad feest in het lokaal en dan moet je komen.’
‘Het Westen van de stad’ betekende: de Joden, die daar wonen, en het lokaal was
het lokaal van de gemeente;
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Simon begreep dit onmiddellijk, als was hij niet weg geweest. Hij vond zijn oude
wereld in zijn herinnering terug en hij zag het gemeentelokaal zo duidelijk voor zich
als stond hij aan de ingang.
‘Ik op een feest, Marcus? Nodig jij een kip uit, om in de kokende soep te fladderen?
Ik doe nooit meer aan gijn, dat is bij mij afgelopen; ik ken nog wel een paar grappen,
die ik onderweg bedacht heb, maar ik zwijg en buig mij neer als een treurboom. 't Is
me voortdurend temoede, of ik op mijn eigen begrafenis zit, sjiwwe over mezelf zit
en over mezelf aan het treuren ben. Ik kan mezelf niet meer terugvinden, ik zit onder
in mijn buik en ik roep: “Simon! Kom toch te voorschijn, als je nog leeft,” maar
Simon blijft beneden, sluit zich op, is in zijn eigen buik verzonken.’ Marcus lachte
en omdat hij zo zelden lachte, had dit op Simon een wonderlijke uitwerking.
‘Jij lacht, Marcus? Op jouw gezicht, anders zo ernstig en plechtig, is een lach te
voorschijn getoverd. Simon, kom uit mijn buik te voorschijn: daar is hij al!
“Goeiemiddag, Simon, ben je daar, jongen? “Marcus, ik kom op het feest, ga op de
achterste rij zitten, maar ik kom.’
Marcus zag hem met zijn fonkelende ogen in zijn ziel en toverde alle angsten,
bepaald en onbestemd, weg.
‘Als er een mens naar me ziet, als jij naar me ziet, lijkt alles gewoon, maar niemand
weet, wat er in jou omgaat. Jij bekommert je alleen om andere mensen.’
‘Je moet met gijn doorgaan, Simon, en als je gijntjes gevonden hebt, moet je ermee
doorgaan. We zijn in 't gemeentelokaal West weer allemaal bij elkaar, zoals een grote
familie telkens bij elkaar komt; en in een gezelschap horen gijntjes thuis.’
Simon kwam op het feest en Marcus gaf hem ten aanschouwe van allen de hand;
dit deed goed als warme, gesuikerde koffie, maar hij nam op een eenzame stoel in
de achterste rijen plaats en niemand zette een stoel naast de zijne.
‘Marcus ook niet,’ peinsde hij wrang. Toen bedacht hij, dat Marcus als parnes op
de voorste rij moest zitten en hij
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vond zichzelf dwaas. Waar was Ruben? Wat had Ruben gezegd?
‘Dan is het de laatste maal, dat je me ziet.’
Hij lette op alles en allen; plotseling schoof hij iets terzijde, keek langs een paar
brede ruggen naar de plaats, waar zijn zoon Mozes zat en bemerkte, dat Ruth aarzelend
naar hem toe-kwam. Op hetzelfde ogenblik wist hij, dat velen vol spanning wachtten,
wat Mozes doen zou; de jongen bleef roerloos zitten en deed, of ze niet bestond.
Simon wilde op-staan en roepen:
‘Praat wat met haar’ - hij hield zich met moeite in en ook hij zag toe, hoe ze met
zichzelf worstelde, niet toe wilde geven aan haar innerlijke drang, die met haar
hoogmoed vocht. Ze stond naast Mozes en zei een paar woorden. Hij bleef star voor
zich uitzien, of niemand tegen hem praatte. Simon voelde weder de bijna
onbedwingbare lust op te staan en te schreeuwen: ‘Zeg wat tegen haar’ - ze was al
weer verdwenen, zonder nog één keer in Mozes' richting te kijken.
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Zesde hoofdstuk.
DE opperrabbijn hield een rede en de kille luisterde eensgezind naar de woorden vol
vroomheid en diepe godsdienstzin. Hij sprak, meegesleept door zijn eigen hartstocht,
over het bestaan van Israël, dat eeuwig moest leven, want Israël had de eeuwen
doorstaan; de Egyptenaren de Babyloniërs, de Romeinen, de beulen van de
middeleeuwen, de Russische czaars, de volkeren van Polen en Roemenië hadden het
Jodendom niet gebroken en de nieuwe Pharao, Hitler, zou tegen de muur van Israël
te pletter slaan; dit waren niet de grote en diepe gevaren, een ander gevaar dreigde,
door nieuwe denkbeelden, die de machtige stam van binnen-uit vermolmden, de
godsdienst dreigden te vernietigen.
Onder het spreken trof zijn blik die van Marcus; deze luisterde ernstig naar hem,
al begreep hij, dat de opperrabbijn zijn stem tegen hem verhief; Eva, Marcus' vrouw
hoorde aandachtig toe.
‘Hij doelt op mijn geloofsovertuiging’, dacht Marcus, ‘hij ziet in mij het gevaar,
in mij de vermolming van Israël's stam.’
De opperrabbijn liet Marcus en de gemeente voelen, dat hij niets zou toegeven;
hij stond onverzoenlijk en vast, allen daagde hij uit, die tegen hem en de godsdienst
waren en hij duldde geen titteltje afwijking van de wet, daar hij niets van zijn macht
wilde afstaan; verliezen was beter dan een halve overwinning.
De oude tijden werden onder zijn redenering machtig, toen de eenheid en
onaantastbaarheid van Juda, de trouw aan de Wet, de Thora, bewaard bleef. Hij
smeekte en dreigde tegelijkertijd en Eva's ziel sidderde, terwijl ze naar zijn heilige
woorden luisterde: ook zij wist, dat hij zich telkens en tel-
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kens weer tot Marcus wendde.
‘Blijf aaneen, wees eendrachtig Israël, zonder morren, in uzelf besloten, door uzelf
verzadigd en wijs de vreemde invloeden af. Laat de jeugd de omgang mijden met
anderen, opdat de gemengde huwelijken ophouden, laat de ouders de kinderen
bewaren.’
‘De kinderen bewaren?’ dacht Marcus en peinzend zag hij voor zich uit. Wie zou
kunnen beletten, dat Rafaël en Ruben Christenmeisjes ontmoetten....
‘Dit is de vreselijke, en ware vijand, de man, die, terwijl hij in ons midden vertoeft,
zich van ons afwendt....’
Nog nooit had de opperrabbijn zo duidelijk en onmiddellijk gesproken. Marcus
bleef onaangedaan, of geen der woorden tegen hem was gericht, en niemand dan hij
en Eva.... en misschien Rafaël.... begreep dit.
‘Hij denkt, dat ik de nek over hem zal breken, maar hij breekt de nek over mij,’
riep de opperrabbijn toornig.
Na de redevoering schoof men de tafels en stoelen bij elkaar en zoals het gezelschap
kwam te zitten, groepeerde het zich; de stoel van de opperrabbijn stond naast die van
een dikke slager en Rafaël zat naast Mozes. In de hoeken werden kleine tafeltjes
bijgeschoven en de kaarten en fiches-dozen werden uit een kast gehaald. Salomon
Uiekruier, de sjadjen, had de naam een fijne kaart te leggen en Jetje Menk, die aan
zijn tafel zat, werd zenuwachtig als hij vroeg en zij meeging. In het begin leek het
pais en vree, alleen blies Salomon haar de rook uit zijn dikke sigaar in het gezicht.
In het dagelijks leven was hij huwelijksmakelaar, doch nooit zou juffrouw Menk
meer tot zijn klanten behoren en hij hoefde haar dus niet met onderscheiding te
behandelen.
‘Als u, juffrouw Menk, met mij mee-gaat, dan zal het wel iets bijzonders wezen,
iets heel bijzonders. U bent mijn maat en ik verwacht heel veel van u.’
Juffrouw Menk trachtte het gevaar te bezweren.
‘Och mijnheer Uiekruier, als ik me nu eens met een kaartje vergis?’
‘Dat hindert niet, juffrouw Menk, ik ben een goed speler.’
En dus troefde ze hem de schoppen boer, de hoogste schop-
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pen in het spel af. Hij legde de walmende sigaar op de tafel en hield de kaarten voor
zijn borst als een gesloten waaier.
‘Juffrouw Menk, weet u niet, dat schoppen boer het hoogste is?’
‘Nee’, zei juffrouw Menk zenuwachtig.
‘Luister dan goed toe! U heeft zelf schoppen vrouw uitgespeeld en weet u niet
meer, dat ik hier de heer van Jozef met de aas heb gewonnen?’
‘Ik moest het spel overnemen, mijnheer Uiekruier. Wacht u nu even, alles komt
terecht. Ik heb vrij spel, ik kom nu met de ruiten heer.’
Uiekruier wachtte gelaten op het lot, dat onvermijdelijk komen moest, want Sjloume
van Laar moest nog een troef hebben, dat wist hij uit de manier, waarop Sjloume aan
zijn sigaar lurkte. Sheila zat temidden van een troepje vrouwen van middelbare
leeftijd, doch Sjloume miste haar op dit ogenblik niet, hij wachtte vol geheime triumf,
gelijk een veldheer, die zijn reserve-troepen straks ter uiteindelijke overwinning zal
voeren. Er bestond voor Sjloume geen liefde en geen onzekerheid voor de toekomst:
hij loerde op 't moment, dat hij de troef uit kon spelen, terwijl Uiekruier, die de sigaar
weer in de mond had gestoken, loens naar hem keek en bedacht, dat als juffrouw
Menk niet aan de slag was geweest, hij hem de troef uit de handen zou hebben
gespeeld. Eensklaps gooide Sjloume de troef op tafel en Uiekruier wendde zich vol
leedvermaak tot de ongelukkige juffrouw Menk.
‘Wat doet u nu met uw vrije ruiten?’ mekkerde hij. ‘Juffrouw Menk, zegt u mij
nu in vertrouwen, wat u met uw vrije ruiten doet?’
‘Ik had de heer, de boer en de tien,’ zei juffrouw Menk.
‘En de vrouw?’
‘Welke vrouw?’
‘Uiekruier's vrouw. Hoe heet de vrouw van Uiekruier?’ riep Simon Levi er
eensklaps tussen door. Hij was achter de spelenden gaan staan.
‘Hou je gijntjes voor je,’ dreigde Uiekruier. ‘Ik begrijp niet, dat een man met zo'n
verleden er nog gijntjes op na
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houdt.’
‘De vrouw van Uiekruier heet Uiekruister.’
‘Ik bedoel de ruiten vrouw.’
‘Maar die viel toch op de heer.’
‘Simon moet rechtspreken,’ zei Sjloume van Laar.
‘Ja,’ antwoordde Simon, ‘ik ben nou op de hoogte van het recht.’ Hij zei het
glimlachend, in heldhaftige zelfbespotting. Uiekruier lette er niet op.
‘Simon Levi, spreek jij dan recht. Ik speel de schoppen boer op, dat is de hoogste
schoppen en hier juffrouw Menk, die met me mee-gaat....’
‘Gaat juffrouw Menk met jou mee, Uiekruier?’
‘Hou je gijntjes nu eens voor je en laat mij uitspreken. Mijn maat troeft mij de
hoogste schoppen af in de gedachte, dat zij met de hoogste ruiten drie slagen kan
maken met mij op de achtergrond. Daar troeft Sjloume de ruiten tien af en ik op de
achtergrond had ruiten moeten bekennen.’
‘Maar dan had je vóór de schoppen boer eerst troef moeten vragen en dan je
schoppen boer moeten spelen en dan ruiten vragen,’ riep juffrouw Menk in de
allerhoogste benauwdheid en de arme vrouw wist zelfs niet, dat zij hierin de waarheid
had gesproken, doch Simon schonk haar bijval door zijn pink uit te steken, naar
Uiekruier te wijzen en heftig met zijn hoofd te knikken.
‘We hebben je gevangen,’ riep Sjloume.
‘Ik kon toch niet denken, dat ze mij dat af zou troeven. ik speel mijn schoppen
boer op in de gedachte....’
In een der hoeken zaten vier getrouwde, kleine, bruine vrouwtjes met elkaar te
kaarten, doch telkens staakten ze het spel en praatten dan over de kinderen, die zo
hun best deden op de maatschappelijke en de Joodse school, over een klein meisje
van vier jaar, dat zo bij de hand was, zichzelf de cijfers van de klok had geleerd, en
nu al begon te lezen, en één vertelde, hoe ze koekel maakte, kremsjeliesj, kiesjeliesj
en kiks, kremsjeliesj vol met rozijnen en kiesjeliesj, geurig en knappend, en kiks,
vet van de boter; een derde vertelde van de lekkere bolus, gember-bolus en gevulde
bolus, van matzekleis, van sogererwten en hoe haar zoon
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naar haar overliep, als ze weer had gekookt of gebakken, omdat hem de Joodse
keuken het best voldeed. De vrouw van haar zoon - ze praatte daar met minachting
over - gebruikte een kookboek, niet een Joods als van Saartje Vos, maar een neutraal
kookboek; en toen, terwijl de kaarten op tafel lagen, begonnen zij over de
Vrijdagavond-soep te praten, zoals die vroeger werd gemaakt en in haar gedachten
werden al deze spijzen als een symbool van het Jodendom. Van de kremsjeliesj, de
kiesjeliesj, de kiks en de soep kwam haar gesprek op de mannen, zulke mannen als
zij hadden, bestonden er niet op de rest van de wereld, zoals die voor het gezin
werkten en ploeterden, zakenmannen vol gijn en vuur. Een van haar zweeg pijnlijk
en daarvoor had ze haar reden, want iedereen wist, welk een sjlemiel haar man was,
tot haar plotseling iets inviel, waarin hij zich met anderen kon meten.
‘Mijn man heeft de blankste billen van allemaal.’
In de andere hoek klonken ineens schelle, door-elkaar warrelende stemmen. Saartje
Konijn bemerkte, dat ze lelijk verloor, ze had alle fiches, die later in geld werden
berekend, door elkaar gegooid en riep:
‘Vanavond spelen we niet om geld.’ Dat zat haar echter niet glad, want Jofke
Meiningen wist precies uit zijn hoofd, wat ieder had gewonnen en verloren en hij
zei met dikke stem: ‘Ik weet alles,’ en hij verdeelde de fiches weer. ‘Saartje Konijn,
je hebt dat nou eenmaal gedaan en doe het niet weer.’ Saartje gilde hysterisch.
‘We spelen vanavond om pepernoten.’
‘We spelen als gewoonlijk om geld. Als jij had gewonnen, dan zou je ook om geld
hebben gespeeld en nou je verliest, spelen we om pepernoten.’ Hij sprak tot haar als
tot een kind.
‘Maar hoe zal ik weten, dat ik mijn fiches precies heb teruggekregen?’ Jofke praatte
heel geduldig, niet boos of bedreigend, nee! hij bleef Saartje, die diep in de zeventig
was, als kind behandelen. ‘Eerst zijn ik en Izak samen gegaan en we hebben negen
slagen gemaakt en toen had jij misère, die je verspeeld hebt, je moet ook geen misère
vragen met harten tien en harten twee en niks ertussen....’
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Hij herhaalde de uitslagen van alle spelers van die avond en telkens als hij een
resultaat noemde, knikte Izak ernstig, vol bewondering voor het sterke geheugen van
Jofke Meiningen, die nog nauwkeuriger wist, hoeveel misères, abondances en solo's
er enkele jaren geleden in het gemeentelokaal West waren aangekondigd.
Ach, misère zou er genoeg komen, van abondance zou geen sprake zijn, behalve
in verdriet, en solo zouden eens velen van hen wezen, eenzaam op de weg naar de
dood.
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Zevende hoofdstuk.
Eeensklaps klonk er een luid geklop op de deur envelen schrokken op, want de vage
herinnering aan pogroms bleef vaag, hoewel onblusbaar, in hun bloed; eeuwenlange
vervolging hadden deze vrees bijna tot instinct gemaakt en alleen een niet-Jood klopte
zo aan hun deur, dringend en dreigend.
Een lange, rijzige man, met een versleten bontmuts over de oren, zijn dikke,
duffelse jas met korsten sneeuw bedekt, met hoge waterlaarzen aan, stond buiten en
Marcus ging naar hem toe.
‘Wat zoekt u hier?’ De vreemdeling antwoordde met grommende stem.
‘Ze sturen me hiernaar toe. Er is een Israëliet vlak voor het krankzinnigengesticht
West op straat gevonden. Hij ligt nu in het gesticht en is stervende.’
‘Ik ga met u mee,’ zei Marcus.
‘Nee Marcus niet. Ik ga.’
‘Ik ga.’
‘Ik ga.’ Bijna niemand, die niet opstond, klaar om het gebed der stervenden, het
kaddiesj, voor de stervende te spreken.
‘Laat mij gaan, vader,’ zei Rafaël, en hij stond voor zijn vader, die even met het
hoofd knikte, en de opperrabbijn glimlachte, omdat de zoon van Marcus zich
beschikbaar stelde.
‘Mag ik ook meegaan?’ vroge Simon bedeesd. ‘Ik kan hier het best gemist worden,’
en hij liep buiten een paar pas achter Rafaël aan.
‘'t Is nu sneeuwstorm, dan zijn er weinig mensen op straat, dan kunnen jouw
voorname vrienden je ook niet met mij zien.’
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‘Dat kan me niet schelen.’
‘Je moet het niet zeggen. Een mens wordt nooit naar zichzelf beoordeeld.’ Hij
schuifelde achter Rafaël aan, na zijn gevangenschap kon hij nog minder goed lopen
dan vóór die tijd en hij hijgde amechtig, als de jonge man even zijn pas versnelde.
Wanneer er mensen naderden, dook hij in een donker portaal en een ogenblik later
kwam hij hijgend en puffend te voorschijn; in de koude sneeuwstorm liepen in de
buitenwijken van de stad slechts enkele mensen en aldus kwamen ze beiden vooruit,
waarbij Simon voortdurend praatte en Rafaël zweeg.
De stervende vreemdeling lag lang-uitgestrekt in een eenzame cel op een brits;
men wist alleen, dat hij een Jood was en binnen korte tijd dood zou gaan, anders
niets; de kamer was verder kaal, behalve, dat er twee stoelen stonden. Simon sprak
het eerst.
‘Laten we gaan zitten.’
‘Is hij al dood?’
‘Nee, hij leeft nog en heeft een klein beetje leven in zijn bloed. Je moet leren niet
bang voor de dood te zijn; alle dooie mensen glimlachen als in een droom; bij deze
man brandt nog een vlammetje en straks waait het uit.’ Hij praatte met gedempte
stem. ‘Wij beiden waken over hem, net of we broers van hem zijn.’
De man lag heel stil.
‘Hij heeft toch een naam.’
‘Elk mens, zelfs een Jood, zelfs de meest-vertrapte Jood heeft een naam, die hebben
zijn vader en zijn moeder hem nagelaten, meestal als enige erfenis. Hij heeft misschien
broers en zusters en misschien is hij getrouwd geweest en heeft hij kinderen, ja het
kan wel wezen, dat een zoon, een dochter van hem in Amerika woont en dat hij daar
naar toegedreven werd.’
‘Maar zijn naam moet toch bekend zijn?’
‘Hij is hier zonder pas naar toe gekomen, door heel Duitsland, waar de nazi's achter
hem aan hebben gejaagd. Wie zal zijn naam kennen? Hij is een van de millioenen,
misschien is hij een Pool, een Hongaar, misschien een Duitser,
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maar hij is een Jood en daarom zullen we sjijmes voor hem zeggen. Niemand zal
ooit weten, wie hij is, waar hij vandaan komt, op welke manier hij er in geslaagd is
de Gestapo te ontkomen, eten te krijgen.’
‘Misschien hebben ze niet geweten, dat hij een Jood was.’
‘Hij heeft zelf wel iets geweten.’
‘Wat dan?’
‘Overal waar ik kom,’ heeft hij gedacht, ‘wonen Joden, Jehoedim. Ze bevolken
de wereld, in elke stad, in bijna elk dorp wonen wel een paar Jehoedim.... en als ik
onderweg sterf,’ zo heeft hij gedacht, ‘zullen Joden.... Jehoedim.... mijn ogen dicht
drukken en sjijmes voor me uitspreken’ en daar zitten wij nou, twee Joden bij zijn
sterfbed.’
De vreemdeling bewoog zich niet.
‘Hij is nebbisj buiten bewustzijn en mijn woorden dringen niet tot hem door en
als ze tot hem doordrongen, zou hij ze niet verstaan, alleen zou hij ons medelijden
begrijpen, omdat ik het woord “nebbisj” heb gezegd en dat begrijpen alle Joden op
de wereld, want alle Joden op de wereld hebben op hun tijd het “nebbisj” nodig.’
‘Ik spreek die woorden weinig.’
‘Nebbisj, dat je die taal niet verstaat.’ Hij keek vroom en aandachtig naar de
stervende man en zijn krakende stem die altijd gijntjes verborg, was door medelijden
en barmhartigheid omfloersd.
‘Allemaal hebben ze achter hem aangejaagd en waarom? Hij was een Jood, is dat
niet een ernstige misdaad? Het is voor een Joods kind in de wieg al een misdaad, dat
hij als Jood is geboren en hoe ouder het wordt, hoe vreselijker de misdaad is. Daar
loopt een Jood, dat is genoeg, smijt hem met stenen, smijt hem met drek, je wordt
er mesjokke van, als je eraan denkt. Maar nu heeft hij toch nog geluk, hij sterft in
Nederland, het land van de vrijheid, daar geven ze hem wel een stukje aarde en wij
Joden, zullen hem begraven, wij Joden begraven alle doden op dezelfde wijze, zonder
onderscheid te maken tussen arm en rijk. Het is niet gelukkig als arme Jood te leven,
maar wel gelukkig als arme Jood te sterven.’ Hij lachte stil voor zich heen, de diepe
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humor van zijn woorden steeg in hem op en schonk hem vrolijkheid in zijn smart.
‘Wanneer moeten we “sjijmes” zeggen?’ vroeg Rafaël.
‘Wacht nog even. Ik weet niet of ik lachen of huilen moet, maar we moeten samen
goed opletten, Rafaël, want ik heb horen zeggen, dat de ziel van een mens, we noemen
dat de nefesj, als blauwe damp uit zijn lichaam komt en ik heb dat nog nooit gezien.’
Het electrische licht brandde fel, roerloos, genadeloos en Simon wees ernaar.
‘We kunnen alles tenminste goed zien, nu wordt het tijd voor sjijmes.’
Hij keek zwijgend naar de stervende man en begon zijn lofzegging aan God te
deunen; Rafaël luisterde; er werd van hem verwacht, dat hij mee zou bidden, daarvoor
was hij toch van het feest weggelopen? Hij sloot zijn ogen en peinsde erover, wat
het Jodendom voor hem betekende en wat de Joodse godsdienst, twee begrippen,
soms verenigd, soms gescheiden.
Hij volgde de Joodse spijswetten buitenshuis niet en ging bijna niet met Joden
om, vervreemdde van de kille, waarin hij zijn kinderjaren had doorgebracht;
vermoedde zijn moeder iets van zijn geheime afvalligheid? Toch had hij zich bij de
Zionistische beweging aangesloten, niet zozeer, omdat hij zelf naar Palestina wilde,
als omdat dit voor hem een beweging was, die zijn aanhangers, zonder zich om
godsdienst te bekommeren, aan het Jodendom bond. Israël liet zijn leden niet
gemakkelijk los, hij voelde dit ook aan de aandrift, waarmede hij naar dit ziekbed
was gedreven.
Wat zijn moeder van hem verwachtte, wist hij: zijn volledige overgave aan de
God van Israël, één en ondeelbaar Adonai egod, zoals hij als kind geleerd had.
‘Sjemang Jisroijl, Adonai elauheinoe, Adonai egod,’ hoor Israël onze God is een
eenheid ondeelbaar; zelfs het kleinste gebod was voor zijn moeder machtige wet,
waaraan men zonder morren moest gehoorzamen. Aan haar en haar leer behoefde
hij niet te twijfelen, wel aan die van zijn vader en hij vroeg zichzelf af, wat zijn vader
van hem verlangde. Bestond er voor een
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Jood een andere mogelijkheid dan dat hij zich op een of andere wijze aan het
Jodendom vastklampte en waren niet alle middelen, om zich van het Jodendom af
te zonderen, ondeugdelijk? Hij voelde zich veel meer volwassen dan zijn vrienden
op school, die nooit met hun afstamming te worstelen hadden en zonder dat hij er
met zijn vader over had gesproken, begreep hij mr. Philipson's houding en ook de
wetenschap van Simon, dat hij door het uitgeven van de valse gulden de kille in
gevaar had gebracht. Het anti-semietisme begon ook in dit land te groeien; men zei
al, dat Duitse Joden, die over de grens gevlucht waren, te veel plaats en praats hadden,
en dat je voor Joden op moest passen, ja Simon droeg een oneindig zware schuld.
Slechts een minderheid zei dit, doch wie kon zeggen, of deze minderheid geen veld
won?
Simon prevelde zijn sjijmes, als hij de ene kaddiesj had gezegd, volgde de andere
en op het laatst zei hij de woorden zuiver-werktuigelijk.
‘Sjijmes is geen gebed,’ dacht Rafaël, ‘het is een zuivere lofrede op God.’ Alles
in deze godsdienst was aan Gods wil onderworpen.
Wat verwachtte zijn vader van hem en waarom had hij hem met Simon, de meest
geminachte onder de Joden, laten gaan? Wilde zijn vader hem vanavond angst en
verdriet leren kennen, hem door het lot van een eenzame, stervende Jood doen lijden?
Wilde hij hem ook het sjijmes doen zeggen, dat niet over zijn lippen wilde vloeien,
al kende hij de woorden uit het hoofd? Waarom had zijn vader hem een ogenblik zo
vreemd aangezien, toen hij zich naast de vele anderen aanmeldde en waarom waren
zijn moeder en de opperrabbijn er zo blij om? Vraag volgde vraag in zijn onrustige,
onstuimige gedachten en geen enkel antwoord kon zijn jonge ziel op al deze vragen
vinden. Daarbij werden ook nog zijn eigen gevoelens, die van zijn diepste wezen, in
hem voortgestuwd, de raadselen van het leven, droefgeestigheid en blijheid elkaar
afwisselend, onbestemde en duidelijke verlangens, twijfel, eerzucht, en dan het
alles-overheersende in hem: de dichterlijkheid, de drang naar romantiek.
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Eensklaps werd hij ontroerd door de voortdurende deun in Simon's sjijmes en zijn
geest volgde de woorden, die Simon uitsprak; bond dit hem aan het Jodendom? En
toch.... veel van zijn vrienden dachten er nooit over na, ja dachten er nooit aan, dat
hij een Jood was; terwijl hij zich zo in stilte met zijn vrienden bezighield, greep hem
de vreemdheid van het Jodendom aan, waarin hij zich toch op de duur niet thuis kon
voelen, hoogstens even, zoals iemand, die lange tijd van huis is geweest, zich voor
een kort ogenblik in de oude woning behagelijk voelt, totdat een sterke macht hem
weer verder drijft. De redevoering van de opperrabbijn was langs hem heengegaan,
het feest, dat hij had bijgewoond, was een feest van vreemden, hij had zich tussen
de anderen bewogen als vreemde tussen vreemden, al had hij zich die avond telkens
weer geheimzinnig met het Jodendom verbonden gevoeld.
Simon onderbrak zijn deun en staarde naar de zieke.
‘Nu gaat hij dood,’ zei Simon droef en blijde. ‘We moeten samen op de blauwe
adem letten.’ Hij greep Rafaël bij de arm. ‘Kijk, daar heb je het, daar komt de nefesj
blauw naar boven dampen.’ Hij lachte schreiend.
‘En toch sterft hij niet alleen en niet eenzaam, want hij heeft twee vrienden bij
zijn bed en alle Joden zullen sterven als hij. Omijn.’
Toen ze weer buiten kwamen, haalde Rafaël diep adem en de levensdrang werd
weer machtig in hem.... wat hij gezien had, was voorbij. De eenzaamheid lag nog
dieper en breder over de straten dan toen ze het lokaal van de kille hadden verlaten,
de sneeuw dwarrelde in minder-onvaste lijnen uit de ongeziene lucht en alleen vlak
boven de neergevallen sneeuw werd de duisternis gebroken. De gordijnen van de
huizen leken fel-verlicht in het nachtelijke onmetelijke duister; zij, die binnen waren,
voelden zich warm en veilig tegenover hen, die in dit weer buiten liepen.
Simon snoof en praatte binnensmonds, zodat Rafaël hem bijna niet kon verstaan.
‘De mensen zijn tegenover Kodasj Borage onrechtvaardig,’ onrechtvaardig
tegenover God. Daar zat ik in de gevan-
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genis en balde mijn handen tot vuisten tegen de hemel en zei: ‘Kodasj Borage, je
hebt me verlaten, dat is niet mooi van jou. Stil, daar komen mensen aan, straks praat
ik wel weer verder.’
Hij liet ze voorbijgaan, bleef in het donker van een portaal wachten en luisterde
naar de voetstappen, tot ze wegstierven. Eindelijk werd het weer stil en hij voegde
zich bij Rafaël.
‘Als ik niet in de gevangenis had gezeten, zou ik mijn zoon Mozes hebben laten
rondlopen en geen mens zou op mijn zoon Mozes hebben gelet, misschien zou hij
zelf ook niet op zich hebben gelet. Nou heeft hij zichzelf onderzocht, hij heeft achter
de kar gelopen en anders was hij een sjlemiel gebleven. “Nee,” heeft Kodasj Borage
beslist “Mozes moet wat op de wereld worden, maar zijn eigen vader staat hem in
de weg.” Kodasj Borage zit op Zijn hoge troon en de engelen daaromheen weten
zich met het geval geen raad.” Hij had voor “raad” het bargoense woord “eitse”
willen gebruiken, doch hij bedacht, dat Rafaël dit niet begreep. “Toen vindt Kodasj
Borage eindelijk een uitweg en Hij beveelt: “Laat er een goede engel naar beneden
op aarde gaan, laat Hij het allemaal onderzoeken en zeggen, wat er in de zaak zit.”
De goede engel komt en Kodasj Borage zegt: “Als wij Simon laten sterven, dan moet
Mozes de kost verdienen, maar waarom zouden we Simon laten sterven, dat is onnodig
en waaraan heeft Simon het overigens verdiend, dat hij sterven zal?” De engel zegt:
“Kodasj Borage, mag ik ook eens een woordje in 't midden brengen? Laten we Simon
een valse gulden laten uitgeven, dan komt hij in de gevangenis en dan kan zijn zoon
Mozes gelegenheid krijgen te tonen, wat hij is.” De engel gaat naar beneden op aarde,
onderzoekt de zaak en zegt als hij terug is tegen Kodasj Borage: “De oplossing is te
vinden, zoals ik heb aangeraden.” Daar komen weer mensen aan, ik blijf hier in het
portaal en later draaf ik je wel weer achterna.’
Rafaël wachtte op hem en zei bij zijn nadering: ‘Je moet je niet voor mij verstoppen,
ik wil heel graag met je lopen.’
‘Met al je geleerdheid heb je daar geen verstand van.

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 1: Avond

83
Later als je advocaat bent, moet je mensen als ik er een ben op je kantoor ontvangen,
maar nooit met ze over de straat gaan, of je moest ze vrij krijgen en voor de krant
laten fotograferen, maar bemoei je nooit met de armoe; de dalles stinkt en geeft af....
Maar ik ben nog niet over Mozes uitgepraat. Mozes wil de handel uit, zo gauw hij
kan, hij wil een ambacht leren, over machines, hij leest altijd in de boeken en hij
neemt les....’
Uit de verte klonken stemmen, een troepje jongens en meisjes naderde en in het
duister herkende een hunner Rafaël.
‘Raffi.’
Een jong meisje, tussen kind en vrouw in, maakte zich van de groep los en rende
recht op hem toe tot ze vlak voor hem stond. Hij herkende haar onmiddellijk, zij hem
niet.
‘Loop mee op, Raffi,’ riep een van de jongens. ‘We willen naar ‘Mascotte.’
‘Ik moet naar huis.’ Het meisje vóór hem vroeg:
‘Ga mee, Raffi.’
‘Een andere keer,’ lachte hij.
‘Dag Raffi,’ riep ze nog uit de verte, alleen maar, omdat ze het een leuke naam
vond.
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Achtste hoofdstuk.
Uiekruier, de sjadjen, liep wat brommerig door de stad, en dacht aan de oude tijden,
aan de goede dagen, toen hij nog welwillend en vaderlijk man-vrouw, vrouw-man
tot beider geluk aan elkaar koppelde, want bijna altijd ging het goed en behoorde het
gesjadjende paar bij elkander. Het meisje kreeg haar bruidschat, die bij het inkomen
van de man paste, de man voerde haar in zijn woning en als hij ze na jaren met de
kinderen terug zag, werd hij feestelijk ontvangen. Hij sjadjende rijk en arm en had
diepe minachting voor de huwelijks-makelaars, die in de krant adverteerden: hij
kende alle families en hij bracht nog meer dan de man met de vrouw de families te
saam. Vroeger ging hij naar Duitsland en daar sjadjende hij meisjes aan Nederlandse
Joden, voerde ellenlange besprekingen, doch sinds negentienhonderd veertien had
dit geen doel meer; nu vluchtten de Duitse Joden over de grens en dachten alleen
aan levensbehoud en niet meer aan liefde en huwelijk.
Hij had Simon Levi en zijn lelijke vrouw gesjadjend, dat wil zeggen, hij had haar
bruidschat bepaald en hij was er nog altijd trots op, dat hij van Simon Levi's
schoonvader vijf gulden meer had losgekregen dan dit in diens bedoeling lag; ook
had hij Sjloume van Laar aan Sheila Leviet gesjadjend, doch hier, voor het eerst van
zijn leven twijfelde hij er aan, of ze wel de geschikte vrouw voor deze man zou
worden. Sheila had zich niet verzet, ze was zo mak als een lammetje geweest en juist
dit gaf hem angst, want ze paste toch niet bij Sjloume en hij had het de man niet
genoeg ontraden. Hij moest er nog met hen over spreken.
‘Een mooie vrouw,’ peinsde hij en hij zag haar voor zich,

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 1: Avond

85
een volop-Oosterse schoonheid, met brede heupen, weelderig-gebouwd,
wonderbaarlijk door de matheid van haar tint, dromerig-zwoel, met donkere ogen....
te verleidelijk dan dat een wanstaltig man als Sjloume haar zou kunnen vasthouden;
en toch had hij geen enkel bewijs, dat ze Sjloume ontrouw was. Blijkbaar vond ze
het al voldoende, dat ze mannen aantrok: ze deed zich altijd onschuldig voor, keek
langs de mannen heen.... ze was trots van aard. Hield zij dan toch van Sjloume?
Uiekruier gaf voor de liefde op het eerste gezicht niets, hij had er minachting voor;
welke Jood kon zonder een goede sjadjen een huwelijk aangaan? Doch dit had met
de liefde vooraf niets te maken.
‘Als je met elkaar trouwt en je hebt mekaar lief, dan staat het water op honderd
graden en daarboven kan de temperatuur niet stijgen, maar als je met elkaar trouwt
en je hebt elkaar nog niet volledig lief, laten we zeggen het water staat op veertig
graden, dan heb je kans, dat door het grote vuur, dat er overal onder staat, het water
op vijftig graden komt.... dan heb je de geschenken van de ouders, vijf en vijftig
graden.... de tranen van de moeder .... zestig graden.... dan heb je de kussen van de
goosen .... ineens gaat 't met vijftien graden de hoogte in.... vijf en zeventig graden....
de jaloezie van de ongetrouwde vriendinnen.... vijf graden.... tachtig graden.... en
dan komt het eerste kind.... negentig graden .. dan gaat 't langzaam in de hoogte, bij
elk kind een graad.’
‘Bij het tiende kind stijgt de liefde niet meer,’ had Simon Levi gezegd.
Uiekruier dacht aan de oude roem, toen hij de hele wereld aan elkaar sjadjende;
er bestond op deze aarde geen sjadjen als hij, maar wat hielp dat, nu Joodse jongens
openlijk liepen met Christen-meisjes en er zich mee verloofden, en Christen-jongens
met Joodse meisjes trouwden?
Hij leed in zijn hart het meest om Israël's verval en hij begreep het niet, hoe dit zo
snel om zich heen greep; hij was het met de opperrabijn eens, dat er een andere parnes
dan Marcus moest komen; ze zeiden, dat Marcus in zijn hart
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tot de Christenen behoorde; hij ook droeg er toe bij, dat Israël zichzelf ontvluchtte,
heil zocht in de vermenging met andere volkeren. Hij zuchtte. En had Simon Levi's
zaak niet veel meer kwaad gedaan dan het vroeger in een soortgelijk geval aan het
Jodendom had gedaan? Ook in ons land kwam geheimzinnig het anti-semietisme
opzetten en hij had gehoord, dat één dagblad dat kleine Simonnetje ‘de Jood’ had
genoemd, ‘die de eigenlijke aanleiding tot de verspreiding van valse munt is geweest.’
Zodra een Jood een bloeiende handelszaak had, goederen uitvoerde, een misdrijf
beging, waren het de ‘Joden met hun verderfelijke invloed.’ Uiekruier schudde het
hoofd, terwijl hij dit bedacht.
En wat hadden de Joden voor de oude, gezellige, vertrouwelijke Joodse sfeer in
de plaats gekregen? Radio, gramofoon, dansen, en de meisjes schaamden zich niet,
om zich halfnaakt te vertonen. Hij kon het niet met woorden zeggen, met gedachten
denken, doch hij voelde zich als een oud man, in een geheel andere wereld opgevoed,
moede en onmachtig, onhandig in de hopeloze strijd; alleen de opperrabbijn in zijn
steeds-overwinnend optimisme, dat Israël niet ten onder kon gaan, gaf hem moed en
toen dacht hij aan Eva, de vrouw van Marcus. Ze kwam uit een vrome familie, waar
men geen titteltje afwijking van de wet duldde en toen ze met Marcus trouwde, was
ook hij een Joods-godsdienstig man, nog een kleine koopman, die zichzelf tot
ontwikkeling bracht en in een kort ogenblik allerlei talen leerde.... een Jood, die
boven andere Joden in begaafdheid uitstak. Maar Eva was dezelfde gebleven, wat
er ook om haar heen gebeurde, op en top een Joodse vrouw.
Uiekruier ging voor het eerst naar Sjloume van Laar.
‘Goeiemorgen, Sjloume.’
‘Morgen, Salomon.’
‘En wanneer zal de sjiddisj zijn, Sjloume?’
‘Morgen.’
‘Je bent me nog tien gulden schuldig.’
‘Ik betaal ze je uit, als ik met Sheila getrouwd ben.’
‘Ik moet van Sheila ook nog tien gulden hebben.’ Hij
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aarzelde. ‘Het huwelijk bevalt me niet, je kunt nog terug Sjloume. Ik weet een veel
betere kalle voor jou, een volle nicht van Simon Levi's vrouw.’
‘Is ze ook zo mies?’ vroeg Sjloume critisch.
‘Nee, zo mies is ze niet,’ zei Uiekruier troostend en hij voegde er aan toe: ‘dat kan
ook niet.’ Hij wachtte even. ‘Sheila zal er niet om treuren, die krijgt zonder bruidschat
zestig mannen als het moet. Wanneer er één man op de wereld bestond en duizend
vrouwen, zou hij Sheila uitzoeken.’ Hij sprak volkomen zakelijk, net als een
kaaskoopman over een goede kwaliteit kaas, doch hij beoogde Sjloume's geluk. Voor
het eerst in zijn leven gevoelde hij sterk, dat deze sjiddisj, door hem voorbereid, niet
tot stand mocht komen.
‘Doe 't niet Sjloume. Neem de nicht van de vrouw van Simon Levi, dan word je
gelukkig.’
‘Nu ik Sheila krijgen kan, neem ik Sheila.’
‘Waarom neemt Sheila jou?’
‘Dat kan me niet schelen.’
‘Ik heb alle bezwaren bij haar weg-geredeneerd en toen zei ze: ‘ik heb nog nooit
een man ontmoet, waar ik van heb gehouden. Of ik hem nou neem of een ander....’
‘Nou en wat hindert dat dan?’
‘Het hindert niets,’ zei Uiekruier nors, ‘maar 't betekent wat.’
‘Wat betekent het dan?’
‘Ik hoop, dat 't nooit in je levensboek geschreven zal worden, wat het betekent.’
Hij ging heen en stak zijn hoofd nog eenmaal door de kamerdeur.
‘Ik heb je gewaarschuwd, je kunt nog terug’ en daarmee verdween hij.
Toen begaf hij zich naar Marcus, die hem glimlachend ontving.
‘Je komt toch niet om Rafaël te sjadjenen?’
‘Over zoveel jaar. Hij moet eerst advocaat zijn, maar vóór die tijd kan hij zich
verloven.’
‘Nu al?’ Uiekruier tikte hem joviaal op de schouder.

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 1: Avond

88
‘Een goed tuinman kijkt niet alleen naar het rijpe, maar ook naar het onrijpe gewas.
Het rijpe geeft hem onmiddellijk voordeel, maar uit het onrijpe gewas komt ook eens
voedsel voort.’
‘En wat wil je dan met Rafaël?’
‘Nog niets, maar ik kom eens kijken, aanlopen. Eens hoop ik het te beleven, dat
ik voor die prins een prinses vind.... zo waar ik hier ben, het zou de vervulling van
mijn leven zijn en niemand hoefde er mij voor te belonen. Je vraagt helemaal niet
naar de naam van de kalle.’ Marcus glimlachte weer.
‘De jongen studeert nog niet.’
‘Hij ontmoet al meisjes.’ Hij aarzelde even. ‘Niet-Joodse meisjes. Hij komt in een
andere omgeving, Marcus, neem Philipson tot voorbeeld, die helemaal van het
Jodendom af is gekomen. Op zo'n Gymnasium begint de liefde.’ Er klonk minachting
in zijn stem. ‘Veel jongens, veel meisjes zijn op de leeftijd van Rafaël begonnen,
kinderspel, ja.... waar eindigt het mee? Als de rivier in de zee, stort zich liefde in
huwelijk en daarom is het goed, dat Rafaël gebonden is aan een lief, Joods meisje
en ik zal je de naam maar zeggen.’
‘'t Is onzin, Salomon, de jongen is daar nog niet rijp voor.’
‘Hij is tegen het rijp-worden aan, Mareus, zorg, dat de appel bij een storm niet
van de tak valt.’
‘Daar maak ik mij niet de minste zorgen over.’
‘Misschien niet, misschien wel.’
‘Wat weet je van Rafaël, dat je zo spreekt?’
‘Ik weet niets, ik vermoed alleen. Hij is in elk gezelschap en met welke meisjes
gaat hij om? Ik heb je jongen van klein-af gekend, en zo waarachtig ik hier zit, hij
heeft in mijn hart een plaats.’
‘Laat hij maar aan kalverliefde doen.’
‘Zo moet je niet praten, ik zal het je zeggen.... hij hoeft zich toch niet te binden.
Hoe oud is hij nu?’
‘Ruim negentien jaar.’
‘Ik zal je een naam noemen, en je hoeft daar niet op in te gaan.’
‘Nee, nee,’ lachte Marcus en stopte zijn oren dicht.
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‘Ik zet de naam op een papiertje, hier staat de naam, lees maar.’
‘Bella Bamberg,’ zei Marcus en hij zag verwonderd naar Uiekruier. ‘Hoe kom je
op die gedachte, Salomon?’
‘Heb ik het niet gedacht, dat je nu wel zou nadenken?’
‘Nee,’ zei Marcus, ‘maar mijn jeugd komt me in de gedachten.’
Hij had zichzelf van kleine markt-koopman tot groothandelaar opgewerkt en
tegelijkertijd tot wetenschappelijk man, doch hij herinnerde zich, hoe de rijke bankier
Bamberg hem lang-geleden geld geweigerd had, om boeken te kopen en lessen te
nemen; Bamberg had de zaak van zijn vader overgenomen en was rijk van huis uit,
nooit had hij financiële zorgen behoeven te hebben. Marcus werd, telkens als hij aan
die weigering dacht, door een gevoel van schaamte bevangen, die vernederender
voor de ander was dan voor hemzelf: niemand kende dit klein, menselijk geheim dan
Bamberg en hij: maar zou Bamberg het zich nog wel herinneren, te midden van de
dagelijkse, voortdurende telefoon, het binnenbrengen van correspondentie,
telegrammen, de snelle beslissingen en berekeningen?
‘Heb je er al over gesproken, Simon?’
‘Ik? Nee, Marcus! Voor jou is de tijd meer gekomen dan voor hem.’
‘Wat bedoel je daarmee?’
‘De omgang met Christenen is voor Rafaël gevaarlijker dan voor haar. Zij heeft
er zich over uitgelaten, dat ze nooit anders dan met een Jood zou trouwen.’
‘Ze is ook nog een kind.’
‘Maar ze weet, wat ze wil.’
‘Rafaël dan niet? Wat is er met Rafaël?’
‘Niets, dat ik weet, veel, dat ik vermoed.’
‘De tijd, om invloed op onze jeugd uit te oefenen is voorbij. De jongens en meisjes
van tegenwoordig gaan hun eigen gang.’
‘Rafaël heeft ook nog een moeder.’
‘Ja,’ zei Marcus duister, ‘als het dat niet was.... Mijn jongen staat in tussen Christen
en Jood en de weegschaal
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slaat niet naar een van beide kanten door.’
‘Zeg dat niet van Rafaël, zeg het van Ruben; Marcus, je moet al je invloed
aanwenden, dat Rafaël een Joods meisje neemt; als het Bella Bamberg niet is dan
een ander....’
‘'t Is onzin, zijn tijd is nog niet gekomen.’ Hij zweeg enige tijd. ‘Jullie geven mij
de schuld, dat het verval van het Jodendom doorvreet, maar er zijn andere oorzaken
voor.’
‘Laten we eerlijk zijn; het is jouw schuld, Marcus, jouw invloed.’
Ruben kwam het kantoor binnen en keek verlegen en teleurgesteld, toen hij
Uiekruier zag.
‘Ik had u iets willen zeggen, vader....’ De sjadjen schudde hem hartelijk en
herhaaldelijk de hand.
‘Je bent niets veranderd, Ruben, in welke klas zit je nu?’
‘Altijd in dezelfde klas,’ zei Ruben en hij nam Uiekruier op, hij dronk zijn wezen
in en genoot er in stilte van; met moeite bedwong hij zijn lust, zijn stem, zijn gebaren
na te doen.... en hij bedacht toen, dat hij Simon nooit meer zou ontmoeten.
‘Ga je nooit over?’ vroeg Uiekruier en hij sprak luid als tot een dove.
‘Altijd achteruit,’ zei Ruben en hij verliet de kamer schuw. Hij kwam niet terug,
toen Uiekruier weg was gegaan; deze begaf zich op weg naar Bamberg, maar het
was niet zo gemakkelijk tot de bankier door te dringen als tot Marcus.
‘Kunt u mij mee-delen, waarvoor u komt?’ vroeg de bediende.
‘Een privé-aangelegenheid.’
‘Wilt u zo vriendelijk zijn de aard ervan hier op te schrijven?’
‘Nee,’ zei Uiekruier, ‘dat doe ik niet.’ De bediende haalde zijn schouders op.
‘Ja, dan....’
‘Zegt u, dat mijnheer Uiekruier mijnheer Bamberg wil spreken.’
Bamberg ontving hem eindelijk en Uiekruier drukte hem de hand, of hij hem al
jaren kende; Bamberg voelde zich op en top Jood en hij kon zijn vrolijkheid niet
onderdrukken,
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toen de sjadjen tegenover hem zat.
‘Wilt u mijn dochter uithuwelijken? En welk percentage berekent u....’
‘Praat daar niet over, mijnheer Bamberg. Het plan, waar ik voor kom, kan nog
enige jaren duren. Uw dochter is jong en de jonge man, die ik op het oog heb, is nog
heel jong, ruim negentien jaar.’
‘Mijn dochter is vijftien,’ schaterde Bamberg.
‘Maar zij is volwassen, ik heb haar gezien.’
‘Neemt u me niet kwalijk, mijn tijd is beperkt’ en toen ironisch: ‘de naam van de
jongen luidt?’
‘De zoon van Marcus,’ zei de sjadjen. ‘Rafaël’ is zijn naam, hij gaat binnenkort
studeren en is dan geen gymnasiast meer, maar student in de rechten, dat klinkt wat
anders.... en het volgend jaar is hij candidaat, dat klinkt nog anders. Hij is als een
jonge prins.’ Bamberg lachte nog altijd, doch het geoefende oor van Uiekruier hoorde,
dat de lach anders klonk dan zoeven.
‘Onzin.’
‘Mag ik u een raad geven? Uw zoon is vijf-en-twintig en hij nodigt bij u in huis
een paar vrienden, kennissen.... Rafaël ook. Dat kan toch geen kwaad? Daarmee
geeft u niets te kennen. Uw dochter is nog heel jong, maar 's avonds mag ze met haar
mama even mee, om de jongelui te ontmoeten .... thee te schenken.... wat ook.
Niemand kan daar iets op zeggen en uw dochter zal het reuzefijn vinden.... u vertelt
geen mens, ook uw vrouw niet, van mijn bezoek. Het gaat allemaal doodeenvoudig,
er zijn vijf, zes jonge mannen en Rafaël is de jongste. Uw dochter....’
‘Bella.’
‘Bella geeft allemaal onbevangen de hand; onder de jongelui is er misschien één,
die ze sympathiek vindt; ik spreek niet van liefde, ten eerste is ze daar te jong voor
en ten tweede moet de liefde groeien.... die staat niet maar dadelijk als een boom in
het veld.’
‘U spreekt als een man van ondervinding, mijnheer Uiekruier, maar ik heb nu geen
tijd meer.’
‘Zult u het overwegen? En praat er vooral niet met uw

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 1: Avond

92
vrouw over, trouwens met geen enkele vrouw; in zaken van liefde kan geen vrouw
zwijgen, al is ze honderd jaar.’
‘Ik zal er over denken.’ Toen hij alleen was, glimlachte Bamberg niet meer en het
duurde enige tijd, vóór hij zijn vinger op het kleine tafelbelletje drukte....
Nog diezelfde avond praatte hij met zijn vrouw.
‘Me dunkt dat Bram in de laatste tijd weinig vrienden om zich heen heeft.’
Dat gaat nogal.’
‘Kijk eens.... Bella is nog te jong, om in de wereld geintroduceerd te worden, maar
een kleine voorbereiding.... kan toch niet kwaad zijn....’
‘Wat wil je eigenlijke?’ vroeg ze nieuwsgierig. ‘Wat heb je voor plannen?’ Hij
deed onschuldig.
‘Ik heb nooit plannen.’
‘Altijd.’
‘Nu ja.... ik zoek een nieuwe zakenrelatie.... en ik heb aan Marcus wat goed te
maken.’ Nee, Bamberg was niets vergeten, de kleinste voorvallen herinnerde hij
zich; nu maakte hij er gebruik van, om de waarheid te ontwijken.
‘Hoe oud is de jonge man?’
‘Ruim negentien.’
‘Bram zal hem wel wat jong vinden.’
‘Bram heeft te doen, wat ik zeg....’ Zij was de eerste, die over Bella sprak.
‘Moet Bella in de huiskamer blijven?’
‘Natuurlijk.’ Hij begon aan Uiekruier's spel mee te doen: niemand mocht zelfs
vermoeden, dat hij aan deze samenkomst had meegewerkt; hij had zijn gezicht, zijn
zenuwen in bedwang, of hij op de Beurs stond.
‘Ik kan wel even met haar binnen komen, om thee te schenken.’ Ze dacht er niet
aan, dat hij zelf zoeven van een ‘kleine voorbereiding’ had gesproken en meende,
dat zij dit alles had bedacht en voorbereid. ‘Natuurlijk.... Bella is nog te jong.... maar
een begin moet er toch zijn.... het jongere zusje moet toch ook eens voor het voetlicht
komen, ze is te veel door haar oudere broer op de achtergrond geraakt.’
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‘Nu ja, daar bemoei ik mij niet mee.’
Het werd voor Rafaël een vrij-vervelende avond: Bram's vrienden hadden geheel
andere belangen dan hij, ze praatten over zaken en kennissen, die hij nooit ontmoet
had; ze dronken wijn en rookten sigaren; hij zat in een hoekje, dromerig, eenzaam,
in zijn hoofd allerlei versregels.
‘De hoge eik is in de machtige rivier gevallen.’
Wat was de bedoeling hiervan, wat had de onbekende dichter hiermede bedoeld?
Of bedoelden dichters niets, als ze poëzie schreven, bestond poëzie alleen om der
wille van de poëzie, schoonheid alleen om schoonheid? Of was het zo, dat een
kunstenaar zich eerst later van de verstandelijke betekenis van zijn werk bewust
werd, of dat iedereen voor zichzelf een verklaring van woorden, klank, kleur vond?
‘De hoge eik is in de machtige rivier gevallen.’
Nu spraken de jonge mannen over Jodendom en Zionisme; was de hoge eik Israël
en de machtige rivier de invloed van het nationaal-socialisme in Duitsland, dat alles
met zich mede-sleurde? Zouden de Joden door het Zionisme gered kunnen worden,
of was de eik na zijn ontworteling niet meer op te richten?
‘Nu, Rafaël, zeg je oordeel ook eens?’ Hij hoorde zichzelf spreken.
‘Zijn wij geen Nederlanders? Is 't mogelijk een dubbel vaderland te dienen?’
‘Het gaat om Nederland of Palestina,’ zei Bram. ‘Er is geen dubbel vaderland.’
‘Ik kies Nederland.’
Er was een ogenblik stilte.
‘Er zijn duizenden, honderdduizenden Joden, die in hun land niet kunnen of willen
blijven. Wat doen we daarmee?’
‘Je hebt nog niet het verstand, Raffi, daarover te oordelen,’ dacht Rafaël, en toch
zocht zijn onervaren geest een antwoord. Er werd aan de deur geklopt, en mevrouw
en Bella kwamen de kamer binnen.
‘We komen maar een ogenblikje hier, even wat damesgezelschap brengen onder
de heren, ken ik jullie allemaal?’ Rafaël stond wat verlegen op. ‘O, jij bent Rafaël.’
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‘Ja, mevrouw.’
‘Dit is Bella, mijn dochter.’
‘O,’ zei Rafaël en hij wist niet wat hij verder zeggen zou; ook Bella stond wat
verlegen en gaf hem de hand. In de kamer was alleen zacht licht van een schemerlamp;
hij onderscheidde het meisje niet, en hij schonk, door zijn gedachten verdiept, geen
aandacht aan haar.
‘De hoge eik is in de machtige rivier gevallen.’
Had de dichter bedoeld een tegenstelling te maken tussen de woorden ‘hoog’ en
‘machtig’, om hierdoor uit te drukken, dat ‘machtig’ sterker betekenis heeft dan
‘hoog’? Je sprak in het dagelijks leven nooit dichters; ze leefden afgezonderd en
eenzaam; en als hij zo'n schrijver om de ‘betekenis’ vroeg, zou deze hem
waarschijnlijk uitlachen.
‘Een kopje thee, Rafaël?’ vroeg Bella. Ze noemde hem bij de volle naam. ‘Melk,
suiker?’ De dochter van de rijke bankier Bamberg bediende hem.... dat was iets
komieks; ze bleef bij hem staan; omdat hij min of meer tot haar leeftijd behoorde;
de anderen waren te oud en beschouwden haar als een kind; ze hadden haar gekend,
toen ze een klein meisje was. Hij lette niet op haar en ze herhaalde geduldig haar
vraag.
‘Melk, suiker?’
‘Geen melk,’ zei hij haastig. ‘Veel suiker.’
‘Twee klontjes?’
‘Ja, 't is goed....’
‘De hoge eik is in de machtige rivier gevallen
Gedreven naar het spel der golven
Zijn ziel is gestorven....’

Was de ziel van Israël ook gestorven, toen het door de wijde stroom werd gegrepen,
nadat het aan zijn eigen grond ontworteld was?
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Negende hoofdstuk.
Ruben bemoeide zich niet meer met zijn omgeving, hij kwam meestal te laat aan
tafel en liep 's morgens heel vroeg met een paar boterhammen weg; met zijn ouders
praatte hij niet meer en zei alleen Rafaël schuw goedendag. Eens bleef hij helemaal
uit en men dacht daar in het begin niet over na, doch toen hij ook 's avonds niet
verscheen, begon Marcus toch ongerust te worden. Waar was Ruben? Hij zocht hem
in het huis, riep, zonder antwoord te krijgen:
‘Ruben.’ Rafaël kwam te voorschijn.
‘Vanmorgen heeft hij me de hand gegeven.’
‘Je had me dat wel eerder mogen zeggen.’
‘Ik heb er niets bij gedacht, vader.’
‘Vraag Simon, of hij weet, waar Ruben is.’ Rafaël sprong op de fiets en de vader
liep in de kamer heen en weer, ongerust over zijn jongste zoon; dit was geen gewone
vlucht voor een halve, hele dag.... wat had Ruben hem willen zeggen, toen Uiekruier
bij hem was? De jongen had al deze tijd met iets rondgelopen, om hem te vertellen
en hij had er geen aandacht aan geschonken, terwijl hij wist, dat Ruben in nood
verkeerde. Rafaël kwam ademloos terug en vertelde, dat Simon zou komen. Deze
kwam eindelijk.
‘Had ik 't maar gezegd, wat hij mij verteld heeft. Hij wou met mij de boer op en
niet meer naar school, maar ik, de eeuwige sjlemiel, stiet hem van mij af....’ De
moeder stond op de drempel en luisterde mee.
‘Wat is er met Ruben gebeurd?’
‘We zijn vergeten,’ zei de vader somber, ‘dat ook Ruben geen kind meer was, hij
is bijna achttien jaar, maar we zagen hem als kind, omdat hij op 't Gymnasium in
iedere klas een keer bleef zitten.... wij hebben hem te veel gedwongen en dat wreekt
zich nu.’
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‘Nee,’ riep Simon uit, ‘dat is 't niet, de gijntjes zaten hem in de weg. Hij moet wat
vinden, waarbij zijn gijntjes hem niet in de weg staan.’ De moeder vroeg:
‘Komt hij niet terug?’
‘Nee,’ schreeuwde Simon, ‘hij komt niet terug.’
Eva ging vlak voor Marcus staan en het onzekere en onderworpene viel voor het
eerst van haar leven van haar af: altijd had ze gemeend, dat een Joodse vrouw zich
niet tegen de wil van haar man mag verzetten en nu zocht ze zelf de bodem in het
diepe, donkere water. Voortdurend had ze gevreesd, dat dit ogenblik zou komen,
waarin ze zich van Marcus zou moeten losworstelen en het leek haar toe, dat ze haar
hele leven, eerst door haar verblijf bij haar vader en moeder, later door haar huwelijk
als een kind was behandeld; nu gevoelde ze zich als een dier, dat uit de kooi
losgelaten, zich plotseling in de vrije, wrede wereld bevindt. De woorden, welke al
die tijd gereed gelegen hadden, stegen uit haar ziel op en tot haar ontzetting hoorde
ze zichzelf spreken, altijd hetzelfde woord, vol betekenis voor haarzelf:
‘Jij, jij, jij....’
Zachtjes nam hij haar bij de polsen en keek in haar doffe ogen, die zo wezenloos
geleken en toch zo vol diepte waren, zo vol uitdrukking en bezieling, in overgave
aan Gods wil.
‘Ik ben 't niet, Eva, het is de eigen aard van de jongen; wees niet bang, hij zal nooit
ongelukkig worden. Toen hij hier was, voelde hij zich ongelukkig, maar nu weet ik,
dat hij de beste weg heeft gekozen: hij wordt gelukkiger dan Rafaël.’
De eentonige woorden: ‘jij, jij, jij, begonnen in haar geest en ziel tot verklaring te
komen en al waren ze eerst als klanken geweest, nu werden het zinnen.
‘Het is jouw schuld.... alles is door jouw verstand zo gekomen, met het verstand,
waarmee je alles probeert te overwinnen, maar als ik in mijn huishouding zo deed
als jij in de Joodse gemeente, zou de hele huishouding al kapot zijn; je bent met het
ongeluk van je kinderen begonnen. De oudste zoon van de parnes, Rafaël, is op het
oog een Jood, maar in zijn hart is hij geen Jood meer.... zo is de waarheid
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en Ruben loopt van ons weg en loopt naar.... de Christenen.... over.’
‘Moeder.’ Rafaël ging naar haar toe, legde als een kleine jongen zijn armen om
haar heen, doch zij schudde hem van zich af, en bleef eenzaam en hooghartig
tegenover de drie mannen staan. Toen verliet Simon, nog meer gebogen van rug dan
anders, de kamer.
‘Wat denk je wel van me?’ riep Marcus smartelijk, ‘dat ik iets kan tegenhouden?
Rafaël is eigenlijk volwassen en Ruben is ook geen kind meer. Geloof je, dat ik zelf
meen door mijn verstand iets te kunnen tegenhouden, dat aan 't leven behoort? Of
ik niet weet, dat het leven zijn gang gaat, vaak buiten ons om; of ik niet weet, dat
ouders alle leiding verliezen.’
‘Vroeger heeft een Joodse vader nooit zo gepraat en vroeger zou nooit een Joodse
jongen zo uit het ouderlijk huis zijn weggelopen, en dat dit mogelijk is, komt door
jou alleen, omdat je nooit een Joodse vader bent geweest en in de laatste jaren nooit
in je hart een Jood. Mijn vader en moeder hebben het niet meer beleefd, dat hun
schoonzoon geen Jood meer is en ik begrijp niet, waarom jij je niet als Christen laat
dopen.’
‘Stil,’ riep Marcus smartelijk. Haar stem klonk niet hartstochtelijk meer, hij had
de oude, eentonige klank, waarmee ze haar lofzeggingen zeide, doch dat ze de felle
klank in zijn stem beluisterd had, bleek uit de woorden, die ze nu sprak.
‘Als jij je laat dopen, weet Kodasj Borage en met Hem de wereld, dat je geen Jood
meer bent, jij, het hoofd van de Joodse gemeente, een voorbeeld voor veel Joden,
die jou om raad en hulp komen vragen.’
‘Ik ben een mens als andere mensen....’ Ook Rafaël ging nu zachtjes heen en ze
waren met z'n tweeën, op elkander aangewezen, al had zich hun scheiding voltrokken.
‘Zeg me nu, wat moet er van Ruben terechtkomen? Waar is hij heengegaan? Hij
zal niet meer als Jood kunnen leven, zijn voeten steken onder niet-Joodse tafel, zijn
mond komt aan niet-Joods eten. Ik ben voor hem van geen nut meer,
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ik ben een Joodse vrouw en ik vergeef geen Jood, die de Touro niet volgt.’
‘Er zal hem geen kwaad gebeuren, buitenshuis is hij meer thuis dan hier en zelf
wist hij, dat hij de goede weg koos.... voor zichzelf.... niet voor ons, want ik had de
jongen nog graag een paar jaren bij me gehouden.’
‘Laat hem door de politie terug-halen, want hij is minderjarig en heeft geen recht
weg te lopen. Waar zal hij op het ogenblik zijn? Niet in een Joods huis, bel de politie
op.’
‘Wat helpt dat, Eva? Als hij vandaag terug wordt gehaald, gaat hij morgen weer
weg en als we hem opsluiten, gooit hij zich uit het venster.’
‘Beter dood dan geen Jood.’
‘Hij zal zich op de weg thuis voelen en hij moet er zich doorslaan, zoals wij er
ons hebben doorgeslagen; we hebben niet alleen op Pijsach bittere kruiden gegeten,
moraur, die zo biter smaken, dat het door je ziel heen-gaat.’
‘Ook dat feest, Pijsach, zal hij niet vieren; Pijsach is het feest ter herdenking van
de uittocht uit Egypte, maar Ruben heeft zich onder de Egyptenaren begeven, hij is
één van hen geworden, zoals zijn vader.’
‘Je hebt meer verdriet om zijn heen-gaan dan om hemzelf,’ zei hij zacht.
‘Jij dan niet? Dat is juist mijn leed en als ik kon schreien, zou ik het daarom doen.’
‘Ik klaag om Ruben, die van ons weg is gelopen en die ik nooit weer zal zien,
omdat ik hem niet begrepen heb; ik kan me niet van de gedachte bevrijden, dat, als
ik met hem had gepraat.... tastend en zoekend de toegang tot hem had gevonden....
hij niet weggegaan zou zijn.’
Ruben was ook een deel van zijn wezen, evenals Rafaël, de humor was toch niet
minder in betakenis dan de ernst? Hoe zou hij ook andere mensen kunnen begrijpen,
als Rafaël en Ruben niet beiden een deel van hem waren en hoe zou hij overheersen,
als zij beiden niet tevens zijn wezen waren? Hij bemerkte de ontzettende vrees in de
ogen van Eva, haar weerloosheid niettegenstaande haar felle aanval op hem, hij legde
zijn handen op haar schouders, doch ze schudde ze
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van zich af.
‘Luister naar me, Eva.... ik heb er geen schuld aan, dat er een nieuwe tijd is
gekomen en dat de Joden daar deel aan willen hebben. Ik kan niets tegenhouden.
Bovendien, de dagen zijn aangebroken, dat het gevaarlijk wordt, Jood te zijn.’
‘Dat zeg jij. Hoe kan het gevaarlijk wezen, Jood te zijn?’
‘Nu vluchten er uit Duitsland enkele mensen - wie weet, of het er binnenkort niet
heel veel zullen zijn?’
Ze zei duister:
‘Zolang jongens als Ruben zich van het Jodendom losscheuren, zal Kodasj Borage
het volk Israël vervolgen.’
‘Geloof je dat?’
‘Ja,’ zei ze vast en ze ging naar Rafaël's kamer.
‘Moeder....’
‘Jij blijft bij ons....’ De jonge man stond op. ‘Jij zult nooit.... hè Rafaël?’
‘Nee, moeder.’ Hij streelde haar zacht over de wang en dacht over zijn leven na,
over de jongens met wie hij omging, de meisjes, die hij ontmoette en waar hij een
tijdje mee ‘liep’, totdat een ondoorgrondelijke reden, een gril, een toeval hen weer
scheidde; en voor de Joodse meisjes voelde hij niets in zijn ontkiemende gevoelens.
De verschillende, aarzelende liefdes werden één voor hem. Wat kon hij van de
toekomst zeggen?
‘In één ding heeft je vader gelijk: dat de politie Ruben niet moet zoeken, want hij
heeft zijn weg tegen ons gekozen. Nu ben je gauw student, Rafaël, in enkele jaren
onafhankelijk, maar ik heb je altijd Joods opgevoed en ben je in de Joodse godsdienst
voorgegaan: Bedenk het wel en vergeet het nooit, sjemang beni, hoor mijn kind.’
‘Ja, moeder.’ Waarom bekommerde hij zich zo weinig om Ruben's vlucht en had
hij geen ander gevoel dan medelijden met zijn vader en vooral met zijn moeder, die
een zoon had verloren en niet begreep, hoe dit gekomen was? Ruben was altijd een
vreemdeling voor hem geweest, nooit een broeder, en zijn wezen kwam niet met dat
van zijn broer overeen.
Simon hield hem een paar dagen later op straat aan.
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‘Heb je al wat van Ruben gehoord?’
‘Nee.’
‘Ik heb ook niets gehoord. Je gaat nu gauw studeren?’
‘Ja.’
‘Misschien heb ik wel weer eens een advocaat nodig. Je raakt aan 't nemen van
advocaten gewoon; ben je eenmaal bij een advocaat geweest, dan neem je er allicht
nog weer een.’ Hij aarzelde. ‘Wil je 't me zeggen, als Ruben bij je komt? Of blijf je
bij je vader en moeder wonen?’
‘Nee,’ zei Rafaël, ‘dat vindt vader niet goed.’
‘Bij wie kom je te wonen?’
‘Bij de familie Uiekruier.’ Simon Levi floot zachtjes voor zich heen.
‘Dat is nu net precies of een kip de keuken van de kookschool komt
binnen-wandelen.’
‘Moeder wou 't hebben, 't is een goeie Joodse familie.’ Simon Levi schudde het
hoofd.
‘Ik wil je een goede raad geven: neem nooit een rijke vrouw.’
‘Maar ik denk er toch niet aan, een vrouw te nemen?’
‘Een rijke vrouw is altijd een dure vrouw,’ zei Simon Levi nadrukkelijk. ‘Neem
haar uit de middenklasse, wanneer je verstandig bent.’ Hij voegde er aan toe. ‘En
doe niet als Sjloume van Laar, die nu met Sheila is getrouwd. Je moet nooit in een
kring met kinderen komen, als ze weten, dat je altijd chocola bij je hebt.’
‘Wat is er dan met Sheila?’ vroeg Rafaël vrolijk.
‘Zij is te mooi. Bij een mooie vrouw is 't zo, Rafaël: doordat ze zelf verleidelijk
is, gaat ze, zonder dat ze dit wil, verleiden. De zon straalt warmte uit, de warmte
komt op de aarde en dan straalt de aarde warmte uit, ook al staat de aarde onverschillig
tegenover de zon, maar dat begrijp je nog niet, want je bent jong.’
‘Nu, ik word vanzelf ouder.’
‘En Ruben ook,’ zei Simon Levi gretig. En zonder verdere overgang voegde hij
er aan toe: ‘Mijn zoon Mozes wordt een groot man.’ Zijn gezicht werd purper van
trots. ‘Moet je het nieuwste van mijn zoon Mozes horen, die de vorige week
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thuiskomt, en ik had gesappeld en nog niet de veters van mijn schoenen verdiend.
Toen komt mijn zoon heel kalm binnen en hij zegt: ‘Hoe staan vandaag de zaken bij
u?’ en ik zeg naar waarheid: ‘Slecht; als ik vandaag een kaaskorst verdiend heb, zal
't veel zijn,’ en hij gaat bedrukt aan tafel zitten en ik heb ragmonus, medelijden met
hem en ik zeg: ‘Als jij nu maar een worste-vel hebt verdiend, dan hebben de muizen
in elk geval wat te eten.’ Dat zei ik, om er de moed in te houden, net als de kolonel,
die riep: ‘Voorwaarts’ en toen viel hij met zijn neus in de mesthoop, maar Mozes
zat bedrukt bij de tafel en zegt:
‘Dat is ook niet veel, een kaaskorst.’
‘Och,’ zeg ik, om hem te troosten, ‘daar zit misschien wel een tikkeltje kaas aan
en wat heb jij verdiend? Een gulden, dan ben ik tevreden.’
‘Nou,’ zegt hij, ‘'t is wel wat meer.’
‘En nu geef ik jou te raden, wat die jongen verdiend heeft?’
Rafaël glimlachte, hoe geleek zijn glimlach op die van zijn vader. Hij zag vóór
zich, hoe Simon een hele tocht door de kille had gemaakt en iedereen bij de jaspanden
had vastgehouden, om hem het heerlijke, heugelijke nieuws van Mozes' triumf te
vertellen. Op dat ogenblik bestond Ruben al niet meer voor Simon en alleen wat
Mozes had bereikt, had waarde.
‘Die jongen heeft zeshonderd gulden per dag verdiend. Hij is op een dag tegen
een oud, verminkt beeldje aangelopen, heeft het voor een krats gekocht en het aan
een museum met zeshonderd gulden winst verkocht. Ik heb hem aangeboden
compagnon van hem te worden, maar hij zegt, dat hij wil gaan studeren.’ Hij wilde
afscheid nemen. ‘Rafaël, daar is toen een meisje naar je toe gekomen, weet je, wie
dat was?’ Rafaël zweeg.
‘De dochter van burgemeester Sevenhoven.’
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Tiende hoofdstuk.
In de volgende jaren vóór 1939 leek het, of er in de kille niets gebeurde en of er geen
gevaren dreigden; Duitse en soms Poolse Joden vluchtten over de grens, ze waren
stakkerds, met wie men medelijden moest hebben, doch ze hadden, volgens veler
mening, de veilige plaats bereikt, waar hun leven zeker was; er bevonden zich onder
de vluchtelingen Joden, die nog meer Westwaarts werden gedreven, naar Engeland,
naar Amerika en als ze bij Marcus om raad kwamen, ried hij hun aan, hun instinct
te volgen. Eén hunner, Salomon Barsch, een Pool, bleef niettegenstaande alle vertogen,
in de kille en hij hoorde tot de vroomsten; al spoedig werd hij onafscheidelijk met
de opperrabbijn bevriend.
Sjloume en Sheila waren getrouwd; na een jaar werd hun dochtertje geboren, maar
Sheila kwam spoedig weer op straat en bekommerde zich, in tegenstelling met de
meeste Joodse moeders, weinig om haar kind; de voorspellingen echter, dat ze Sjloume
ontrouw zou worden, kwamen niet uit; ze lette niet op andere mannen, al letten deze
wel op haar, omdat ze met haar figuur, haar houding, de manier, waarop ze liep, de
mannen lokte. Ze had haar kind bijna zonder pijnen voortgebracht en voor haar was
het Bijbelwoord, dat spreekt van in smarte baren niet geschreven. De vroedvrouw
vertelde de bijzonderheden als troost aan bange, zwangere vrouwen, doch ze zei er
voorzichtigheidshalve niet bij, dat Sheila het kind niet had willen zogen.... Sjloume
had er tevergeefs tegen geprotesteerd en ze luisterde met minachting naar hem; als
hij iets wilde, deed ze het juist niet.
Hoe werden Simon Levi en Levi Augurk naar elkaar toe-
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gedreven? Je zag ze dikwijls samen, want ze konden elkander niet ontsnappen, het
hele leven legde het erop toe, om hen op een hoek van een straat bij elkaar te brengen,
Simon Levi met zijn eeuwige gijntjes en Levi Augurk met zijn hand klaar, om die
gijntjes als lastige vliegen af te weren, totdat ze beiden over hun kinderen gingen
spreken en elkaar met de spuug van hun welsprekendheid besproeiden; dan kostte
het de een moeite de ander aan het woord te laten.
‘Wat geef jij je dochter Ruth mee?’ vroeg Simon Levi eens op een dag.
‘Weet ik het?’
‘Dan zal ik 't Uiekruier vragen.’
‘Je vraagt Uiekruier niets. Bovendien heb ik besloten, dat ik mijn dochter Ruth
zoveel mee zal geven als haar aanstaande man waard is.’
‘Mijn zoon Mozes.’
‘Jouw zoon Mozes komt helemaal niet in aanmerking.’
‘Als mijn zoon Mozes met jouw dochter Ruth zou trouwen, gaf jij geen cent.’
‘Nee,’ zei Levi Augurk.
‘Dan zou ik misschien moeten toebetalen.’
‘Ik zou liever een van mijn vingers afhakken dan dat ik daarvoor mijn toestemming
zou geven.’
‘Denk je soms, dat Bram Bamberg, de zoon van de bankier Bamberg, jouw dochter
zou nemen?’
Levi Augurk hield zich met moeite in, want hij had willen zeggen:
‘Denk je dan, dat de bankier Bamberg rijker is dan ik ben? Hij is een kootsen en
ik ben een kootsen, maar hij is een openlijke rijkaard en ik een geheime.’
Simon Levi ried zijn gedachten en zei plechtig:
‘Levi Augurk, ik hoor, dat je met een Duitser zaken doet.’
‘Waarom zou ik met een Duitser geen zaken doen? Het is een goede Duitser.’
‘Ja,’ zei Simon Levi, ‘maar hij druipt van risjes als een goede Vrijdagavondkip
van het vet.’
‘Ik heb met hem over Joden gesproken.’
‘Heb jij met Moller over Joden gesproken?’
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‘Ja, ik heb met Moller over Joden gesproken. Hij vindt Joden sympathiek.’
‘Heintje de Dood vond de oude man ook zo sympathiek, toen hij hem wurgde.
Als een Duitser zegt, dat hij iemand sympathiek vindt, moet je extra voor hem
oppassen.’
‘Wat heb ik daar overigens mee te maken? Ik doe zaken met Jan en Alleman. Een
heleboel mensen vinden mij niet sympathiek en toch handelen ze met mij. Mensen
handelen niet, maar geld handelt.’
Simon Levi dacht even na, toen echter kwam het vonnis snel.
‘Weet je, waarom die Moller zo vriendelijk is, Levi Augurk?’
‘Hoe zal ik dat weten?’
‘Elke begrafenis-ondernemer is vriendelijk voor zijn aanstaande klanten.’
Niemand had in het begin op de kleine, Duitse onderneming gelet, die zich omstreeks
1934 in de stad had gevestigd, vlak bij de kade aan de grote rivier, en die een
onschuldige naam droeg: Moller's Export-Maatschappij; al spoedig had Moller veel
relaties verworven; blijkbaar sprak hij niet graag over politiek en als Nederlandse
kennissen hem vroegen:
‘Zou Hitler werkelijk veel aanhang hebben?’, antwoordde hij:
‘Daar zijn natuurlijk dingen in Duitsland, die niet goed te keuren zijn, dat is in elk
land het geval; ook in uw land zijn natuurlijk van die kleine dingen, waar niet iedereen
mee tevreden is.’ Hij had een manier van glimlachen, die hem sympathie deed
verwerven en vooral door het bewijzen van kleine attenties, sturen van bloemen bij
jubilea en huwelijken, in het betalen van een lunch, in het royaal toegeven, wanneer
een gering bedrag het sluiten van een contract in de weg stond, won hij
handelsvrienden en zijn zaak groeide, zodat hij deze naar een groot gebouw in het
centrum van de stad moest verplaatsen, doch hij bleef dezelfde
vriendelijk-glimlachende man, vleiend, soms bijna onderdanig, altijd
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bereid iemand vóór te doen gaan. Van zijn ondergeschikten eiste hij blijkbaar
eenzelfde optreden, want toen een van zijn bedienden, Doluph, zich eens vrij
onbeleefd tegen een klant gedroeg, gaf hij hem een geducht standje terwijl Doluph
in gebogen houding bleef staan en deemoedig naar de verwijten luisterde.
Levi Augurk werd met onderscheiding behandeld; Moller trad hem met zijn
meest-blijde glimlach tegemoet, strekte zijn beide handen uit, vroeg in het Duits:
‘En wat verschaft ons het genoegen van uw komst?’ waarmee hij tegenover iedereen
toonde dat hij niets tegen Joden had, dat er dus Duitsers waren, die er geen
anti-semietisme op nahielden, dat dus de berichten over Jodenvervolgingen in
Duitsland overdreven waren. In de loop van enkele jaren had hij een van de
bloeiendste zaken van de stad en op geld werd daar niet gezien.
Marcus en Eva waren nu alleen in het grote huis, maar hun gedachten groeiden niet
naar elkander toe en beiden waren ze eenzaam. Eva had altijd Joodse dienstboden
genomen, omdat anderen de fijnheden der spijswetten nooit konden leren en omdat
er bijzondere gerechten waren, die alleen Joodse meisjes konden bereiden; nu had
ze een spichtig kind, Beppie, die in de keuken altijd straatliederen galmde en, als ze
met mevrouw alleen was, voortdurend verhalen uit de kille vertelde; door Eva's
zwijgen liet ze zich niet afschrikken. Haar babbelachtigheid kende geen grenzen en
als ze van iemand kwaad sprak, deed ze dat niet om te roddelen, doch om te praten.
Ze voelde zich in deze woning volkomen thuis en tegenover bakker en slager sprak
zij altijd van ‘wij’. Als Rafaël zijn vader en moeder bezocht, had ze een manier van
zachtjes door de gang lopen en woorden opvangen, die, hoe gewoon ze ook dikwijls
waren, voor haar een hoge, mystieke betekenis hadden. Dat zij, evenals Marcus en
Eva, ook een Jodin was, vergat ze nooit, doch tegelijkertijd zag zij Marcus en Eva
en vooral Rafaël als figuren uit een heldensage, voor wie ze een onmetelijke
bewondering koesterde; wanneer
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Marcus haar de sleutels van de brievenbus gaf en zij de correspondentie boven mocht
brengen, de vreemde postzegels zag, kon ze zelfs bij tijden geen woord uiten.
Ze was een vroom meisje, zonder begrip van de haar omringende wereld, ze besefte
wel, dat er een buitenwereld bestond, maar aangezien zij van vroege jeugd af aan
alleen met Joden omgang had gehad, vroeger nooit Chistenvriendinnen had gekend,
was en bleef ze een Ghetto-kind, thuis bij iedere Jood, vreemdeling voor elke
niet-Jood, een gewoon Joods meisje, geboren om met een of andere kleine Jood te
trouwen, uit het huis van Marcus en Eva, haar domein. En dit zou toch niet geschieden,
omdat in Duitsland een zekere Hitler leefde.
Ook Rafaël voelde zich, in de Joodse omgeving, bij Uiekruier thuis, en evenals
Beppie werd hij door zijn opvoeding met het Jodendom verbonden; doch hij had niet
als zij de gedachte, dat hij nergens anders dan in de kille welkom was, ja, hij ging
weinig met Joden om en werd in alle kringen opgenomen. Uiekruier had, voordat
Rafaël bij hem kwam, Marcus bezworen, dat hij het sjadenen bij hem zou laten, doch
op de hoek van een straat zei Simon Levi eens grijnzend tot Levi Augurk:
‘Salomon Uiekruier gaat elke dag naar Rafaël kijken, als een vetmester van ganzen
naar een extra-beestje, om te zien, of het gauw rijp voor de slacht is.’
Als Rafaël 's avonds uitbleef, praatte Uiekruier vol genegenheid over hem.
‘Het zal gebeuren, vrouw.... als je nu niet snurkt, kan ik mijn eigen woorden beter
verstaan.... dat hij eens Bella Bamberg weer zal ontmoeten; dan zal mijn prins mijn
prinses naderen met deze woorden: ‘Wat zou je van een huwelijk denken?’ en dan
zal mijn prinses zeggen tot mijn prins: ‘Ik schenk jou hand en hart.’
Als Rafaël Uiekruier ontmoette, vroeg deze:
‘Druk met de studie, Rafaël?’
‘Het gaat nogal.’
Uiekruier had allang gehoord, dat Rafaël tot de beste stu-
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denten hoorde en na zijn candidaats-examen had hij Bamberg de krant, waarin het
berichtje stond, gestuurd; altijd, wanneer Rafaël's naam in een blad vermeld werd,
zond hij het naar Bambergs kantoor, met het woord ‘privé’ er dik op geschreven en
met ongeduld, net of het een eigen zoon gold, wachtte hij op Rafaël's doctoraal; deze
buit kon hem niet ontgaan en Uiekruier bedacht, hoe hij de twee jonge mensen
ongemerkt samen kon voeren. Hij wist van Rafaël's leven niets af en vroeg er ook
nooit naar.
‘Het komt terecht,’ peinsde hij. ‘Rafaël en Bella behoren bij elkaar als twee poppen
op dezelfde schoorsteenmantel.’ Hij had in het leven nog weinig misgetast, het was
hem gelukt elk huwelijk, waarop hij zijn zinnen gericht had, tot stand te brengen.
Eens kwam hij Rafaël met een meisje, dat hij niet kende, tegen, hij groette en voelde
zich verdrietig. Het was geen Joods meisje geweest, maar spoedig stelde hij zichzelf
gerust.
‘Het heeft niets te betekenen.’
De dagen gingen voor Rafaël voorbij en hij herinnerde zich Betsy Sevenhoven
nauwelijks; wat zou hem aan haar, die hij als kind ontmoet had, binden, wat haar
aan hem? Ze leefden ieder hun eigen leven, hadden een eigen kring en zij wist zelfs
niets van zijn bestaan, tot ze onvermijdelijk samen werden gevoerd. Hij ontmoette
haar plotseling in een kring van vrienden, met meer meisjes, zo'n toevallig
samenkomen, zoals dit onder studenten dikwijls geschiedt. Zij zat naast een wat
opzichtig-geklede, jonge man, met wie ze druk en openlijk-intiem deed; Rafaël vond,
dat haar stem hard klonk en slechts eenmaal bemerkte hij, dat ze iets verwonderd
naar hem zag: waar had ze die jongen daar, met zijn donkere, interessante kop en
die eigenaardige, dwepende ogen eerder gezien?
‘Raffi moet verzen voordragen.’
‘Nee, vandaag niet,’ zei hij moe. Hij leunde achterover in zijn stoel.
‘Stel je niet aan.’
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‘Juffrouw Sevenhoven houdt niet van verzen,’ lachte hij.
‘Inderdaad niet.’
‘Raffi, ze liegt.’
‘Een ander maal.’
Ze was nu volwassen geworden.... en toen ze de laatste maal vóór hem stond, was
ze nog een kind geweest en toen, na Simon's proces (hoe lang leek dit al geleden)
had ze als kind naast haar vader gewandeld; in die enkele jaren was ze tot vrouw
gerijpt en hoe beheerst en volwassen klonk haar stem, toen ze ‘inderdaad niet’ had
gezegd.
‘Een macht buiten ons voert ons samen,’ peinsde hij. ‘Haar stem heeft me
uitgedaagd,’ maar toen ze kort daarna met de jonge man de kamer verliet, deed ze,
of hij niet bestond. Hij moest haar tegenkomen; in deze grote stad, waar het maanden
kon duren voor je een kennis ten tweeden male ontmoette, vloeide de grilligheid van
beider gang ertoe, dat hij plotseling vóór haar stond. Ze liep naast een vriendin, niet
gearmd, koel-vriendschappelijk, gewoon, en ze bleef even staan, toen ze hem
herkende.
‘'t Is Raffi maar,’ zei hij overmoedig en glimlachend. ‘Dit is de vierde maal in
mijn leven, dat ik u zie.’
‘De tweede maal.’
‘Nee, de vierde en nu verliezen we elkaar niet meer uit het oog.’
‘Dat staat te bezien. Mag ik u even voorstellen.... mijnheer Raffi - juffrouw
Groenewegen.’
‘U heeft uzelf nog niet voorgesteld.’
‘Ik ben Betsy Sevenhoven. Dit wist u toch wel, mijnheer Raffi.’
Hij lachte stil in zichzelf, want zij dacht, dat hij Raffi heette!
‘Ik had nooit gedacht, dat u een Hollander was. Raffi..’
‘Ja, ik stam uit een oude schoorsteenvegers-familie.’
‘'t Klinkt ook Italiaans. Woont u hier in de stad?’ Hij behoorde niet tot het gewone
type jonge mannen, er ging iets van hem uit, dat zij nooit had gekend en waarvan zij
zelfs in onbewustheid geen herinnering had bewaard. Iets.. waarschuwde haar....
instinctief.... dat deze jonge man
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uit.. een andere kring.. een andere stand.. een andere stam was voortgekomen, maar
welke kring, welke stam? Ze had begrepen, dat er ironie in de woorden: ‘ik stam uit
een oude schoorsteenvegers-familie’, lag; de soort van ironie kon ze niet omvatten.
‘Waar gaat u heen, mijnheer Raffi?’
‘Ik ga dezelfde kant op als u.’ Juffrouw Groenewegen werd volledig uitgeschakeld,
het geleek, of ze niet bij Betsy Sevenhoven behoorde of had behoord en zij verzette
zich tegen deze ontkenning van haar bestaan, want ze had nu eenmaal afgesproken,
die dag met Betsy te gaan winkelen, en winkelen zou en wilde ze. Ze drukte haar
duim zacht in Betsy's arm.
‘Om u de waarheid te zeggen, mijnheer Raffi..’ er klonk spot in haar stem, ‘ik wil
wel graag verder met u kennis maken, maar vandaag niet. Er wachten ons vandaag
heel veel gewichtige dingen en nog gewichtiger besprekingen, want ik moet een
mantel kopen, die ik hoog nodig heb en daar kan ik uw zeer gewaardeerde hulp niet
bij gebruiken, maar u mag een visite bij me komen brengen, als u zich keurig
gedraagt.’
‘Bij uw vader?’
‘Mijn vader kunt u buiten beschouwing laten.... zover ik weet, zal uw bezoek niet
mijn vader, maar mij gelden, of vergis ik mij daarin?’
‘Wat uw vader betreft, zal hij op mijn bezoek niet gesteld zijn.’ Ze vond hem,
terwijl ze met elkaar praatten en elkander aanzagen, de ‘aardigste jongen’, die ze
ooit had ontmoet en dat gevoel danste in haar bloed: het was nog geen liefde, zelfs
geen verliefdheid, het was deze eerste, tedere aanraking, meer van de zielen dan van
de lichamen, de zekerheid, dat ze bij elkaar behoorden en met elkaar vrij konden
uitspreken en deze.... onschuldige.... gewaarwording moest zij uiten, door haar hand
even op zijn jas te leggen; Suze Groenewegen staarde verbaasd en enigszins ontzet.
Hij vroeg:
‘Wanneer zie ik je weer?’ Ze wist dit:
‘Hij is de man, die mischien je man zal worden - of de
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man, naar wie je later heimwee hebt,’ en tegelijkertijd begreep ze, waarom Suze haar
in het geheim uitlachte.... was het niet de grootste zonde voor een meisje van deze
tijd ‘hopeloos-ouderwets’ te zijn?
Wat wonderlijk-vertrouwd was haar dat donkere gezicht met zijn lachende ogen,
en toch betrapte zij er zich op, dat zij ze liever ernstig zag. Tegelijkertijd werd ze
geheimzinnig gewaarschuwd door iets, dat klankloos in haar lag besloten en toch
had dit ‘iets’ een stem....: ze moest meer van die Raffi weten. Zouden Macci of Jan
hem goed kennen, weten wie hij was.... van welke geboorte? Ze hoorde zichzelf
vragen:
‘Wonen uw ouders hier?’
‘Ja,’ zei hij, zonder verdere verklaring.
‘Ik kan toch in het adresboek kijken,’ dacht zij, ‘dan vind ik de naam Raffi
natuurlijk.’
Ze gaf hem de hand en liep toen met haar vriendin door, trots, zonder om te kijken
en samen leken zij een paar beheerste meisjes, koel, nooit-eens-opgewonden en
nooit-uitde-plooi en ze praatten ook niet over Raffi, wat haar moeders en grootmoeders
wel gedaan zouden hebben.... de ontmoeting met de jonge man scheen door beiden
vergeten.
Doch toen Betsy alleen was, wist zij, dat ze hetzelfde, wat haar moeder en
grootmoeders eens gezocht hadden, in deze jonge man zocht: de romantiek, die alle
vrouwen in alle tijden heeft beïnvloed en zal beïnvloeden. Het ‘anders-zijn’ van deze
Raffi maakte haar onrustig, gelijk het bezoek van vreemdelingen vrouwen in een
afgelegen en vergeten streek onrustig maakt; wie was Raffi? Ze vond hem ‘interessant’
en dit woord drukte haar drang naar romantiek uit; ze deed haar gedachten en
gevoelens naar hem toevloeien, en voelde, dat hij ze luisterend ontving; terwijl ze
met Suze Groenewegen praatte, winkelde, later in haar huis, stond ze onder invloed
van het eerste, tedere zoeken naar liefde, waarin alle lichamelijke hartstocht - feller
dan later, maar verborgener - zich nog kuis verschool. 's Avonds keek ze gretig in
het adresboek, dat op de tafel van haar vader lag.
‘R - Raad - Raadt - Raaf - Raafs, verder.. Rabere..
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verder.. Rafal.. Rafkamp.. geen Raffi’, en ze wachtte tot haar vader kwam.
‘Weet u?’ vroeg ze onverschillig, ‘of hier een familie Raffi woont?’
‘Daar heb ik nooit van gehoord, of meen je dat een burgemeester van een stad alle
mensen moet kennen?’
‘Nee, maar het moet een vooraanstaande familie zijn.’
‘Ook vooraanstaande families ken ik niet allemaal,’ zei hij. ‘De post is zeker in
de kamer hiernaast?’
‘Ja - ik geloof het wel; hoe kan ik het te weten komen?’
‘Ga naar de Burgerlijke Stand. Waarom wou je het weten?’
‘Zo maar....’
Er bestond tussen beiden, vader en dochter, de vaste afspraak, dat zij zich niet met
elkanders leven zouden bemoeien en door de vraag: ‘waarom wou je het weten’ had
Sevenhoven zijn belofte verbroken en hij verwonderde er zich over, dat ze niet fel
tegen hem uitvoer; hij had, als hij geen alcohol had gedronken, een oor, dat scherp
woorden, nuances van woorden, stemklanken, onderscheidde, en haar antwoord: ‘zo
maar’ had geklonken, of ze zich van de zaak wilde afmaken, zoals in bepaalde
gevallen alle meisjes dit tegenover een ouderlijke inmenging deden; het stemde hem
tot nadenken, dat ze zich niet bruusk tegen hem had gekeerd.
Ze hield er niet van, dat iemand haar vroeg: ‘waar ben je geweest?’, ‘waar ga je
naar toe?’, ‘waarom heb je dit gedaan?’ en vooral wanneer oudere mensen zich met
haar bemoeiden werd ze driftig en zei heftige woorden. Oude mensen waren uit de
tijd, ze wilden de kinderen nooit met rust laten en ze verwonderde er zich over, of
ze later ook zo zou worden. Met eindeloos geduld in den beginne, wel beraden, nu
eens toegevend, dan weer afwijzend en ten slotte met felle replieken, had zij haar
vrijheid gewonnen.
Diep in haar, als een warmte, die overal doordrong, tintelde het onoverwinnelijk
vrouwelijke wezen, dat al haar denken en doen leidde, en achter het masker van koele
beschouwing der dingen lag haar werkelijk gezicht, vol tederheid
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en verlangen. Zo wist niemand dat zij zich soms in een stille straat naar een kind
overboog en dat het haar nooit werkelijk bevredigde, wanneer ze na een zeiltochtje
met een jongen op een verborgen plek naast hem lag en zijn zoekende handen voorspel
der liefde tot de voleinding speelden. Ze liet het dromerig, mat-glimlachend toe en
zelfs uitte zij zich zo nu en dan door een snik van voldaanheid, doch haar werkelijke
hartstocht zocht de werkelijke liefde.
Terwijl haar vader van een vreemde vrouw niet anders zou hebben verwacht en
in veel gevallen niet anders begeerd, zou hij van het leven dat zijn dochter leidde,
geschrokken zijn, zo hij hiervan veel had gekend; wat hij in andere vrouwen
goedkeurde en prees, zou hij in haar veroordelen; maar het bleef in hem slechts een
vermoeden, dat nooit tot zekerheid uitgroeide.
Haar moeder stierf, toen ze twee jaar was en een tante, stille, zachtmoedige vrouw,
had het vrouwelijke deel van de opvoeding, het zorgend-beschermende, het luisteren
naar het kindergebabbel, de tederheid bij het 's avonds naar bed gaan, overgenomen,
en zonder dat Betsy het wist, had deze invloed zijn rechten doen gelden, ook nadat
de tante gestorven was en het kind een deel werd van een mannenhuishouden, waar
drukkend zwijgen, schuld-bewust, in de kamers hing, zodra ze plotseling bij haar
vader en zijn gasten binnen kwam; toen ze ouder werd, ving ze wel eens een paar
woorden op, die niet voor haar bestemd waren. Later nog wierp de geest van de tijd,
het niet meer waarderen van kuisheid en reinheid, het verdwijnen van het oude,
vrouwelijke ideaal, ja de bewondering voor de moed der overgave, een schaduw in
haar ziel, maar telkens weer keerde de lichte verlegenheid en het schuchtere terug,
telkens ook weer door haar verlangen zich ‘niet aan te stellen’ verdrongen. Ze las
geen boeken, die haar wellicht hadden geholpen haar innerlijke aard te ontdekken,
ze zocht en vond geen vrienden, die tot ernstige gesprekken met haar bereid waren.
Wie haar zag, vol overmoed, bijgewerkt door stift en poederdons, de benen met
de smetteloze kousen iets van elkaar, de sigaret in de mond, kon niet weten, dat ze
meer dan een
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liefdepop, waarvoor zij zich uitgaf, betekende en anders was dan het geraffineerde
meisje, dat ze zo graag wilde zijn. Natuurlijk bestond dit ook wel in haar, doch
daarachter, als achter een beschilderd toneel-gordijn bewogen zich reeds de karakters
van haar werkelijke aard, het weemoedige en hunkerende, het ‘stil bij een man zijn,
die je begreep’.
Op het tennisveld informeerde ze bij Macci naar ‘die mijnheer Raffi?’
‘Mijnheer Raffi?’ Hij keek verwonderd naar haar.
‘Noemen jullie hem dan maar Raffi?’
‘Hij heet Raffi, net als ik Macci heet.’
Voorzichtig vroeg ze niet verder; het was beter, dat hij niet wist, welk een
belangstelling zij voor die jonge, knappe, interessante man had.
‘Wil je meer van Raffi weten?’
‘Och nee....’
‘Hij is een Israëliet, maar een heel geschikte kerel, hoor. Hij was toen de knapste
van ons allemaal.’ Ze speelde losjes met haar tennis-racket.
‘Lons is de laatste tijd goed op dreef, krijgt hij nog les?’
‘Ja, ik oefen hem, maar hij wil naar voetbal terug. Ze hebben geen goeie keeper,
want Maf is niks, ben je er de vorige Zondag geweest? Gewoon treurig, zeg, een
kind had die corner gehouden.’
‘Bravo, Lons,’ riep ze. ‘Dat is ook een voornaam,’ peinsde ze.... ‘Lons.’ Waarom
klonken Macci en Lons anders dan Raffi? Allemaal wisten ze, dat Lons en Macci
beide voornamen waren. Macci betekende Max en Lons Alfons en ze beschouwde
de lenige, slanke Macci en kwam in eens tot erkenning, dat hij een ander figuur had
dan Raffi; min of meer bezaten de jongens uit haar kring hetzelfde figuur, vrij breed
in de schouders, smal in de heupen, hoog op hun benen, mager, pezig, gebruind en
zelfs als de ogen donker waren, hadden ze een andere uitdrukking dan bij Raffi. Bij
Lons en Macci gebruikte ze in gedachten het woord ‘boy’, ze waren aan het
Angelsaksisch sport-type verwant; maar Raffi niet.
Welke macht beheerste haar gedachten, toen ze dromerig
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naast Macci zat? Nog voor twee weken waren Macci en zij.. Ze sloot haar ogen, in
haar kring wisten ze het allemaal, daarbuiten kwam het niet en het leek haar nu toe,
of iedereen het wist.... en of ze berouw moest voelen over een liefde zonder liefde.
Dit stroomde voor het eerst van haar leven over haar heen als een vloedgolf over een
zwemmende en zij kwam tot het besluit, dat een Jood haar een andere weg had
gewezen, maar welke weg en waarheen? De ontmoeting met Rafaël had voor haar,
die geen boeken las, hetzelfde betekend als het opslaan van een bladzijde in een boek,
waarin iets uit eigen leven door een vreemde schrijver beschreven wordt, en terwijl
ze met een wandelstokje in het zand speelde, dacht ze over het begrip ‘Jood’ na.
Ze had nooit Joden gekend: men scheen alles in het werk te hebben gesteld, dat
ze geen Joden anders dan in de verte kon ontmoeten. In het huis van haar vader werd
altijd met de ‘smouzen’ gespot, hun manieren, spraak werden in het overdrevene
nagebootst en men vertelde bij voorkeur van de Joden, die zo'n belangrijke rol hadden
vervuld in die valsemunters-geschiedenis: dat was het verhaal van Simon Levi, die
een onechte gulden had uitgegeven! Nog jaren na het rechtsgeding begreep
burgemeester Sevenhoven, dat Marcus, die hem toen bezocht had, zijn aandeel in
deze zaak had begrepen, hij vergat het niet, vergaf het niet, en hij wreekte zich door
aanval na aanval binnenskamers openlijk, buitenskamers in het verborgen, te richten.
Als hij van Joden praatte, deed hij het altijd minachtend en geringschattend en ze
kon haar verachting voor ‘dat volk’ niet verliezen; ze vond ‘die mensen’ vreemd en
belachelijk en omdat ze Rafaël niet vreemd en belachelijk vond, meende ze, dat hij
geen Jood kon zijn en toch was hij er een.
‘Dikke deugnieten,’ zei een vriend van haar vader.
Haar stokje tekende voortdurend in het zand.
Geen Jood, toch een Jood, onloochenbaar. Geen Jood, toch een Jood.... ze tekende
iets in het zand, dat een kromme neus kon betekenen en veegde alles weer weg.
De stille, belangwekkende strijd was begonnen, want ze
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trachtte deze Raffi uit te schakelen, ze wilde hem nooit meer ontmoeten, omdat hij....
uit een ander milieu.... kwam, ja, dat was het woord. Ze liep opgewonden op Lons
toe, nadat hij zijn partij had uitgespeeld en ze ging toen weer naast Macci zitten, ze
wilde anderen en zichzelf tonen, dat ze nergens anders bij behoorde dan bij deze
jonge mensen, en verhit, met glinsterende ogen, vroeg ze Macci:
‘Denk je nog wel eens aan ons auto-tochtje?’
‘Elke dag.’
‘Heus?’ Ze nam het kleine, buigzame wandelstokje en begon weer te tekenen,
ditmaal geen kromme neus of zoiets.
‘Elk uur.’
‘En met wie ben je dan het allerlaatst in die auto geweest?’ Ze moest die vraag
haars ondanks stellen, met een drang, waarvan zij zich geen rekenschap gaf; na haar
opgewondenheid viel hem haar plotselinge matheid, onverschilligheid op.
‘Wat ben jij er voor eentje? Denk je, dat ik meisjes bij dozijnen heb?’
‘Ik ben ergens nieuwsgierig naar.’
‘Zeg, wees nu niet zo zwaar op de hand.’
‘Noem je dat zwaar op de hand? Och ja.... Zeg, heb je Mies gezien met haar
fox-terrier? Ze heeft een fox-terriër gekocht en zeult daar de hele dag mee rond. Is
ze hier nog niet geweest?’
‘Mies, nee, ik heb daar nog niets van gehoord. Heb je nog lui gesproken over de
vlucht van Tes? Tes verveelt zich. “Wat heb ik hier te doen?” denkt hij en ineens
besluit hij ergens heen te vliegen. Hij kijkt de dienstregelingen na en ontdekt, dat hij
alleen naar Malmö kan komen, als de auto hem gauw genoeg naar het vliegveld
brengt. Hij in de auto. “Chauffeur, in drie en twintig minuten naar het vliegveld.”
Hij komt in de machine terecht, meer dood dan levend en vliegt naar Malmö, zonder
koffer, zonder tandenborstel, zeep, zonder iets. Hij kijkt rond en wandelt in de omtrek,
hij kent geen woord Zweeds, alleen maar schoolduits, Engels en Frans, hij neemt
dus een hotel en gaat slapen en de volgende morgen in de vroegte verveelt hij zich
weer in Malmö en
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wat moet je in Malmö, wanneer je je verveelt? Hij heeft zowat niets van Malmö
gezien, gaat weer in een vliegmachine zitten en een paar uur later is hij in ons land
terug.’
Tijdens zijn verhaal tekende ze vage figuren in het zand.
‘Wat is er, Bets?’
‘Niets.’
‘Zeg, ga mee rijden. Go en Sony komen ook, dan zijn we met ons vieren en
vanavond kunnen we wel verder zien.’ Hij liet zijn hete adem over haar gaan.
‘Of wil jij liever eens met Go?’
‘Jij met Sony.’ Ze lachte, stond lenig op, rekte zich even uit en vroeg als iets
bijkomstigs: ‘Had je eigenlijk al met Sony afgesproken, voor je mij meevroeg?’
‘Om je de waarheid te zeggen....’ Ze droomde voor zich uit en zei haar gedachten,
nauwkeurig zoals ze zich in haar geest aftekenden, hard-op.
‘Vroeger had ik het zeker gedaan - maar nu niet, Macci. Nee, ik ben niet zo zwaar
op de hand, ik ben niet boos, maar ik kan nu niet meer.... misschien nooit meer.’ Ze
wierp het stokje van zich af. ‘Je zult vanavond wel een ander meisje voor Go vinden,
en zorg er vooral voor, dat jij met Sony kunt gaan.’
‘Zo wat....’ mompelde Macci.
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Elfde hoofdstuk.
De opperrabbijn zat tegenover Marcus en praatte.
‘Het kan zo niet langer gaan Marcus, zoals het tot dusver met jou is gegaan. Jij,
de parnes, hebt twee zoons; de een heeft jaren geleden het huis verlaten en als hij
nog leeft, moeten wij aannemen, dat hij geen Jood meer is. De ander, Rafaël, heeft
Joodse vrienden en niet- Joodse, daar zeg ik niets van. Hij is bij een goede Jood,
Uiekruier, in huis, die hem zeker goed de kost geeft.’
‘Kan ik mijn zoon nu nog opvoeden?’
‘Luister: wat ik zeker weet, weet ik zeker. Rafaël was niet lang geleden met
vrienden in een restaurant - als hij daar een kop koffie had gedronken, zou ik niets
hebben gezegd, hoewel in datzelfde kopje, waar nu melk in was, vleesnat kan zijn
geweest of in hetzelfde water kan zijn omgespoeld, waarin ook vleesnat was en je
weet, dat wij Joden niet melk en vlees tegelijkertijd mogen nuttigen, maar al verdedig
ik het niet, ik zou gezwegen hebben, was het bij de koffie gebleven, koffie met melk.
Ik kan wat door de vingers zien, als het moet.’ Hij staarde somber voor zich uit en
Marcus bemerkte met medelijden, dat hij verdriet had.
‘Wat weet u meer van Rafaël?’
‘Hij heeft spiegeleieren met ham gegeten.’
‘Mijn schuld is het niet, dat hij zich van het Jodendom afkeert, al heb ik hem altijd
de vrijheid gelaten.’
‘Er komt van buiten hoe langer hoe meer duisternis over Israël, maar ik ben er,
om ervoor te zorgen, dat wat licht is, licht blijft en zelfs schitterender wordt. Israël
kan niet ten onder gaan, al willen jullie dat ook, of wil je het niet, Marcus?’
‘Dan zou ik niet temidden van Joden blijven.’
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‘Ik heb jou gekend, toen je nog een kind was en je wegen heb ik gevolgd, je gedachten
heb ik nagegaan; alleen één ding begrijp ik niet van jou, dat jij bij ons blijft, terwijl
je niet meer een van de onzen bent.’
‘Kan ooit een Jood zijn Jodendom verloochenen?’
‘Heeft Jezus zijn Jodendom niet verloochend?’ Het was een van de eerste malen
in zijn leven, dat de opperrabbijn het woord ‘Jezus’ uitsprak, en hij ontving de
uitwerking van de zin, zoals hij deze had verwacht.
‘Nee,’ riep Marcus hartstochtelijk uit en hij stond op, groot voor de kleine man
met zijn grijze baard. ‘Christus heeft zijn volk nooit verlaten.’
‘Jij wilt Jezus volgen. Elke gedachte van jou heb ik een ogenblik tot de mijne
gemaakt, om ze weer uit te spuwen.’
‘Er is geen haat zo groot als de uwe en zo krachteloos.’
‘Krachteloos niet en mijn haat versta je verkeerd.’
‘Gaat u verder en vertel van Rafaël.’
‘Eerst nog over Ruben en ik vraag jou als vader: ‘waar is hij, wat doet hij, met
wie gaat hij om?’
‘Geen mens heeft daar iets mee te maken.’
‘Een antwoord voor jou, geen antwoord, toch antwoord. Jij, Marcus, laat je kinderen
in een andere wereld, zonder protest. Wanneer Ruben zich morgen aan den dag met
een Christen-meisje verlooft, geef jij je zegen, en als Rafaël hetzelfde doet, zul jij
geen tegenstand bieden.’
‘Heeft u er reden voor, te denken, dat Rafaël een Christenmeisje zal nemen?’
‘Alles in het leven begint met spiegeleieren met ham. Een jood, die ham of spek
eet, is voor het Jodendom verloren.’
‘Heeft u redenen om aan te nemen, dat Rafaël zich met een Christen-meisje zal
verloven?’
‘Uiekruier is vanmorgen bij me geweest.’
‘Wordt die arme jongen bespionneerd?’
‘Luister,’ zei de opperrabbijn vastberaden. ‘Hij is ten eerste jouw zoon en ten
tweede zal zijn gedrag een voorbeeld voor veel jonge mensen zijn. Daarom heb ik
het toe-
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gejuicht, dat hij bij Uiekruier kwam en nu is het toch mislukt, dat wil zeggen, bij
Uiekruier is plotseling twijfel opgekomen.’
‘Het zal wel een lichte twijfel zijn,’ glimlachte Marcus.
‘Een lichte twijfel bij Uiekruier is een zware twijfel bij mij. Ik zal je dit zeggen,
Marcus: Rafaël mag niet met een Christin trouwen, hij moet met een Joods meisje
trouwen en een Joods gezin vormen.’
‘En Ruben?’
‘Hij heeft misschien de stad, het land verlaten, voor hem komt het er niet zoveel
op aan als voor Rafaël. Bedenk, Marcus, als Rafaël zich met een Christin verlooft,
is het waarschijnlijk de dood van zijn moeder.’
‘Heeft u uitgesproken?’
‘Ik heb gezegd, wat ik zeggen moest.’
‘Dan heb ik nog iets te zeggen.’
‘Als parnes?’
‘Ja, als parnes. Ik wil u waarschuwen, dat Salomon Barsch te veel invloed op u
heeft.’
‘Hij is een fijn en geleerd man en we moeten zo'n aanwinst behouden. Hij is de
architect, die het afbrokkelen van het gebouw, het ondermijnd worden, kan
tegenhouden.’
‘Wij moeten uit het Ghetto, vóór het te laat is.’
‘Wou jij hem dan aan zijn lot overlaten en hem als een bedelaar, als een sjnorrer
wegjagen, Marcus? Wou jij hem in zijn armoe van de ene naar de andere plaats laten
trekken? Weet jij niet meer, hoe je eigen Rafaël met Simon Levi aan het bed van een
sjnorrer heeft gezeten?’
‘Dat herinner ik me heel goed.’
‘En waarom wil je dan, dat Salomon Barsch wordt uitgestoten?’
‘Zo wil ik het niet, maar Salomon Barsch dringt ons binnen onze muren terug. We
kunnen niet in deze geest van afgeslotenheid volharden.’
‘We zijn het niet met elkaar eens.’
‘De tekens zijn met onzichtbare hand geschreven.’
‘Wat je zoon Rafaël betreft,’ zei de opperrabbijn, ‘wil ik de proef op de som
nemen.’ Hij aarzelde. ‘Ik houd anders
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niet van die dingen, maar het moet nu. Ik wil Rafaël in het Joodse milieu terug hebben
en nu heeft Uiekruier me op een klein feestje van Joodse jongelui gewezen; misschien
keert Rafaël hierdoor tot zijn oude omgeving terug. Marcus, ik vraag je voor de
laatste maal, wil je meehelpen of niet? Denk aan je vrouw.’
Marcus zei:
‘Nooit heb ik dwang op hem willen uitoefenen.’
‘Als je het hem zegt, zal hij zijn drang naar het Jodendom voelen, net als toen bij
de stervende man.’ Marcus had zijn hoofd gebogen: ‘Rafaël en een Christen-meisje
- misschien de dood van zijn moeder....’ Lange tijd dacht hij na en eindelijk zei hij:
‘Nooit heb ik ervan gehouden in het lot van mijn kinderen in te grijpen, want mijn
kinderen zijn volwassen.’
‘Het is misschien Ruben's ondergang geweest, dat je niet hebt ingegrepen, en wil
je nu Rafaël's ondergang en daarmee Eva's lijden?’
‘Dat is het juist,’ zei Marcus duister. ‘De ene liefde komt met de andere in strijd,
het ene gevoel strijdt met het andere - Wat is de weg?’ Na enige aarzeling besloot
hij:
‘Ik zal doen, wat u vraagt, alleen op mijn manier.’ De opperrabbijn luisterde
wantrouwend.
‘Op jouw manier?’
‘Anders doe ik het niet.’
‘Jij hebt de macht.’
Toen Rafaël tegenover hem zat, wist Marcus aanvankelijk niet, hoe hij het gesprek
moest beginnen, want de kloeke vastberaden jonge man met zijn donkere ogen, die
al veel in het leven had gespeurd en ontdekt, hield er een eigen mening op na.
Eindelijk vroeg hij:
‘Hoe sta je tegenover het Jodendom’?
‘Als vroeger.’
‘Helemaal als vroeger?’ Hoe zacht en teder klonk Marcus' stem.
‘Er zijn kleine verschillen, die moeder maar niet moet weten.’
‘Je hebt weinig Joodse vrienden?’

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 1: Avond

121
‘Ja,’ zei Rafaël verrast. ‘In militaire dienst, tijdens mijn studie ben ik.... bijna.... niet
met Joden omgegaan, maar dat kan toeval wezen.’
‘Heb je in de militaire dienst koosjer gegeten?’
‘En hoe! Altijd bij de meest-orthodoxe Joden.’
‘En nu?’
‘Ja....’ zei Rafaël verlegen. Hij lachte. ‘Het is niets voor jou, vader, om daarnaar
te kijken. Waarom vraag je me dat?’
‘Ik wil niet in je geheimen dringen, ik heb je alleen een kinderachtige vraag te
stellen.’
‘Een vraag, die jij stelt, kan nooit kinderachtig zijn.’
‘We zijn vrienden geworden.’
‘We zijn altijd vrienden geweest.’
‘De tijd is nog niet gekomen, dat ik je alles kan zeggen, maar een deel van mijn
overtuiging kan ik je vertellen. Alle afgeslotenheid is uit den boze.’
‘Ik begrijp je niet.’
‘Vereniging is meer dan ooit noodzakelijk: Rafaël, in Duitsland sluit zich het
Duitse volk af en verenigt zich tegen de wereld.’
‘Zie je dat niet te zwart?’
‘Het vindt op zijn weg een andere gemeenschap, die zich ook afsluit.’
‘De Joden....’
‘Zij moeten zich met andere volkeren verenigen, vóór het te laat is.’
‘Vader, wat trekt de Joden altijd weer naar elkaar toe?’
‘Heb jij dat gevoel ook, dat ze naar elkaar toegetrokken worden?’ ‘Ik voel me
Nederlander en ik voel me Jood. Zijn dat twee begrippen, die elkaar niet dekken?’
‘Als er oorlog kwam?’
‘Dan zou ik vechten.’
‘Waarvoor?’
‘Voor Nederland.’
‘Heb je niet zelf je antwoord gegeven?’
‘Maar de godsdienst, de sfeer....’ Marcus legde de hand op zijn schouder.
‘Het is moeilijk die te verlaten.’
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‘Ja.’
‘Nu kom ik tot de kinderachtige kwestie.... De opperrabbijn heeft me verteld, dat
er een feest van Joodse jongelui, uit intellectuele kringen blijkbaar op touw wordt
gezet en hij heeft me gevraagd te bevorderen, dat jij van de partij zult zijn.’
‘Dat is geen kinderachtige kwestie. Het brengt mij misschien naar het Jodendom
terug en de opperrabbijn verstaat de menselijke ziel beter dan ik zelf heb gedacht.’
‘Ik laat je de vrijheid.’
‘Zeg het moeder.’
‘Waarom?’
‘Ze zal er blij om zijn.’
Het was een Joods feest, dat echter niet in een Joods gemeentelokaal werd gegeven,
doch in het restaurant ‘Mascotte’; het was Joods, omdat de jongelui Joden waren;
overigens droeg het geheel een niet-Joods karakter; Rafaël gaf zijn jas af aan de
gewone garderobière; er waren geen Joodse kellners en dezelfde dansen als overal
werden hier gedanst, onder begeleiding van internationale muziek.
Rafaël werd er echter door getroffen, dat hij zich onmiddellijk in deze kring thuis
voelde en dat hij de meeste van de jonge mannen kende; de meisjes wisten blijkbaar
allen, wie hij was, doch hij kende slechts de naam van een enkele. Ze waren allemaal
blij, dat hij was gekomen en noemden hem dadelijk vertrouwelijk bij de voornaam;
het was blijkbaar niet nodig, dat hij zich voorstelde; de Joden vormden één familie.
‘Straks draag je voor, Rafaël?’
Daarvan hadden ze blijkbaar ook gehoord en ze dachten natuurlijk, dat hij een
dichter was.
Toen, in gezelschap van Betsy Sevenhoven, had hij geweigerd verzen te
declameren; waarom? En waarom verklaarde hij zich nu in stilte bereid, het wel te
doen?
Iedereen noemde hem Rafaël, niemand Raffi en nu klonk het Rafaël gemeenzaam
in de oren; het was de naam van zijn kindertijd, maar ‘Raffi’ was de nieuwe
vertrouwelijke naam, die zijn Christen-vrienden hem gaven. Waarom?
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Door dat ‘Raffi’ werd hij een deel van hun gemeenschap, hun.... kring, hun.... stam,
hij werd er Nederlander door en zijn Jood-zijn werd hierdoor vergeten.
‘Uit een oude schoorsteenvegers-familie,’ zong het in hem, terwijl hij glimlachend
met de anderen praatte. Er was iets waars in en de geest van Simon Levi beving hem;
door roet en smook klommen de Joden naar boven.
In de andere kring heette hij Raffi, en nooit Rafaël, hier Rafaël en niet Raffi,....
Rafaël was het hier altijd geweest, en met uitgestoken hand kwam men naar hem
toe.
‘Wat heb ik jou in lange tijd niet gezien.’
‘Leuk, dat je bent gekomen, Rafaël.’
‘Ik heb een weddenschap afgesloten, dat je zou komen en ik heb de weddenschap
gewonnen.’
‘Hallo, ouwe jongen!’
Wie naar de kille terugkeerde, was er welkom; en als iemand niet terugkeerde,
verwachtte men zijn terugkeer elk ogenblik, blij was de stem, gul de uitgestoken
hand; slechts één van hen, een meisje, deed of ze hem niet zag, tot hij zich iets
onbewust herinnerde, dat hem naar haar toe deed gaan; iets in haar gezicht deed hem
aan vroegere tijden denken. Had hij soms in zijn kinderdagen met haar gespeeld?
Wie was ze, hem tegelijkertijd bekend en onbekend?
‘Wie bent U toch? Ik weet niet, wie U bent.’ Ze plaagde hem.
‘U? Wie zegt er nu tegen een oude kennis “u”?’
‘Wie ben je?’
‘Graaf maar in je geheugen, aan niemand vragen, Rafaël! Je moet het zelf vinden,
en als je het gevonden hebt - nu dan misschien.’
Ze had een vol figuur, dat ze slank trachtte te houden; haar kleermaker was een
kunstenaar, ze droeg een lange, zwart-zijden jurk van zeldzame coupe, daarover een
jasje van wijnrood velours chiffon, met Stuart-kraag, waaruit haar blondheid naar
voren scheen te schieten. Geen van de meisjes was zo smaakvol gekleed als zij, en
wanneer ze tussen de anderen instond, had ze door haar costuum iets, dat haar
onderscheidde. Haar ogen schitterden telkens als ze
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hem aanzag, met een durf en onbekommerdheid, gelijk hij nog nooit had ontmoet.
Ze moest zich wel veel tussen mensen bewogen hebben, dat ze zo zeker van zichzelf
kon wezen en ze moest wel heel goed weten, wie hij was, dat ze telkens, tartend en
niet te onbescheiden, haar ogen op hem richtte.
‘Woon je in deze stad?’
‘Zeker, Rafaël.’
Meteen was ze verdwenen en toen het dansen begonnen was, ging ze van de armen
van de een in die van de ander over. Ze wordt zeker het meest van allemaal gevraagd,
dacht hij, omdat ze zich zo leuk en driest bewoog en ze scheen niet meer op hem te
letten, wat hem voortdurend prikkelde. Hij wou alleen haar naam weten en anders
niets, nee anders niets, zei hij tegen zichzelf.
Ze kon niet de eerste de beste zijn, daarvoor was ze te zeker in haar optreden, als
een vrouw, die weet, dat haar hulde toe-komt en deze op natuurlijke wijze aanvaardt.
Terwijl zij hem ontweek, lokte ze hem, terwijl ze hem lokte, riep ze hem niet naar
zich toe en langzamerhand was het hem te moede, of het bij dit feest tussen hem en
haar ging. Hij had nooit veel van dansen gehouden, hij danste verveeld en plichtmatig
met de verschillende meisjes, zonder zich te geven,
Plotseling stond ze naast hem.
‘Niet mijn naam aan een ander vragen, Rafaël.’
‘Nee,’ beloofde hij, ‘ik zal het zelf uitvinden.’
't Enige, dat hem boeide en bezighield, was de naam van het meisje; geen dans
ging zonder haar voorbij; zijns ondanks begon zijn herinnering te werken en ergens
in zijn geest sprong een klank te voorschijn, werd een naam gevormd, een klein lijntje
tekende zich binnen zijn hersens af, die lijn werd een figuur, die ineens tot vlak voor
zijn ogen sprong en naam en figuur werden tot vast weten: Bella Bamberg. Hij had
haar, voor hij naar de universiteit ging, bij Bram Bamberg, de Zionist, ontmoet, ze
stond toen in het halfdonker. Haar vader was de bankier Bamberg, millionnair, en
Uiekruier had dit feest bedacht, Uiekruier lachte zoetelijk: nu kon Rafaël niet
ontsnappen.
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Hij vond haar een leuk kind, onbevangen, eenvoudig.... Zou Uiekruier haar ouders
hebben bezocht en zou haar moeder haar hebben aangespoord....? Nee, zo was het
niet, maar hoe dan? Het was zeker een van de goedkope trucs, waarmee de sjadjen
het liefste speelde: ‘breng ze maar samen, dan passen ze wel bij elkaar,’ doch uit
haar gedrag moest hij wel opmaken, dat ze niets van Uiekruier's plannen wist. Hoe
oud zou ze zijn? Negentien, twintig jaar?
‘Weet je de naam nog niet, Rafaël?’
‘Nee, nog niet,’ loog hij lachend. ‘Maar het begint te komen.’
‘Bedenk je maar goed.’
Het viel zeker allen op, dat ze niet samen waren, want om een of andere geheime
reden schenen zij allen te verwachten, dat hij 't meest met Bella zou dansen en ze
verwonderden er zich ongetwijfeld over, dat ze zich haast niet met elkaar bemoeiden.
Hij ging, van zichzelf zeker en overmoedig naar haar toe.
‘Is 't een reden om niet met me te dansen, als ik je naam niet ken?’
‘Voldoende.’
‘Waarom ben je zo wreed?’
‘Is dat het juiste woord?’
‘Zacht uitgedrukt.’
‘Zeg dan de waarheid, Rafaël.’
‘Voor een enkele maal in mijn leven....’ Ze waren allebei door het dolle heen en
ze was vergeten, dat ze als dochter van de bankier Bamberg toch niet zo in een hoekje
kon schaterlachen; toch hield hij de comedie vol en toen ze meende, dat hij zich
werkelijk haar naam niet herinnerde, voelde ze zich beledigd: ze speelde geen comedie
meer. Ze was altijd door de wereld verwend en vertroeteld en dat Rafaël niet zou
weten, wie ze was, krenkte haar diep.
‘Nu,’ zei ze, ‘'t beste.... Dansers genoeg voor mij.’
Rafaël besloot weg te gaan, heel stil en onbemerkt: plotseling leek het feest hem
opgeschroefd en zijn aanwezigheid overbodig; hij ergerde zich over zichzelf, dat hij
was gegaan; een muur van vervreemding stond in tussen hem en
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de kille en hij viel hier uit de toon; het enige, wat hem nog aan het Jodendom bond,
was het Zionisme, niet de godsdienst, niet de sfeer van Israël, en dit Zionisme had
ook nog geen sterke stem. Hij had al zijn best gedaan zich niet van de Joodse
gemeenschap los te scheuren en niemand zou van hem kunnen zeggen, wat men van
Philipson zei: dat hij zich voor zijn afkomst schaamde.
Waarom zou hij afscheid nemen van Bella, de beledigde vorstin, zoals hij haar in
zijn gedachten noemde? Het spel, dat hij haar niet herkend had, zou dan des te beter
voortgezet zijn en wilde hij dit tenslotte? Dat zij hem wel herkend had, deed niets
terzake, het was alles te saam genomen ook goed voor haar opvoeding, dat zij leerde
niet alles op de wereld door de macht van het geld gedaan te kunnen krijgen. Ze werd
overal met een glimlach ontvangen; mannen kromden de rug voor haar; en nog - hij
begreep dit terdege - wist hij niets van haar invloed. Hij was Rafaël, de zoon van
Marcus, die op de markt had gestaan, die weliswaar zichzelf door zijn zeldzame geest
tot grote hoogte had ontwikkeld, doch die niettegenstaande dit, toch maar een
opkomeling was, een man van nederige geboorte; het standsverschil bij Joden sprak
niet in de dagelijkse omgang, doch bij feesten als deze....: hier zou men bij voorbeeld
Mozes Levi niet toelaten en ook niet de zoon van Levi Augurk. Hij was een der
hunnen, de hoogste stand onder de Joden, ja, de uitnodiging tot dit feest, hoe laat
kwam hij tot deze erkenning!, was het openlijk tonen: ‘Rafaël en Bella behoren bij
elkaar.’
Voor vijftig jaar had een.... Rafaël als hij.... jonge man uit een geslacht, dat uit de
diepste diepten was opgekomen. ... het een eer gevonden in dit gezelschap te worden
toegelaten.
Zijn korzeligheid verdween door dit besef: het waren toch hartelijke, aardige
mensen? Hun houding tegenover hem, tot dusver bijna een vreemdeling in deze
kring, was uiterst sympathiek geweest, nee! hij kon niet zo maar weggaan, als een
bedelaar, die een aalmoes heeft ontvangen; daarom schudde hij bij het afscheid een
paar jonge mannen de hand
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en met een leugen, waarvan iedereen moest begrijpen, dat het een leugen was en die
toch als waarheid kon dienen, verklaarde hij, waarom hij heen ging.
‘Ja, beste kerel, er is een dringende aangelegenheid....’ Hij bemerkte, hoe
verschillenden teleurgesteld waren, dat hij vertrok.
‘Is het zo noodzakelijk, Rafaël?’
‘Toe, kerel, het is ook een dringende aangelegenheid, dat je hier blijft.’
‘Je moet bedenken, zoveel feesten zijn er niet....’
‘Draag je niets voor ons voor?’
‘Een andere keer....’
‘Nee, Rafaël - nu!’
Hoe riepen ze hem naar zich toe, grepen alle middelen aan, om hem tot blijven te
dwingen!
‘Een ander maal, nu niet,’ en hij ging naar de kleedkamer, waar een juffrouw zat
te knikkebollen, omdat het nog lang geen tijd was naar huis te gaan, en toen ze hem
eindelijk zijn jas en hoed had gereikt, stond Bella achter hem.
‘Dag Bella,’ zei hij.
‘Dag Rafaël. Blijf je niet, om voor te dragen?’
‘Laat maar -’ Hij gaf de juffrouw jas en hoed terug. ‘Ik heb het nummer nog.’
‘Vanavond feest.’
‘Vanavond feest.’ Ze juichten, toen ze weer binnenkwamen en Bella boog, net of
ze wilde zeggen: ‘Ik dank jullie voor je dankbaarheid, dat ik Rafaël heb
teruggebracht.’
Ze liet zich in de dans verliefd gaan, als een meisje, dat de eerste man, die ze lief
heeft, ontmoet en ze had alle aangewende, aangeleerde beheersing vergeten. Ze
verliet dit andere wezen, de dochter van de bankier Bamberg en ze kwam tot zichzelf,
een warmbloedig, hartstochtelijk meisje, vol levensverwachting, zonder opsmuk en
gekunsteldheid, niet verstandig en verstandelijk, zoals ze zich in gezelschap voordeed.
Ze was tegelijkertijd een maagd en volrijpe vrouw, die zacht bij Rafaëls's aanraking
sidderde.
Telkens vonden ze gelegenheid met elkaar te praten en dan sprak ze vrij-uit, zonder
schroom, vertrouwelijk, gelijk
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een vrouw nooit met een andere vrouw kan spreken, alleen met een man, die ze
sympathiek vindt.
‘Zeg Rafaël, weet je dat ik je na die avond, dat je bij ons in huis was, twee keer
ben tegengekomen?’
‘Twee keer?’
‘Eenmaal liep je met een paar vrienden, eenmaal alleen.. en ik dacht de laatste
maal: “ik ga naar hem toe”. Ik begrijp nog niet, dat ik het niet gedaan heb, maar ik
zag wel, dat je mij niet weer-kende. Ik zal je maar nooit vertellen, wat ik gedacht
heb.’
‘Waarom zou je het niet vertellen?’
‘Omdat.... nee, de hoofdzaak zeg ik je niet.’
‘Dus alleen de bijzaak.’
‘Aleeen de bijzaak,’ knikte ze nadrukkelijk. ‘Ik heb gedacht, dat je te trots voor
mij was.’
‘Te trots?’ Hij kon van verbazing bijna niet antwoorden.
‘Ja, ik dacht....’ ze sprak rad, ‘Rafaël gaat met Christen-vrienden om en vergeet
zijn Joodse. Ze hebben me gezegd, dat je nog voor een paar jaar op een kille-feest
geweest bent, maar dat heeft niets te zeggen! Daarom kon je nu wel helemaal
veranderd zijn.’
‘Ik kwam op dat kille-feest misschien wel alleen om gember-bolus te eten,’ plaagde
hij, ‘of broodjes met half om half.’
‘Hou jij daar ook zo van?’
‘Met een glaasje slappe thee zonder melk en suiker.’
‘Je verlangt naar het Jodendom terug.’
‘Terug?’ vroeg hij.
‘Niet boos worden!’
‘Nee, ik word niet boos.... alleen wat nadenkend....’
‘Ik ben zo blij, dat je bij ons bent.... ik kan je niet zeggen, hoe blij....’ en toen ze
haar hoofd naar hem oprichtte, vertaalde hij het woord ‘ons’ door ‘mij’, ze straalde
verlangen uit, om met hem alleen te zijn, en iedereen in de zaal begreep het.
Zeker zou het de volgende dag door de hele kille gaan, dat hij zich met Bella
Bamberg verloofd had.
Was niet het feest georganiseerd, opdat hij en Bella elkaar
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zouden ontmoeten? Waren niet alle jonge mannen en vrouwen bij-figuren, gehuurd,
om dit doel te bereiken? Wie betaalde de zaal, de kellners, die hier rituele spijzen en
dranken aanboden, de muziek? Hij vroeg:
‘Wie heeft dit feest eigenlijk bedacht?’
Ze keek hem hulpeloos aan.
‘Dat weet ik niet, Rafaël.’
‘Je moet niet jokken.’ Ze strekte haar handen naar hem uit, vatte ze beide.
‘Ik heb het mezelf ook afgevraagd.’
‘Bella.... Bella.... Bedenk het eens goed....’
‘Denk je, als ik geweten had....’
‘Wist je, dat ik kwam?’
‘Ja.... anders was ik er niet heengegaan.’
‘Ken je Uiekruier, waar ik in huis ben?’
‘Uiekruier? Nee.’
‘Het is een mooie geschiedenis.’
‘Rafaël, als je er iets kwaads van denkt, moet je niet geloven, dat ik....’ Ze stampte
met haar voet op de grond. ‘Zo niet.’
‘Wat denken de anderen?’ Ze zei trots:
‘Met anderen heb ik niets te maken.’ Toen vroeg ze: ‘Rafaël, ik heb je nog nooit
horen voordragen, wil je het voor mij doen?’
‘Ik zal het doen,’ zei hij zacht; hij geloofde niet, dat ze comedie had gespeeld en
het lot had hen voor deze avond althans samengevoegd.
Hij stond midden in de kring en wachtte tot allen stil waren en zich om hem
schaarden.
Daarna leidde hij het vers in:
‘Dit is een door mij vervaardigde vertaling van een gedicht van Langston Hughes,
een neger, Amerikaans dichter.’
‘Draag het in 't Engels voor.’
‘Nee.... nee.... in het Nederlands -’
Ook ik ben Amerika
Ik ben de donkere broeder
En men jaagt mij naar de keuken,
Als er gasten komen....’
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Allen luisterden ontroerd toe, door de overeenkomst tussen ‘donkere broeder’ in
Amerika en henzelf.
Maar ik lach en eet goed
En word sterk....’

Hij werd door het vers, zijn eigen voordracht en de stilte om hem heen bewogen:
zijn stem had een diepte gekregen als nooit te voren, hij werd de dichter en niet de
declamator, herschepping ging in schepping over. Iedereen was door de schoonheid
en het denkbeeld tegelijkertijd bevangen en Bella dacht:
‘Hij draagt dit voor mij voor en iedereen weet, dat hij het voor mij doet.’
Korte tijd later liepen ze beiden stil over de straat en ze probeerden weer een
gesprek te beginnen.
‘Rafaël, ik was zo trots op jou.’ Hij zweeg en ze wachtte schuw, tot hij wat zeggen
zou.
‘Rafaël, je bent zo.... zo.... anders.... geworden. Zo net was je.... en nu zo anders.’
‘Nee, dat ben ik niet.’
‘'t Lijkt net....’ er klonk een snik in haar stem, ‘of je niets om me geeft.’
‘Zullen we geen taxi nemen?’ vroeg Rafaël. ‘Je woont hier ver vandaan.’
‘Zullen we niet lopen?’ Ze haalde diep adem en liep verder naast hem in de
diep-donkere nacht. ‘Ik ben maar een gewoon meisje, Rafaël, ik doe altijd gewichtig,
maar ik beteken niets. Je moet niet van me denken, dat ik er de hand in heb gehad....’
‘Heus niet?’ vroeg hij vertederd. Hij geloofde voor de tweede keer in haar woorden.
‘Het is zo, ik zal het je precies vertellen. Mijn vader en moeder drongen er op aan,
dat ik naar het feest zou gaan, .... maar ik zei.... nee.... en toen zei vader, dat het hem
dáárom niet te doen was.... dat de uitnodiging niet met jou in verband stond ... En
toch, zou ik tenslotte niet zijn gegaan, wanneer jij er niet bij was geweest. Dat is de
waarheid. Het is nu vernedering genoeg voor mij, dat je telkens
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denkt....’ Ze stond stil en zei: ‘Laten we nu toch een taxi nemen.’
‘Nu wil ik niet.’
‘Nu wil ik.’
‘Nee, Bella, dat kun je me niet aan-doen, ik geloof je.’
‘Geloof je me heus?’
‘Ja’.
‘Waarom heb je zo weinig tegen me gezegd, toen je bij Bram was?’
‘Je stond, geloof ik, in de schemer.’
‘Ze hebben me verteld, dat je niet met Joodse meisjes wou omgaan en bij mij is
het juist omgekeerd. Ik voel niets voor Christen-jongens, al kom ik er veel mee in
aanraking, omdat vader natuurlijk met allerlei mensen omgaat, maar op een
niet-Joodse jongen zou ik nooit verliefd kunnen worden.’
Ze liepen weer naast elkaar en Bella stak ineens haar arm door de zijne. Ze waren
als een van de velen in de grote stad verborgen, en iedereen liep onverschillig langs
hen heen; niemand lette op hen, toen ze in het park kwamen en uit de hel-verlichte
lanen in de donkere wegen geraakten, want ze waren even vrij als andere jongens en
meisjes, die in het late uur het park bezochten. Hier hadden rijkdom en stand gelijke
rechten als armoede en lage geboorte en niemand bekommerde er zich om, of de
dochter van een bankier of van een dagloner met een jongen op een bank zat.
Maar nu kwam het wonderbaarlijke: de hele avond, in de balzaal, in de garderobe,
overal, waar het spottende, koele, electrische licht scheen, was zij de aanvallende
partij geweest, bewust van haar macht; thans in de duisternis wachtte zij af, ja, zo
hevig-vrouwelijk loog haar bloed, dat, als hij zijn handen niet naar had uitgestrekt,
zij schijnbaar-kalm opgestaan zou zijn, terwijl ze dan had geweten, dat de
afschuwelijke, lange nacht haar niets dan onrust brengen zou. Toen ze hem hoorde
lachen, vroeg ze niet waarom, omdat ze haar stem niet in bedwang had, maar de
verwachte verklaring kwam niet.
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Hoe had hij haar ook kunnen zeggen, wat hij dacht, zonder haar diep te beledigen?
‘Simon Levi zou zeggen: een gijn. Daar zit ik met een dochter van een millionair
op een bank.’
Maar deze lach en lachlust verdwenen en ook hij werd ernstig en verlangend,
gedreven door de macht van zijn willoosheid; hij zat naast een willekeurig, lief, zacht
meisje, dat alles wilde geven, wat een vrouw kan schenken, door alle tijden de hoogste
schat. De wijde, alles bedekkende nacht legde zijn barmhartige duisternis over hen
beiden heen, doch in deze donkere stilte was hij eigenlijk beheerster dan zij, die zich
nergens anders om bekommerde dan om het volgen van haar natuurlijke drift; ze
dacht en redeneerde niet meer, maar schoof zelfs niet van hem, toen een andere
jongen en meisje het bankje naderden; haar geest was door liefde verdwaald, doch
toen ze ten slotte opstonden en zij haar kleren recht schoof, keerde ze tot de werkelijke
werkelijkheid terug en ze zei zacht:
‘Je houdt niet van me, ik weet het heel goed, je houdt niet van me.’
Nu nam hij wel een taxi, die hen beiden, zwijgend naast elkaar gezeten, naar haar
huis bracht en bij het afscheid kuste hij haar niet.
Toen hij echter naar huis ging, dacht hij:
‘En toch.... en toch misschien....’
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Twaalfde hoofdstuk.
Moller, de Duitser, werkte het liefst in de stilte en zijn werk bestond uit voortdurende
overpeinzingen; hij las de Duitse krant, maar voor de inhoud had hij geen
belangstelling; hij las, zoals weinig mensen lezen, om de onderstroom, de eigenlijke
klank, welke de bedoeling van het stuk weergaf en zijn gedachten richtten zich niet
naar de woorden en de zinnen, doch naar de geest, die in het geheim uit de
gedachtengang van de schrijver naar hem uitstraalde. Men schreef voor het grote
publiek, dat onwaarheden en waarheden aannam, geloofde, dat Hitler de vrede wilde
en dat het internationale Jodendom de grootste vijand van het Duitse volk was. Moller
las de ware bedoeling:
‘Duitsland bereidt zich met alle macht op de oorlog voor.’ Hij twijfelde niet aan
de afloop van zulk een oorlog, die over enkele jaren zou komen.... De andere volkeren
geloofden, dat ze veilig waren en dat Duitsland, wanneer slechts aan enkele wensen
werd voldaan, tevreden zou meewerken aan de rust van Europa; er bestond geen
sterk Duits leger en geen machtige bewapening!
Hij hoorde tot de weinigen in zijn land, die het ‘waarom’ vroegen, weliswaar het
‘bevel is bevel’ doorvoerden, maar toch telkens weer zich tot het ‘waarom’ wendden;
in de stilte van zijn privé-kantoor, in zijn wandelingen langs de rivier, ja zelfs als hij
met vrienden of vrouwen samen was, zocht hij een verstandelijke verklaring van al
het gebeuren en het gebeurde niet vaak, dat hij geen antwoord kon vinden. Eens,
toen hij zo rustig in zijn kamer zat, vóór hem een paar Duitse kranten, klopte zijn
bediende Doluph aan de deur; hij bleef eerbiedig op de drempel staan en wachtte tot
zijn chef hem zou veroorloven, binnen te komen.
Op het schijnbaar joviale: ‘Komt u binnen, mijn waarde
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Doluph, wat is er van uw verlangen?’ antwoordde deze schor: ‘Ik heb beet. Kunt u
hier iets tegen de Joden doen?’
Moller kende Doluph's haat tegen de Joden; overal zag die man Joden en Joodse
invloed, ook in dit land, en zijn chef lachte hierom in het geheim.
‘Wat heeft u beet?’
‘Ik heb iemand gevonden, die tegen de Joden wil schrijven.’
‘Zo,’ zei Moller bedachtzaam, ‘en morgen vinden ze het uit, dat dit door een Duits
kantoor wordt gepropageerd. Wat kost het?’
‘Niets.’ Moller zei ironisch:
‘Ik heb nog nooit gehoord, dat iets niets kost. Is het geen geld, dan is het een
belofte.’
‘Nee.’
‘Vertelt u het.’
‘De man, van wie ik sprak, is een Nederlandse journalist, die de Joden haat.’
‘Weet u zeker, dat hij u niet voor de gek houdt?’
‘Hij houdt mij niet voor de gek, misschien is hij wel krankzinnig.’
‘Wat wil hij schrijven?’
‘Een paar jaar geleden is er hier een bende valse munters geweest en hij beweert,
dat het voornamelijk Joden waren.’
‘Nee,’ zei Moller, ‘daar vliegen ze in Nederland niet in, dat ligt er te dik op.’
‘Hij noemt de naam van de voornaamste beklaagde, een zekere Simon Levi.’
‘Ik geloof er geen woord van.’
Wat doet dat er toe?’ vroeg Doluph minachtend, ‘of u 't gelooft of niet? 't Komt
er alleen op aan, dat de man het zelf gelooft.’
‘Toch is dat niet zo, we zijn hier niet in Duitsland. Is 't een kleine of grote krant?’
‘Hij wordt in de rivierwijk verspreid.’ zei Doluph weer minachtend; waarom hij
minachting koesterde, wist geen mens, misschien om het maken van al deze
bedenkingen van
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Moller's kant, misschien ook in het algemeen, omdat het gesprek over Joden ging,
misschien, omdat hij de journalist dwaas vond, die hem zonder er geld voor te vragen
een dienst bewees; misschien minachtte hij alles om der wille van de minachting
zelf, die een deel van zijn denken, spreken en gelaats-uitdrukking vormde.
‘Ik zou graag het artikel willen lezen!’
‘Er is niet voor betaald.’
‘Het komt niet in de krant, vóór ik het gelezen heb, of het betaald is of niet. Begrijpt
u dat?’
‘In orde.’
‘U zorgt ervoor, dat het vertaald wordt.’
‘Ik zal er voor zorgen.’ Hij wachtte, tot Moller iets zou vragen.
‘Of heeft u het al laten vertalen?’
‘Hier is het stuk.’
Moller las het en zei toen:
‘We zullen het een paar dagen laten liggen.’
Hij dacht er gedurende die tijd telkens en telkens over en overwoog het tegen en
voor, eerst het tegen. Hij had reeds een indruk van het Nederlandse volk verdeeld
en één in zijn meningen en godsdienstzin; er bestond geen Joods vraagstuk, er waren
hier en daar anti-semieten en zelfs had hij horen vertellen, dat burgemeester
Sevenhoven de Joden niet mocht lijden; zo was het meer, er waren in dit land mensen,
die iets tegen de Joden hadden, al haatten ze hen toch weer niet; ook voor deze mensen
zou het artikel te sterk zijn.
Geen ogenblik kwam het bij hem op, dat hij de journalist niet had te bevelen; het
was hem te moede, of de man, nu hij eenmaal dit stuk geschreven had, zich aan
Duitsland had onderworpen en omdat hij zelf tot de vertegenwoordigers van Duitsland
behoorde, gaf hij de ander geen recht, onafhankelijk over Joden te schrijven.
Welk een indruk zou het artikel in dit land wekken? Zeker een ongunstige.... Maar
het spel - en nu legde hij dit zware feit op de andere kant van de weegschaal vóór of
tegen - moest toch eens beginnen en dan hoe grover hoe
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beter.... Een Nederlander keerde zich uit vrije wil tegen de Joden; wat de Joden er
zelf van dachten, deed tenslotte niets terzake.
Levi Augurk las van alle Joden het artikel het eerste, want hij adverteerde in alle
bladen en hij kreeg de proefnummers thuis.
‘Lees,’ zei hij tot zijn vrouw. Ruth greep de krant.
‘Lees voor.’
Ruth las luid op:
‘Er is weer valse munt in omloop. Wij waarschuwen de politie en kunnen wellicht
een vingerwijzing geven, die tot het juiste spoor leidt. Enige jaren geleden waren het
Joodse kooplieden, die de munt vervaardigden en in omloop brachten, thans
vermoeden wij, dat zich eenzelfde geval voordoet. Pas op voor geld, dat u van Joden
ontvangt. Pas op voor kooplieden als Simon Levi!’
‘Wat gemeen,’ riep Ruth uit; ze zag doodsbleek, haar lippen waren wit. ‘Je mag
niet meer in dat blad adverteren, vader!’
‘Waarom niet? Als ik adverteer, doe ik het in mijn voordeel, toch niet in het
voordeel van het blad, waarin ik adverteer? Je begrijpt dat niet.’
‘Zo'n blad moet geboycot worden!’
‘Dan gaan ze nog meer op de Joden schelden.’
‘Vader, als U Simon Levi tegenkomt, moet u nog vriendelijker voor hem zijn dan
anders!’
‘Dan denkt hij, dat ik hem toch compagnon van mijn zaak wil maken.’
Het artikel stond in een klein wijk-blaadje, waarvan men zei, dat het een
N.S.B.-krant was; nu had het openlijk partij gekozen en ook Marcus las het.
‘Schrijf er tegen, Marcus,’ zei Sjloume van Laar.
‘Jullie hebben toen van me gewild, dat ik naar de burgemeester ging.’
‘Er is toch geen woord van waar! Simon Levi heeft toen de valse gulden bij toeval
uitgegeven, hij wist toch van de valse munters niets af. Het zal ons in de handel
kwaad doen!’
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Sjloume van Laar's rug was geheel gebogen, en niet alleen van nature; hij moest veel
geld verdienen, Sheila eiste altijd veel geld van hem en als ze met hem sprak, kwam
het woord ‘geld’ bijna altijd in haar woorden voor; hij werkte boven zijn krachten
en voelde door het geschrijf in de krant zijn bestaan bedreigd. Zolang hij Sheila
betaalde, was ze van hem afhankelijk.... zou ze hem ‘misschien’ trouw blijven.
Marcus ried zijn gedachten en legde de hand troostend op zijn schouder. ‘Wat kan
de ene mens voor de ander doen?’ peinsde hij.
‘Ieder mens weegt de gevolgen van een algemene kwestie voor zichzelf af en
bepaalt daardoor zijn oordeel’ en toch.... hoe liefdevol moest hij deze Sjloume van
Laar beschouwen, die geen ander levensdoel had, dan het behoud van zijn vrouw,
altijd onzeker eigendom!
‘En wat zegt Simon Levi?’
‘Simon Levi zegt, dat zijn zoon nu helemaal uit zijn zaak moet.’
‘En wat zegt de zoon?’
‘Die wil ook uit de zaak, dat wou hij allang. Hij wil studeren, machines, radio,
alles wat techniek is.’ Hij haalde zijn schouders op. ‘De wereld heeft geen gebrek
aan versjwatzte narren.’
‘Het is zo dwaas niet, wat de jongen wil.’
‘In handel zijn we opgegroeid, in handel zijn we groot geworden....’
Diezelfde avond kwam Ruth aan Mozes Levi's huis, dat zij sinds haar kindertijd
had gemeden.
De vrouw van Simon Levi was ziekelijk geworden en lag in bed.
‘Hoe is 't met u?’ vroeg Ruth bezorgd, net of ze iedere dag kwam.
‘Ik ben zwaar ziek, niemand weet, hoe ziek ik ben en toch kan ik maar enkele uren
rustig liggen, want het huis rust op mijn schouders, ziek of niet, doodziek of niet.’
‘En de dokter?’
‘Zegt, dat ik naar een ziekenhuis moet, maar hoe moet ik
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nu naar een ziekenhuis?’ En ze klaagde: ‘Het hele huis rust op mij.’
‘Kan ik niet?’
‘Dat kan immers niet?’
‘Waarom niet?’
‘'t Huis heeft altijd op me gerust en zo wil ik doodgaan,’ jammerde de vrouw,
‘maar mijn zoon Mozes moet studeren.’
‘Wat moet ik doen?’ vroeg Ruth radeloos. ‘Wat kan ik voor u doen?’
‘Wou je Mozes spreken?’
‘Nee, nee....’ Ze dacht enige tijd na. ‘Ik kan niets voor hem doen.’
‘Die arme Simon.... met zijn gijntjes.’
‘Maakt hij nu nog gijntjes?’
‘Altijd.... En in mijn ziekte moet ik erom lachen, hij steekt zijn hoofd door de deur
en zegt: ‘de nieuwste.’
‘Heeft hij 't stuk niet gelezen?’
‘Je kent Simon toch? Hij laat vijf minuten het hoofd hangen en dan zegt hij:
‘Vandaag niks, morgen kiks’ en nou zei hij: ‘Zolang er nog kraaien over de wereld
vliegen, zul jij je kip hebben, moeder.’ En met trots glimlachte ze door haar pijn
heen: ‘hij heeft gezegd, dat hij alleen zal treuren, als ik dood ben.’
Ruth aarzelde bij het afscheid.
‘Heb je nog iets te zeggen?’
‘Nee.’
‘Als je nog een half uur wacht, komt Mozes.’
‘Ik moet naar huis,’ en ze nam de koude handen van de zieke vrouw in haar warme
handen en liep toen haastig weg.
Bij de eerste ontmoeting van Simon Levi en Levi Augurk werd er geen woord
over het kranten-artikel gesproken; dat leek alweer in de maalstroom van de dagen
verdwenen, iedereen had er zich even over opgewonden, doch uit de geest van allen,
behalve uit die van Marcus, was het al weer weggegleden, meegesleurd naar de
vergetelheid.
Levi Augurk zei:
‘Goed, dat ik je tref, Simon. Ik wil mijn naam veranderen, om der wille van mijn
zoon.’
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‘Je naam veranderen? Nou, als je nu Augurk heet en je wilt wat meer op de wereld
zijn, blijf dan in je eigen familie en noem jezelf Komkommer.’
‘Ik wil mijn naam veranderen, omdat ik bij de rector van het Gymnasium ben
geweest en die heeft mij over mijn zoon gesproken; die zit in de zesde klas en ik ben
bij de rector geweest, om te vragen, wat mijn zoon moet worden.’
‘En wat zei de rector van het Gymnasium?’ Zoals hij zich eens inspecteur van de
belastingen had gevoeld en meende, dat hij die het beste kon nabootsen, door de
duimen in het vest achter de bretels te leggen, zo probeerde hij zich nu als rector van
het Gymnasium voor te doen en hij stak zijn rechterhand plechtig in de hoogte, terwijl
hij knikte en luisterde.
‘Uw zoon,’ zei de rector, ‘is de begaafdste leerling, die wij ooit hebben gehad,
nooit heb ik me tegen een vader zo uitgesproken.’
‘Nooit,’ bevestigde Simon Levi en hij stak nu zijn linkerhand in de hoogte.
‘Wat moet hij worden?’ vroeg ik de rector.
‘Ja wat,’ zei Simon Levi en het leek, of hij met een buikstem sprak. ‘Wat moet
uw zoon worden, mijnheer Augurk.’
‘Toen zei ik....: dokter, advocaat?’ ‘Nee,’ zei de rector, ‘hij moet naar mijn mening
natuurkunde studeren.’
‘Natuurkunde?’
‘En zo gaat mijn zoon natuurkunde studeren en ik dacht: ‘Zal mijn zoon, als hij
natuurkundige wordt, Augurk heten....?’
‘Die komen toch in de natuur voor.’
‘Hou op met je gijntjes, Simon Levi.’
‘Het is de waarheid.... vóór ze in de azijn of het zout komen, groeien de augurken
in de natuur.’ Hij sprak plechtig, zonder de grijns op zijn gezicht, vol ernstige
aandrang iets in het midden te brengen; hij had helemaal geen behoefte aan dwaasheid,
zijn woorden ontglipten zijn mond, voor hij-zelf van de betekenis ervan doordrongen
was.
‘Nee, hij kan geen Augurk blijven heten, men moet de dingen altijd diep zien en
de wetenschap is ook een handels-
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onderneming, waarin ieder het zijne probeert te verdienen, met reclame en met
concurrentie. We hebben daar echter met een deftige handelsonderneming te maken
en geen hoofd daarvan kan Augurk heten.’
‘Hoe wilt u zich dan noemen?’ Simon Levi ging weer net staan als op de dag, dat
hij de rol van belasting-inspecteur vervulde, al wist hij nu niet precies, wie hij zou
moeten voorstellen; hij miste in het begrip ‘man, die een mens een andere naam kan
geven’ alle tastbaarheid en kon zich niet voorstellen, hoe zo iemand eruit zag; hij
had weer het strakke, strenge gezicht van de belasting-inspecteur en stond rechtop;
zij beiden, zoals ze daar stonden, vormden, zonder dat ze het wisten, het beeld van
Joden uit een kille, Riga, Warschau, New-York, afgesloten van de wereld daarbuiten.
‘Hoe ik mij noemen wil? In geen geval meer Augurk.’
‘Hoe wenst u dan te heten, mijnheer Augurk, als u geen Augurk meer heet?’
‘Mijn grootvader heette Augurk, mijn vader en ook ik hebben zich als Augurk
door de wereld geslagen.’
‘En als Augurk bent u gegroeid.’
‘Geen gijntjes, Simon. Jij bent een vindingrijk man, het is goed, dat ik je tref. Wat
is de beste naam?’
‘Maak van de laatste k van Augurk een a, dan heet u Augura, maar Angora moet
u uzelf niet noemen, dat is een kat, waarvan het bont zeer veel waard is en dat zou
bij u niet zo wezen.’
‘Augura?’ twijfelde Levi Augurk.
Een paar dagen later liep Rafaël met een paar vrienden, toen hij op de hoek van
een straat Simon ontdekte; hij wilde naar hem toegaan, maar Simon wenkte, dat hij
het niet doen zou en dóór zou lopen. Rafaël volgde echter zijn zin en zei:
‘Ik heb een stuk in de krant gelezen, het is schandelijk!’
‘Je bent jong,’ zei Simon Levi, ‘en je doet verkeerd een sjlemiel op straat aan te
spreken. Wie met een sjlemiel om wil gaan, moet dat in het verborgen doen; als je
de dochter van mijnheer Bamberg wilt hebben, moet je Simon Levi als
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een schurftige hond behandelen.’ Rafaël klopte hem op de schouder en Simon kromp
ineen.
‘Niet doen, Rafaël, klop niet zo openlijk.’
‘Zo bekrompen ben ik niet, Simon: denk aan het spreekwoord: ‘Eén keer burgerlijk,
altijd burgerlijk.’
‘Ik ben weer op mijn eigen zaak aangewezen en ik, eeuwige sjlemiel, wil het
voorbeeld van mijn zoon volgen, en ik ben in de kunsthandel gegaan. Op mijn tocht
door de stad kom ik een schilderij tegen, dat een dame voorstelt met een naakte toges
en een mijnheer met ezelsoren staat er achter.’
‘Wat is dat, een toges?’
‘Ben jij een Jodenkind en weet je niet, wat een toges is? Dat is 't achterwerk, een
goeie kip heeft altijd een goeie toges, afijn, de mijnheer met ezelsoren ziet er uit, of
Hij teveel onrijpe pruimen heeft gegeten. Nu is 't met de kunst zo, Rafaël, als je denkt,
dat 't een mooi schilderij is, dan is 't geen cent waard en als je 't lelijk vindt, dan wil
elk museum het hebben. Ik koop dus het schilderij voor tien gulden en ik ga met de
dame en haar naakte toges naar mijnheer Bamberg en ik denk: “de schilder heeft een
toges geschilderd, want hij wist, dat er kopers van togessen bestaan.” En ik bel bij
het grote huis van mijnheer Bamberg aan en ik vraag hem, wat het schilderij waard
is. “Kom over drie dagen terug,” zegt mijnheer Bamberg, “ik zal deskundigen
raadplegen,” maar hij keek naar het schilderij niet om. Na drie dagen kom ik terug
en mijnheer Bamberg zegt, dat de toges niets waard is.’ Hij haalde diep adem en
wendde zich toen tot Rafaël: ‘Kun jij nu niks bij Bamberg voor me doen?’
‘Niets.’
‘De hele kille zegt, dat het een sjiddisj zal worden tussen jou en de dochter van
mijnheer Bamberg. Er wordt over niets anders gesproken.’
‘De kille heeft wel wat beters te doen,’ zei Rafaël bitter.
‘Wacht eens even, ik heb een brief van je broer Ruben gekregen; ik zal maar niet
mekille zeggen, dat woord versta je niet.’
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‘Wat schrijft Ruben?’ vroeg Rafaël één en al aandacht. ‘Dat had je me wel vroeger
kunnen zeggen.’
‘Ruben wil jou ontmoeten, maar je vader en moeder niet. Zo'n versjwatzte nar als
Ruben heeft er nooit eerder bestaan.’ Rafaël scheurde hem de brief uit zijn handen.
‘Laat lezen,’ beval hij.
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Dertiende hoofdstuk.
Rafaël had enkele uren te reizen, om zijn broer te ontmoeten en hij trof hem in de
kroeg van een gehucht, buiten alle grote wegen gelegen. Ruben kwam hem met zijn
gewone, slungelige gang tegemoet en Rafaël zag dadelijk, dat hij hem niet meer als
onvolwassene, zelfs niet als ‘jongere broer’ kon behandelen, want hij stond tegenover
een man, die wist, wat hij wilde, al was hij dan anders dan anderen. In die jaren had
Ruben iets van een zeeman gekregen, vrij en ongedwongen, zeker van zichzelf.
‘Kom je niet thuis, Ruben?’
‘Wat zal ik thuis doen? Ik kan het daar niet uithouden.’
‘Waarom mag ik er met vader en moeder niet over praten, dat je hier bent?’
‘Omdat ik vrij wil zijn; als ik thuis kom, zie ik Simon en dan heb je twee clowns
bij elkaar en dan ergert moeder zich, omdat ik varkensvlees eet; bovendien komen
ze me toch halen.’
‘Wie zijn “ze”?’
‘We hebben een reizend gezelschap en willen Duitsland in. Ik ben de directeur.’
‘Duitsland in?’
‘Ik ben de clown Bretano, daar heb je nooit van gehoord?’
‘Nee!’
‘Je zult eens een keer van me horen.’
‘Waarom wil je me spreken?’
‘Ik wil geld hebben, je moet me geld geven. Ik zal wat op de wereld worden, ze
zullen nog eens over de clown Bretano spreken!’
‘Ben je dan werkelijk clown geworden?’
‘Het is onmogelijk, om je alles uit te leggen en je moet het Simon ook zeggen, dat
is net iets voor hem. Op een dag
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ben ik achter op een kermiswagen gesprongen en daar hadden ze iemand nodig. De
clown was er al, maar ze hadden een hulp nodig, die voor de ingang staat en roept:
‘Kom binnen, de voorstelling zal direct beginnen,’ nu, als het volliep, begon de
voorstelling direct en als het niet volliep, dan duurde het soms wel een uur en als
het regende, dan werden de mensen in de tent evengoed nat als die daar buiten stonden
en soms erger.’
De grijns van Simon kenmerkte zijn gezicht, doch zijn humor was overwogener,
bestudeerder dan die van Simon en hij lette ook meer dan deze op de uitwerking van
zijn grappen. ‘Toen ik een tijdje zo de mensen had binnen geroepen, ben ik hoger
opgeklommen; ik heb een clownspak gekregen en mocht mezelf leren schminken;
schminken is een grote kunst.’ Hij sprak ernstig. ‘Niet alleen voor clowns, maar ook
voor vrouwen, een streepje schmink hier doet lachen, een streepje daar doet lijden.
Ik heb veel geleerd, wat ik op het Gymnasium niet wou leren, vreemde talen heb ik
nu in de wagen geleerd en ze hebben al gauw begrepen, wat er in me stak. Daarom
kreeg ik het clownspak en een kromme stok, daarmee moest ik op een bord slaan....’
‘Op een bord?’ Rafaël zag zijn broer met verwondering aan; dit was ook een
wereld, uit het Ghetto ontstaan en ontbloeid; wat zou hieruit voortkomen?
‘Op een bord, waarop de prijzen stonden: eerste rang vijf en veertig cent, tweede
rang dertig, derde rang twintig, maar als het regende, deed je zuiniger op de eerste
rang te gaan zitten, overal majemde het naar binnen, maar op de derde rang, daar
stortregende het. En op de derde rang zijn ook nog de mensen, die geen parapluie
kunnen betalen! Nu, het was een hele eer, dat ik al clown was en ik dacht na, wat ik
met de kromme stok kon doen. Ik merkte al heel gauw, dat de mensen lachten om
de manier, waarop ik met de stok omging. En toen kreeg ik een vrouw, ze heet Zeni.’
‘Een vrouw?’
‘Ja, ze is veel ouder dan ik, maar ik kan haar laten schieten, wanneer ik dat wil.
Trouwens, ze gaat niet met me naar Duitsland. Wil je haar zien?’
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‘Nee.’
‘Als ik Kaar fluit, komt ze, maar er is niet veel aan haar te zien, ze is zo mies als
Simon's vrouw en ik geloof, dat ze nog ouder is.’
‘Ruben, je moest je schamen, dat vind ik niet mooi van je.’
‘Waarom niet? Als ik haar kwijt wil zijn, zeg ik 't haar, waar vind je dat bij andere
vrouwen? Als we van elkaar gaan, neemt ze de andere clown, wanneer hij niet mee
naar Duitsland wil gaan.’
‘Je had 't nooit zo mogen doen. Je bederft op die manier je leven.’ Hij sprak nu
als oudste broer, maar Ruben luisterde er niet naar en volgde zijn eigen gedachten.
‘Weet je, wat de andere clown zegt? Heb je een jonge meid, dan fluit ze jou en
heb je een oude, dan fluit je haar en hij zegt ook: “Overdag”, zegt hij, “zijn de jonge
en oude meiden verschillend, nu dan kijk je naar de jonge en 's nachts is er niets te
kijken, nu dan kijk je naar de oude.” Maar je hebt me naar 't belangrijkste nog niet
gevraagd.’
‘Wat is 't belangrijkste?’
Ruben's gedachten zwierven, maar ze kwamen altijd op de plaats terecht, waar hij
ze hebben wilde. Straks zou hij weer over zijn Duitse plannen spreken en over het
geld, dat hij van Rafaël wilde hebben.
‘Met die stok ging ik de trappen van het circus af en sloeg het kromme eind om
de nek van een boer en zei: “Jij komt voor niks naar binnen” en als hij binnen was,
kwamen er dertig, veertig achter hem aan. En als de boer dan zat, kwam de baas in
de tent en vroeg het kaartje en ik zorgde, dat ik er niet was, dus dan moest hij wel
betalen. En als de boer zei: “Een jongen met een stok heeft me naar binnen gehaald,
en hij zei, dat ik hier voor niets mocht komen,” dan antwoordde de baas: “Welke
jongen? Ik ken geen jongen met een stok.” Het was een reuzen-beweging.’
‘En de vrouw?’ Rafaël dacht: ‘Al het zware en onoverkomelijke, dat wij kennen,
kent Ruben niet. Hij lost alles spelenderwijs op, neemt het gemakkelijkste van het
leven, weet niets van gewetensbezwaren, kent ze eenvoudig niet.
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Als hij naar die vrouw verlangt, fluit hij en als ze van elkaar afgaan, huilt geen van
beiden; kent hij de weg naar het geluk?’
‘Ze heet Zeni,’ zei Ruben, ‘maar dat heb ik je, geloof ik, al verteld. Ze kan ook
door een hoepel springen, net als een gedresseerd paard, dat doet ze precies na en ze
verkoopt in de tent ook portretten van zichzelf, maar ze is niet zo jong meer en die
handel gaat slecht. De clown zegt, dat ze wel gauw vijftig jaar zal zijn, maar hoe kun
je nu door een hoepel springen, als je vijftig jaar bent?’
‘Waarom wil je naar Duitsland?’
‘Daar waarderen ze een clown,’ zegt mijn baas. ‘Ik heb een valse pas met de naam
Bretano.’
‘En als ze ontdekken, dat je een Jood bent?’
‘Dat ontdekken ze nooit. Wat kan het mij schelen, dat ik een Jood ben? Ik ben een
clown.’
‘Waarom wil je geld van mij hebben?’
‘Dat zal ik je zeggen. Mijn baas zegt, als ik hem honderd gulden geef, word ik
zijn compagnon en dan trekken we samen over de grens. Dus kom ik boven allemaal
te staan. Heeft men er ooit van gehoord, dat je iemand's compagnon kunt worden
voor honderd gulden?’
Rafaël dacht:
‘Zo, met precies dezelfde woorden zou Simon het ook gezegd hebben, maar wat
onderscheidt Ruben van Simon? Beiden treffen de geest, niet het gevoel, maar Simon
zonder omweg, zoals het hem voor de mond komt en Ruben?’
Hij zei:
‘Ruben, ik moet met vader over je praten.’
‘Als je het maar niet met moeder doet.’
‘Waarom niet?’
‘Je kunt moeder toch niet vertellen, dat Zeni net als een paard door een hoepel
springt? Je geeft me het geld, niet Rafaël? Dan ben ik de volgende week in Duitsland
en van Duitsland trek ik wel verder de wereld in.’
‘Bedenk je goed!’
‘De clown Bretano doen ze niets. Je zult nog wel eens van me horen.’
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Die avond kwam Rafaël bij Marcus en ze zaten in een van de kleine kamers van het
huis samen.
‘Ruben is altijd een vreemde voor me geweest,’ zei Rafaël.
‘Voor mij niet.’
‘Ik wil hem niet veroordelen, vader, maar denk eens, wat voor leven leidt hij!’
‘Luister naar een brief, die ik gekregen heb van een kolonel in het Nederlandse
leger, zijn naam is van der Toren,’ zei Marcus, ‘laten we niet over Ruben spreken.’
‘Kent U hem?’
‘Nee, maar het is zo gewichtig, dat alle persoonlijke belangen er aan ondergeschikt
zijn!’
‘Leest U de brief voor....’. Marcus las:
‘Waarde vriend, want zo mag ik u wel noemen. Ik geef u de raad al uw invloed
aan te wenden, dat zoveel mogelijk Joden het land verlaten.’
‘Wat betekent dat?’
‘Aankondiging van oorlog. De arme Ruben, die naar Duitsland is gegaan. Een
Jood, die op dit ogenblik naar Duitsland gaat!’
‘Vader, waarom gaat u hier niet vandaan?’
‘Waarom jij niet?’
‘Ik niet, omdat ik in het leger moet dienen, om mijn land te verdedigen!’
‘Ik niet, omdat Israël nooit de tekenen heeft verstaan en ik nu de Joden niet mag
verlaten. Zij zien mij als hun leider.’
‘Vader, weer stel ik u de vraag: wat gaat er in u om? Bent u een Jood?’
‘Volgens de Duitse begrippen wel....’
‘Wat hebben wij in Nederland met Duitse begrippen te maken?’
‘Meer dan je denkt....’
Ze zaten heel stil bij elkaar; laat in de avond ging Marcus uit 't huis en volgde de
rivier, vol van licht en duister, glinsterende stroom hier, murmelende, geheimzinnige
duisternis op andere plaatsen. Eensklaps stond Marcus stil, door een gedachte
gepijnigd.
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‘Moeten wij uit dit land?’ En hij herinnerde zich een Nederlandse dichter, die in
Jeruzalem een onmetelijk verlangen had gevoeld naar Nederland, vaderland van veel
volkeren, land van vrijheid en verdraagzaamheid, diepe godsdienstzin en welvaart.
Droefheid beklemde zijn ziel, eerst om Ruben, en toen om de Joden, daarna om zijn
vaderland, Nederland.
‘De avond is nog niet in de nacht overgegaan,’ mompelde hij en eerst bij het
verdergaan kwam hij tot de conclusie, dat in deze woorden, zo uit zijn geest ontstaan,
zich een diepe betekenis verborgen hield, klaar om uit te breken, als de tijd gekomen
was.
‘Of is dit de grens van avond en nacht?’
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Veertiende hoofdstuk.
Door haar even-aanraking met een andere wereld, die van Rafaël, een wonderlijke
ontmoeting, zoals er zovele zijn, verliet Betsy Sevenhoven haar kring en omgeving,
ontvluchtte zij, zonder dat ze wist waarom, haar waartoe ze behoorde, de beheerste
gebaren, ja zelfs de vriendinnen en haar gewoonten. Geen ander mens dan zij bemerkte
dit, want ze kende zo goed als werktuigelijk de klank van de gesprekken, de
woordenkeus van de stand, houdingen en ze vond hen, die geen ‘manieren’ hadden,
niet de moeite waard. Allerlei kentekenen bestonden er, buigingen, wijze van glimlach,
kunst van het hanteren van vork en mes, een geheime wetgeving, waaraan men zich
op straffe van uitsluiting moest onderwerpen en waarvan zij alle artikelen tot in
volmaaktheid kende, met zijn strafbepalingen ‘dat men niet in een beschaafd milieu
kon worden toegelaten’, ‘dat men zich hopeloos had misdragen en uitgestoten moest
worden’, ‘dat men voor een betrekking als de gewenste niet in aanmerking kwam’,
‘dat geen huwelijk met zo iemand kon worden gesloten’. En toch leefden er in haar
nog andere machten, andere invloeden dan die van haar eigen wereld; haar koelheid,
onbewogenheid waren met haar natuur in strijd. Midden in het wanordelijk rhythme
van de moderne dansmuziek, die eindigde, waar je het begin verwacht, kon ze naar
een droom verlangen, die niets met deze muziek gemeen had, en dan voelde ze zich
niet minder-onbegrepen dan de vrouwen uit de tijd, toen niemand zijn werkelijke
gedachten mocht uitspreken.
Op een Zaterdagavond dwaalde ze door de stad en ze zag mensen een kerk
binnenstromen; wat waren dat voor mensen, die daar aankwamen? Meer uit
nieuwsgierigheid dan
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uit belangstelling ging ze mee naar binnen en wachtte ergens op een stille plaats.
Dit had ze aan haar opvoeding te danken: ze voelde zich overal op haar gemak en
hoewel ze niemand in de menigte kende, had ze niet het gevoel hier vreemd te zijn.
Een man sprak haar aan:
‘U kunt daarginds ook gaan zitten.’
Ze nam zwijgend plaats en vroeg haar buurvrouw:
‘Waarom is er hier kerk op Zaterdagavond?’
‘Heeft u de advertenties niet gelezen?’
‘Nee’, fluisterde ze.
‘Elke Zaterdagavond spreekt in deze kerk een predikant over: ‘De nieuwe tijd.’
‘Dat heb ik juist gewild, daarover wil ik iets horen.’
‘Vandaag spreekt dominé van Wal. Hij is een beetje wonderlijk, maar ik mag
graag naar hem luisteren.’
De predikant op de kansel was al een oud man, en terwijl hij zat en wachtte,
verbeeldde zij zich, dat hij buiten alle nood en lijden moest staan. De kerk liep vol;
hij moest zeker een bekend predikant zijn en ze begreep niet, hoe ze zijn naam nooit
had gehoord, maar het kwam misschien doordat haar vader niets met de kerk te
maken wilde hebben en vaak de schampere opmerking had gemaakt, dat het Oude
Testament moest worden afgeschaft: de Duitse Christenen hadden gelijk, zei hij.
Wat waren dat voor mensen, Duitse Christenen? Zij betrapte er zich op, dat ze
misschien voor het eerst van haar leven bewust over God en godsdienst nadacht, dat
zij in een Christelijke Kerk troost zocht.
Toen de predikant opstond, oneindig-moe door ouderdom en niettegenstaande
deze moeheid door innerlijke wil krachtig, werd het in de kerk met zijn hoge en
plechtige gewelven stil en de gemeente wachtte roerloos, verbonden door een
gemeenschappelijke smart, want allen waren gekomen, evenals het meisje
Sevenhoven, om bevrijd te worden uit de gewelddadige onrust, die over de wereld
was gekomen en in de zielen heerste.
Hij predikte deze tijd, die als alle tijden was, en niet om de moderne begrippen te
verdoemen en te vervloeken, gelijk
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Betsy vaag had gedacht; welk een wonderlijke, ware taal sprak deze grijsaard, die
in zijn voorkomen ver van de wereld scheen te zijn; kende deze predikant zelf de
zonde en de verleiding der zonde, maakte hij deel van de aarde uit? En nog iets anders
merkte Betsy op: het evangelie is niet alleen voor de massa, maar ook voor de enkeling
en ieder vindt zijn eigen smart en troost hierin terug, ook zij, meisje en vrouw, door
een liefde aangeraakt, waarvoor geen menselijke uitweg bestond; wat had God met
haar voor?
‘Er is een God voor alle mensen, Christus is er voor alle mensen, de Heilige Geest
voor alle mensen.’
Voor alle mensen? Dus ook voor haar en Raffi, de Israëliet. ‘Zeg maar gerust
Jood’, gaf ze haarzelf antwoord. Raffi, de Jood, Betsy, de dochter van de
aristocratische, antisemietische burgemeester. Gods wil geschiede in de Hemel,
alsook op deze aarde, voor alle levens tesamen, voor ieder leven afzonderlijk.
‘Allen zijn we één in God.’
Plotseling leek het haar toe, of de predikant hoog op de kansel met haar verbonden
was, doch hij zag haar richting niet uit en ze bemerkte enkele plaatsen van haar af
een Israëliet, ‘een Jood’ wiens gezicht haar trof. Hij leek op Rafaël en weer niet, was
oud en jong door elkaar gemengd. De predikant had nu de naam van Christus niet
genoemd, waarom niet? misschien bestond er geen reden voor, Christus' naam was
al eerder genoemd.
‘God is voor alle tijden, alle volkeren, alle mensen, Hij was, is en zal zijn.’ Ieder
van de woorden had een geheime betekenis, die je moest ontdekken, er bestond
verdediging in en uitdaging, het riep dingen in je wakker, die je wel wist en waarvan
je de omvang en de diepte toch nooit had begrepen; hoe gevoelig was het gezicht
van die Jood’; als je ernaar keek, keek je in de spiegel van je eigen ziel en net als
muziek bij dichterlijke woorden (Rafaël! Rafaël!) sleepte het je mee. Nooit (Gertrude
Liesemeyer zou diezelfde invloed ook eens ondervinden) had ze een gezicht als dit
gezien, met ogen diep en stralend als van een oud-Testamentische profeet. Toen,
bijna met geweld, wendde Betsy Sevenhoven de
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blik van dit gelaat, dat haar aan Rafaël herinnerde, af en luisterde naar de woorden,
geheel-overgegeven, van de predikant.
‘Het schijnt, of elke godsdienst van zijn wortels wordt losgemaakt, bedreigd door
openlijke en geheime vijanden. Het is niet waar, want niets op aarde is zo
vastgeworteld als Christus' Kerk. Iedere spade in de grond gestoken, om Hem los te
wrikken, stuit op de hardheid van de aarde, elke bijl, hoe scherp ook geslepen, wordt
stomp door de taaiheid van de stam, geen ongeloof kan strijden tegen geloof, want
dat is zekerheid voor de mens, die hij met zich meedraagt tot in zonde en afvalligheid,
waar hij zich ook bevindt, welke daad hij ook bedrijft; en enig is het gebed uit het
Oude Testament; ‘schep mij een rein hart, o God’. Duizenden bestonden er naast
deze Betsy Sevenhoven, allen even als zij van 't een naar 't ander gedreven, stuurloos
en onbeheerst en over hen sprak de oude man hoog boven allen op de kansel; in de
loop der jaren waren er zeker duizenden bij hem in de eenzaamheid van zijn kamer
gekomen en het was tot hem doorgedrongen, als een geluid in de nacht, dat
voortdurend klinkt, hoe niemand in uren van nood en dood buiten God kan.
Betsy Sevenhoven kwam niet als een ‘opnieuw-geborene’ uit de kerk, doch
gedachten en overpeinzing hadden iets van geboorte en opvoeding losgebrokkeld en
ze was niet meer bereid het cynisme en ongeloof van haar vrienden te aanvaarden;
ze had iets in haarzelf ontdekt, waarvan zij het bestaan nooit had geweten.
In deze dagen dwaalde ze dikwijls door de stad en zag nu het leven van de dag en
van de nacht, het ging nu niet zoals vroeger, langs haar heen. Eens bemerkte ze een
vrouw, die ergens bij een steeg wachtte, iets mompelde tegen een man, die even
aarzelde en toen met haar mee ging. Hoe komt die vrouw ertoe? peinsde ze en ze
wist niet, dat zij eens door haat beheerst, zelf een andere vrouw naar dit leven zou
verwijzen. Ze zag het glimmende en toch matte licht in de avond langs het asphalt;
het leek, of ze voor het eerst van haar leven de felle vonken van de tram-draden zag
spatten en de eeuwige mens, die een beetje vreugde zocht, over de straten
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zag dwalen, man en vrouw, slungelige jongens en meisjes; ze hoorde de luidruchtige
muziek uit de felverlichte cafe's en drommen mensen verdrongen zich voor de
bioscopen. Ze was een schaduw tussen de schaduwen, een wereld op zich zelf tussen
de andere werelden, gelijk een ster tussen andere sterren. Haar gedachten, ver van
de andere, waren met de andere geheimzinnig verenigd.
Die Raffi maakte haar zo onrustig, want hij had een verlangen naar een ander leven
in haar gewekt, zijn geest en ziel smolten al met de hare samen en ze kon zich niet
van hem bevrijden; hij vergezelde haar, wees haar allerlei dingen aan, waar ze vroeger
geen aandacht aan had besteed. Waarom keerden haar gedachten aldoor naar hem
terug? Misschien bestond deze geheimzinnige.... liefde.... wel hieruit, dat nooit haar
geslacht met het zijne gepaard had, zoals vrouwen zich altijd tot mannen uit verre
streken aangetrokken voelen; doch buiten dit had zij het sterke gevoel, dat zij bij
hem behoorde.
Eens op een avond kwam ze laat thuis en ging naar de kamer, waar haar vader zat,
die zoals gewoonlijk niet vroeg, waar ze geweest was.
‘Zeker met een vriend uit geweest,’ dacht hij cynisch. Dit ‘uit geweest’ had voor
hem een bepaalde klank, hij had zo vage denkbeelden over het leven van zijn dochter
en tegen een van zijn vrienden had hij eens gezegd:
‘Ze zal wel voorzichtig wezen.’ Ook dit woord ‘voorzichtig’ had in zijn mond een
onloochenbare betekenis.
Ze zat een deel van de avond bij hem, en hij lette er niet op, dat ze anders dan
anders was, de handen over de knie geslagen, het gezicht in droom gebogen, zwijgend.
Eindelijk zei ze:
‘Ik begrijp niet, waarom verschillende mensen zo'n hekel aan de Joden hebben.’
‘Omdat ze de mensen bedriegen.’
‘En als er een Jood is, die de mensen niet bedriegt?’
‘De goeien moeten met de kwaden lijden.’
‘Is dat zo?’
‘Altijd.’
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‘Er zijn dus ook goede Joden?’
‘Praat me niet over Joden, ik mag ze niet lijden.’
‘Het is sterker dan u zelf.’ Ze verliet de kamer en zei:
‘Ik ga nog even uit.’
‘Sluit de deur goed, als je thuis komt.’
Toen ze weer in de woning kwam, hoorde ze haar vader met een vriend in zijn
kamer praten; ze sloop naar haar kamer, kleedde zich haastig uit en sliep diep, terwijl
haar geest vlak en zonder dromen bleef. De volgende dag werd ze wakker met de
gedachte aan Raffi en het besluit, dat ze met de predikant wilde spreken.
Ze won inlichtingen in, waar hij woonde, en toen ze zijn adres kende, liep ze de
lange weg, zonder een taxi of tram te nemen en op haar wandeling overdacht ze, wat
ze de predikant wilde vragen, maar toen ze in zijn kamer stond, wist ze niet, wat ze
moest zeggen of vragen.
Hij was de eerste, die sprak.
‘U komt hier....?’
‘Ja,’ zei ze, ‘ik ben de dochter van burgemeester Sevenhoven’ Even zweeg ze.
‘Ik weet niet, of u hem kent.’
‘Natuurlijk van naam, en ik heb hem ook wel ontmoet.’
‘Mijn vader en ik....’ Hij wachtte, met het gevoel, dat er een bekentenis moest
komen. ‘We staan tegenover elkaar en de grondslag van alles is....’ ze aarzelde, ‘u
zult het wel belachelijk vinden.’
‘Nee, ik kan u dit van tevoren zeggen, dat ik het niet belachelijk zal vinden.’
‘We staan tegenover elkaar, omdat hij de Joden haat, en ik niet.’
Hij schudde het hoofd en vroeg ernstig:
‘Vergist u zich niet?’
‘Nee.’
‘Altijd heb ik gedacht, dat dit onmogelijk was.’
‘U ziet van niet.’
‘Is dat het conflict, waarover u met me wilde spreken?’
‘Nee,’ zei ze, ‘wat me in werkelijkheid naar u toedrijft, is.... dat ik....’ Ze kon niet
onder woorden brengen, wat er
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in haar omging, en haar trof die matte, gebarsten en ontroerende klank in zijn stem,
die heel anders dan op de preekstoel klonk.
‘Wat zoekt u bij mij?’
‘Ik zoek iets en weet niet wat.’
‘U lijdt?’ vroeg hij en ze legde de handen voor de ogen, gepijnigd door deze vraag:
een pijn, die troost van genezing in zich borg.
‘Ja,’ Leed ze dan zo diep, dat dit antwoord moest volgen, geen ander antwoord
dan dit in al zijn kortheid en scherpheid?
‘U kunt tegen het leven niet op?’
‘Nee.’
‘Heeft u....?’
‘Nee. Ik weet niets van godsdienst af. In mijn kringen bekommeren ze zich niet
om godsdienst, niemand van ons.’
Even zag hij verwonderd op, dat ze de vraag, die hij nog niet gesteld had, begreep.
‘En u zoekt God?’
‘Ja.’ Zijn stem troostte haar.
‘Er zijn er meer als u, honderden, duizenden en soms lijkt het me, of alle mensen
God zoeken, het meest zij, die het niet weten.’ Zijn haren waren grijs, zijn ogen moe,
zijn stem zwak, en toch maakte hij niet de indruk van een oude man! Hoe was dit
mogelijk?
‘Ik heb het vroeger nooit geweten.’
‘U voelt het moderne leven, dat u geleid heeft als iets uiterlijks; u leeft en heeft
plezier gehad.... en nu drukt het u. U zoekt middelen, u uit uw omgeving los te rukken.
‘Ik heb even gedacht, buitenshuis te gaan wonen, maar dat helpt niet.’ Ze was
verwonderd, dat hij, al tastte hij voorzichtig naar de diepte van haar wonden, reeds
de omvang er van besefte en hij verwonderde zich, dat ze zelf zo goed wist, welke
kwaal haar pijnigde.
‘U verlangt naar een ander, beter leven.’
‘Naar een ander leven.’
‘Naar een beter leven. Er is iets niet goeds in u en u voelt het vaag, dat het anders
kan.’
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‘Ik kwam toevallig de kerk binnen.’
‘Toevallig’ is het woord niet, want u had even goed kunnen denken: ‘nee, ik wil
die kerk niet binnengaan.’ Is 't niet zo?’ Hij zag haar aan.
‘Ja, zo is het.’
‘Volgens mijn geloof is er geen toeval.’
‘En toen ik u had horen spreken, heb ik het plan opgevat, om bij u te komen en
wat met u te praten. U zult me de waarheid zeggen.’
Ze smeekte het bijna. ‘U zult me zeggen, wat u denkt.’
‘Ik sta misschien zelf dicht bij de dood, hoe zou ik u kunnen bedriegen?’
‘Zegt u mij, hoe ik uit de opvattingen van mijn kring kan komen? Ik leef in een
moderne omgeving, mijn vader heeft zich ternauwernood om mij bekommerd en als
ik niet van goede familie was geweest - zo'n familie als de mijne noemt iedereen
goed - dan was er niets van me terecht gekomen. Hoe heb ik kunnen leven als ik doe,
u weet niet half, wat het betekent.’
‘Ik weet het maar al te goed.’
‘Waarom ben ik dan in uw kerk terecht gekomen? Hoe is het mogelijk dat u het
juist bent, die mij zo goed begrijpt?’
‘U zoekt God en wie God zoekt, die zal God niet in de steek laten.’
‘Dat is het, maar hoe zal ik God kunnen vinden? En als nu vandaag of morgen de
omgeving van vroeger te sterk zal zijn....’.
‘Nee, nee,’ glimlachte hij.
‘'t Is niet zo makkelijk je los te rukken. Al mijn vrienden denken anders dan ik,
hoe kan ik me op de duur daaraan ontworstelen?’
‘Het ongeloof is de grootste zonde.’
‘Maar alle kerken....’
‘Er is tenslotte maar één kerk en u moet beginnen te geloven.’
‘Ja’
‘Leer uzelf in God te geloven, kom terug, zo vaak u wilt en zolang God mij het
leven laat.’
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Ze wilde heengaan, maar hij hield haar terug.
‘In 't begin van uw gesprek, heeft u mij gezegd, dat de grondslag van de
verwijdering tussen u en uw vader het anti-semietisme van uw vader is. Kunt u mij
dat verklaren of wilt u dat liever niet?’
‘Ja, ik houd van een Israëliet.’
‘Is hij Christen?’ vroeg hij zacht.
‘Ik geloof het niet.’
‘Er zijn ernstige moeilijkheden voor u: ik ken Israël, de moeilijkheden zullen van
beide kanten komen.’
‘Van mijn vader's kant niet.’
‘Nee?’ vroeg hij.
Betsy Sevenhoven ging stil en aandachtig naar huis, haar geest op deze woorden
gericht en onzeker van zichzelf, want waar zou de stroom uitmonden, die ze voor
het eerst van haar leven bevoer? Ze was volkomen buiten haar kring geraakt, haar
vader en zijn vrienden hadden een afkeer van Joden; tegelijkertijd begreep ze voor
het eerst ten volle, dat ook de Joden een kring vormden en dat het uittreden uit
gewoonten en omgeving voor een Jood als Rafaël even moeilijk, misschien nog
moeilijker was dan voor haar. Zocht hij haar? Ziedaar de vraag. Hoe ontmoette je
iemand, die buiten je kring stond? Hij moest het middel vinden, niet zij, en hij zou,
dit wist ze, zijn doel bereiken; hij zou de wijze wel ontdekken. Dagen en dagen
wachtte ze op het bevrijdende teken en ze leidde een ingetogen leven.
Eensklaps kreeg ze een brief en ze wist dadelijk, dat deze van Rafaël moest zijn:
doch hij zond haar alleen in een gesloten enveloppe een uitnodiging, om een
Zionistische vergadering in ‘Mascotte’ bij te wonen.
Toen ze in de grote zaal zat, werd het haar bewust, dat ze zich tussen ‘andere
mensen’ bevond en ze kon de vreemde sfeer niet verklaren uit een verschil van stand;
voornamelijk werd ze getroffen door het feit, dat deze mannen en vrouwen zich zo
lieten gaan, onbeheerst waren, zich opwonden, luid lachten en praatten, rusteloos
waren; dan viel het haar op, dat ze zich niet in kringen afzonderden en dat ze
gemakkelijk naar elkaar van de ene rij naar de andere over-
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liepen; deftig en schamel spraken hier gemeenzaam met elkaar, schudden elkaar op
hartelijke wijze de hand; nooit had ze ergens op de wereld zo luid horen lachen. Ze
was in dit gezelschap niet de enige vreemdeling; een paar rijen van haar af zat de
oude predikant en hij las rustig in een boek: wat deed hij hier? Eensklaps zag ze een
Jood naar hem toe gaan en hem de hand schudden: het werd stil in de zaal en ze
bemerkte dat de donkere man, die naar dominé van Wal was toegegaan, ook alleen
zat, evenals zij en de predikant. Toen zag ze Rafaël naast de Jood, die ze in de kerk
had gezien, en wiens gezicht haar zo getroffen had; nu trof het haar wéér, tegelijkertijd
met iets in Rafaël, dat op zijn vader leek, want dit moest Rafaël's vader zijn. Dit kon
niemand anders wezen, en op het zelfde ogenblik bedacht ze, dat zij nooit zo naast
haar vader zou zitten, zo vertrouwelijk en vriendschappelijk, dit kwam in haar
maatschappij haast niet voor.
Toen sprak Bram Bamberg, de Zionistische propagandist, die 's winters het hele
land doortrok, en in alle steden en dorpen kwam, waar Joden in niet al te klein getal
woonden; hij sprak vurig maar tevens voorzichtig; Betsy kon niet zeggen, waarom
ze hem een Jood vond, want hij hield zijn gebaren in; misschien lag het aan een klank
in zijn donkere stem, die haar aan Rafaël herinnerde.
Hij had al een paar maal voor zijn eigen kille gesproken en hij herkende velen in
de zaal; natuurlijk Marcus en Rafaël, de opperrabbijn en Simon Levi, die op een der
achterste plaatsen zat en niet naast Levi Augurk, met zijn glimmende hoed op z'n
knieën, durfde te gaan zitten. De vrouw van de opperrabbijn droeg een pruik; ze was
de enige in de zaal die zich aan het voorschrift hield, en met minachting keek ze naar
de vermetele eigen lokken der anderen, die de haardracht der Christenen volgden....
vijftig jaren geleden zou het niet in de kille zijn voorgekomen, dat zo weinig Joodse
vrouwen een pruik droegen. Op de voorste rij zat Salomon Barsch met vier zoons,
alle ouderwets-vrome Joden; hij was in een lange kaftan gekleed, had spuuglokken
en op zijn hoofd droeg hij een mutsje, een keppeltje
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van zij. Hij viel in deze voor hem Nederlandse omgeving geheel uit de toon en hij
voelde zich vreemd en onbeholpen in de Westerse maatschappij, waarbij de Joden
zich geheel of gedeeltelijk aan de denkwijze van deze samenleving, welke hem zo
zonderling en onbegrijpelijk toescheen, aanpasten; niettegenstaande allerlei kwesties,
die hij niet begreep, behoorde hij toch tot de kille, ja, hij behoorde er tot het
samenvoegend cement van. Hij stamde uit een zuiver Joodse beschaving, onvermengd
met andere invloeden, en hij verlangde evenzo naar Oost-Europa als naar Jeruzalem;
door de nood had hij een beetje Nederlands geleerd en het vervulde hem met zorg,
dat zijn jongste kinderen, die de Nederlandsche scholen bezochten, vreemden voor
hem werden. Ze pasten nog wel bij hem, evenals de kille bij hem paste, ze verstonden
het jiddisj, de taal, waarin hij zich kon uiten, ze begrepen zijn denkwijze als vreemden,
die hun best doen hun gastheer in zijn gewoonten te volgen, echter ontglipten ze, tot
zijn verzwegen verbittering, aan zijn opvattingen. Bij de opperrabbijn vond hij troost
en hij en Eva waren de enigen, die hem in zijn leed begrepen; van de opperrabbijn
nam hij de haat tegen Marcus over, een Jodenfiguur, zoals hij die nog nooit eerder
was tegengekomen en die hem in zijn eerzuchtig streven, parnes van de kille te
worden, in de weg stond.
Met moeite volgde hij Bram Bamberg's rede, in het zuiverste Nederlands gesteld,
maar de bedoeling ervan was hem duidelijk. Palestina, het heimwee naar dit land,
waar men vrij was en niet als paria werd beschouwd, verenigde alle Joden, waar ze
ook woonden, in Warschau, Chicago, Amsterdam en wie niet kon of wilde blijven
in het land van zijn geboorte, vond daar de droom van het geluk. Had Herzl, de
grondlegger van het Zionisme, niet gezegd: ‘Als jullie wilt, is het geen sprookje?’
Hier was de kans op redding voor Israël, het einde van alle vervolgingen en
martelingen, bovenal het afwenden van het dreigende gevaar.
Zijn stem werd dieper:
‘Er is dreigend gevaar, mijn hoorders, de donkere wolk
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komt uit het Oosten opzetten en meen niet, dat hij vóór de grens zal blijven stilstaan.’
Hij overwoog ieder van zijn woorden, hij noemde Duitsland niet, geen naam van een
grensplaats. Wie vluchten kan, moet vluchten, ditmaal niet naar het Westen, Engeland,
Amerika, nee! naar het Zuidoosten, Palestina. Palestina heeft landbouwers nodig,
denk aan de Jaffa-sinaasappelen, technici op allerlei gebied, jonge mannen en vrouwen
voor de veeteelt, Palestina roept u allen!’
Hij bemerkte onder het spreken, dat er onrust door de rijen voer: waren plotseling
allen bevangen door de gedachte, dat de vernietiging der Joden zo nabij kwam?
Bamberg kende de kille door en door; hij wist, dat de vrees niet tastbaar genoeg
gemaakt kon worden en hij riep uit:
‘Niemand zal worden gespaard, een ieder zal worden aangegrepen, de rijkaard het
eerst, de arme het laatst, maar allen.’
‘Het is niet waar.’ Bamberg, de vader, stond op, het hoofd roodgekleurd, de mond
open, zodat de felle tanden zichtbaar werden.
‘Het is waar, vader.’
‘Nee, nee,’ riep men van alle kanten. Waarom zweeg Marcus?
‘Marcus, zeg het.’
‘Hij heeft gelijk.’ Nu hoorde Betsy Marcus' stem, hij stond hoogopgericht.
Levi Augurk schreeuwde:
‘Het is niet waar, de Duitsers zijn veel te vriendelijk. Ik doe zaken met de Duitsers,
een heel voorname firma, Moller.’ In een ogenblik stonden een tiental mannen te
roepen en met brede gebaren te betogen, of ze op deze wijze het toeslaan van de
Duitse vuist konden bezweren; Betsy zag en luisterde verwonderd toe.
‘Bewijs het, kom met bewijzen, Bamberg, bewijzen.’
Bram Bamberg zei rustig:
‘Wie spreekt er van Duitsers? Alleen hier uit de vergadering is het woord “Duitsers”
genoemd, niet door de spreker.’
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Iemand riep in de zaal:
‘Daarvoor is de oorlog nodig, maar er komt geen oorlog meer. Duitsland zal
mesjokke zijn, om in zijn dalles oorlog te voeren!’
Nu lachten ze allen in de zaal om het gebruik van de woorden ‘mesjokke’ en
‘dalles’.
‘Duitsland, Duitsland heeft de dalles,’ zong Simon Levi overmoedig. De voorzitter
hamerde.
Bamberg zei: ‘Er wordt nog eens met nadruk door mij op het feit gewezen, dat ik
de naam Duitsland niet genoemd heb. De vergadering moet zelf weten, of men met
deze spot en spotliederen wil doorgaan. Voorzitter!’
Hij riep de hulp van de voorzitter in.
‘Duitsland komt niet in het geding en de vermelding van dit land is in dit debat
ontoelaatbaar.’ Stemmen protesteerden zwak. De predikant bleef strak en ongeroerd,
aanstonds zou hij spreken, zoals hij dit altijd in Zionistische vergaderingen deed;
voor hem was de redding van Israël niet van deze aarde. Hij was echter na de spreker
niet de eerste, die het woord voerde: Rafaël stond op het podium.
‘Hij spreekt voor mij en daarom heeft hij me uitgenodigd,’ dacht Betsy. Bram
Bamberg was enigszins verbaasd, dat Rafaël met hem debatteerde.
‘Jij?’ had hij gevraagd, toen Rafaël zich bij de voorzitter aanmeldde. ‘Waarom
moet de ene Zionist met de andere debatteren?’ Rafaël glimlachte, en toen hij op het
podium stond, sprak hij klaar en duidelijk zijn gedachten uit.
Hij had vroeger veel voor de Zionistische beweging gedaan en was nog lid van
de Bond, maar als er gevaar dreigde, misschien in de eerste plaats voor Joden, was
iedere Nederlandse Jood vaderlandslievend genoeg, zijn leven voor de Nederlandse
zaak te geven; hij zelf zou niet aarzelen, mee te strijden in het Nederlandse leger
tegen de vijand, die onze vrijheid bedreigde, Joods bloed zou vloeien; dit was
Nederlands bloed, vloeiend over Nederlandse grond.
‘Voor jou.... voor mij....’ dacht Betsy. ‘Voor jou en mij zeg je dit.’
Bamberg sprak.
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‘Niet tegen het Zionisme spreek je, Rafaël, want de Joden in Palestina zullen met de
legers meestrijden, de Nederlandse Joden dáár in dat land.’
‘Hier is ook mijn grond,’ zei Rafaël trots.
Na Rafaël stond dominé van Wal op het podium en weer viel het Betsy op, hoe
weinig oud hij leek, als hij zich tot de menigte wendde; zijn stem klonk niet moe en
mat; welk een verschil vormde zijn welsprekendheid met die van Bram Bamberg,
de klank van zijn woorden was vol beschaving, minder-dramatisch, zelfverzekerder.
Door Jesaja was de Messias aan de Joden toegezegd en hij sprak in 's Heren naam
van de Koning, die Israël zal behouden, altijd bereid tot heil van het volk, waartoe
hij behoorde, mee te werken en aan allen, wie ook, die in de Messias-Koning geloven,
de geestelijke verlossing, de uiteindelijke redding te brengen....
Ineens weer klonk het felst tumult en de redenaar wachtte onverschokken, tot de
stilte zou komen; de voorzitter hamerde luid.
‘Vrijheid van spreken voor een ieder.’ Toen het lawaai niet bedaarde, stond Marcus
op en dadelijk werd het stil.
‘Marcus,’ riep een stem.
‘Vrienden,’ zei Marcus, ‘ik ken deze predikant, die niet uit een gril tot jullie komt.
Weten jullie dan zo zeker, dat jullie eigen weg naar de redding voert? Ze zeggen,
dat fel licht verblindt, maar heeft de duisternis, waarin jullie leeft, je niet blind
gemaakt? De ziel gaat tastend door de avond, maar wat doen jullie als de nacht is
gekomen? Als jullie de weg door de avond niet kent, hoe zul je dan de weg in de
nacht kunnen vinden? Seconde wordt aan seconde geregen, minuut aan minuut, en
dan wijst de klok zijn tijd, Israël, luister ook naar deze man.’ Bamberg schreef zijn
aantekeningen op; ook hij kende dominé van Wal, die hem overal nareisde en altijd
hetzelfde zei; ze waren zelfs min of meer bevriend met elkaar geworden, doch ze
konden elkaar uiteindelijk niet naderen....
‘Ik wil meehelpen,’ zei de predikant eenvoudig, ‘Israël uit zijn nood op te heffen.’
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Toen drong het tot Salomon Barsch door, dat hier een zendeling sprak en hij zette
zijn gesloten hand voor de mond.
‘Er-oit- er-oit.’ De Nederlandse ‘ui’ kon hij niet zeggen en het klonk uit zijn mond
als ‘oi’; nooit zou hij deze tweeklank beheersen, dat was voor zijn jongste kinderen
alleen weggelegd. De opperrabbijn stond op en wendde zich ernstig tot Marcus.
‘Dat jij, de parnes van de kille, deze man wilt helpen, is iets, wat ik niet begrijp.
Iedereen in deze zaal is er getuige van geweest en ik ben genoodzaakt mijn
maatregelen te nemen.’
‘Ik vraag vrijheid van spreken, vooral nu Israël op de keerweg staat.’
‘U allen kunt de verzoener van uw zonden vinden,’ riep de man op het podium
met een diepe stem, die klonk als een kerkklok.
Betsy Sevenhoven stond op, verward door het vreemde leven, dat voor haar
ontsloten was en plotseling stond Rafaël naast haar. Ze had bemerkt, hoe stil het in
de zaal werd, toen de ene Jood de predikant een hand had gegeven; even stil werd
het, nadat Rafaël zich bij haar had gevoegd. Het leek, of allen in de zaal naar hen
beiden keken.
‘Gaan we samen?’ vroeg hij.
‘Goed,’ zei ze en ze vermeed het, hem aan te zien; met gebogen hoofd als een
schuldige verliet ze de vergadering; allen, die in de weg stonden, gingen voor hen
opzij en fluisterden met elkaar, nadat ze verdwenen waren.
‘Er is veel wat ik niet begrepen heb. Wilt u.... het me uitleggen?’
‘Als ik het kan....’ Het was helemaal niet het mooie weer, waarin twee mensen,
die elkander zoeken, moeten gaan; er druilde zachte regen door de donkere lucht; de
straten waren eindeloos in hun duistere rechtheid.
‘Zullen we ergens gaan zitten?’
Ze kwamen in een van de luidruchtige café's terecht, waar muziek en lawaai door
elkaar worden gemengd en waar men zich als men alleen aan een tafeltje zit, zo
hopeloos alleen kan voelen. De rook lag dicht en dik in de
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fel-verlichte ruimte; niemand lette op de twee mensen, die ergens in een hoek een
plaats hadden gevonden.
‘Hier kunnen we praten.’
‘Zullen we elkaar bij de naam noemen?’
‘Het is goed, maar dan moet je mij “Raffi” noemen.’
‘Waarom niet Rafaël?’
‘Dat is mijn Joodse naam.’
‘Vind je het eigenlijk niet laf van jezelf, als je je Jodendom verloochent?’
‘Dat doe ik toch niet.’
‘Waarom heb je mij uitgenodigd, mij aangesproken?’
‘Kon ik dan anders?’ Toen hij haar sterk en dringend aanzag, in hoop en
verwachting, dat hij de liefde in haar ogen als loon zou ontvangen, ontweek ze zijn
blik en hij voelde haar smeken naar hem uitgaan.
‘Hier niet.’ Hoe alleen zij beiden hier ook waren, onopgemerkt, in het bruisend
geluid als in geluidloosheid op hun eigen gedachten en gevoelens aangewezen, ze
kon zich in dit milieu niet tegen hem uiten en daarom stonden ze al snel weer op en
betaalden de kellner, die automatisch en zonder op hen te letten, bedrag en fooi
opstak. Waarheen moest hij met haar gaan? Naar het park, waar hij met Bella had
gezeten? Een taxi aanroepen en dan maar rijden, voortjakkeren, tot er een geschikte
plek kwam, om te stoppen? Neen, neen. Ze liepen jong en veerkrachtig naast elkaar
voort.
‘Ik heb je een wonderlijke vraag te stellen,’ zei ze aarzelend.
‘Als jij iets vraagt is het nooit wonderlijk....’
‘Toch....’
‘Nee, lieveling.’
Dit woord was innig gezegd en ze vond het vreemd, want ze had het vroeger
misschien wel eens een enkele maal gelezen, doch nog nooit gehoord. Hij stak zijn
arm door de hare en wachtte tot ze iets zou zeggen, maar het ‘lieveling’ zong in haar
als een melodie, onvergelijkelijk, onvergetelijk en ze voelde niets van de kletterende
regen, waarin het druilen was overgegaan. Hij dacht aan de versregels van
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Verlaine, dat God hem met liefde had gewond en de wonde nog schrijnde.... doch
deze wonde was om der wille van de liefde, toch heerlijk, weergaloos-geheimzinnig.
Hoe kon hij haar vertellen, wat er in hem omging? Maar alle onrust had zich toch
nog niet uit hem losgemaakt, ook de toekomst bestond en niet alleen het heden. Eens
zouden de minuten in hun beider leven komen, dat de toekomst wegzonk en alleen
het heden zijn macht zou doen gelden, maar dit wist hij nog niet en ook zij niet.
‘Wat wil je vragen?’ Ze was verlegen als een heel jong meisje, dat voor het eerst
met een jonge man langs de korenvelden gaat, waar geen mensen kunnen storen.
‘Ik wou vragen, of je een gedicht wilt zeggen?’
‘Niet een heel gedicht.... Het is met gedichten zo, lieveling, dat ze eigenlijk uit
enkele regels bestaan, die voorgedragen kunnen worden.... het andere is van minder
betekenis. Luister:
‘Wat door mensen gescheiden wordt is meer gescheiden
Dan door de diepe zee.
De diepe zee kan zielen niet van elkander houden,
Maar mensen wel....’
‘Mensen wel?’ Hun passen klonken niet zo rhythmisch meer naast elkaar en het speet
hem, dat hij juist dit vers had voorgedragen, al had hij aan de drang deze regels te
zeggen en alleen deze regels, geen weerstand kunnen bieden; ook hij was aan de
wetten onderworpen, die zijn diep en innerlijk leven hem voorschreef. Nog was hun
liefde te teder dan dat de verwijdering, zelfs de geringste, lang kon blijven en inniger
dan zoeven voelde zij de druk van zijn arm.
‘Jij, jij.... hoe moet ik je noemen?’
‘Lieveling’ - zo moet je me noemen. ‘Lieveling’ heeft nog geen mens tegen me
gezegd.
‘Jij, lieveling.’
‘Later zullen we....’ Hij stond stil en zoende eerst haar wang, toen haar mond en
later zou zij het zich dikwijls her-
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inneren, dat hij eerst haar wang en daarna haar mond had gekust. Wie was Macci
voor haar, Bella voor hem? De twee jonge mensen, die uit hun wereld waren losgerukt,
vormden nu samen een nieuwe wereld.
Bij haar huis spraken ze af voor de volgende dag en de volgende dag moest komen
met al zijn gesprekken, gedachten, zijn zonneschijn of regen, zijn romantiek, zijn
weemoed. Nu nam hij een taxi, die hen uit de grote, rommelige stad naar buiten
voerde, tot hij voor een klein boeren-cafétje liet stoppen. Hier legden ze hun rugzakken
neer, om als vrije mensen in het vrije veld samen te kunnen gaan, en ze zaten evenals
vrienden aan een wankel tafeltje met twee stoelen. Hij was de eerste, die sprak:
‘Er heeft mij vannacht iets bezig gehouden, wat ik met je bespreken wil. We
moeten het bespreken, het kan niet anders. We moeten elkaar leren kennen, want we
weten nog niets anders dan dat wij van elkaar houden.’
‘Wat wil je van mij weten?’
‘Ik moet van je weten, hoe je tegenover je vader staat, want je vader zal mij als
Jood niet willen ontvangen.’
‘Wat doet er dat toe?’
‘Ja,’ lachte hij, ‘ik ben jurist, lieveling, en het doet er wel toe. Je bent minderjarig?’
‘Is het dat?’ Er klonk zoveel minachting in haar stem, dat hij weer begon te lachen;
de ene lach, de melodie bij eigen woorden, ging over in de lach, melodie bij háár
woorden en door zijn vrolijkheid schaterde zij mee.
‘'t Is allemaal onzin,’ zei ze.
‘Nee, nee,’ en hij dacht aan het gedicht, dat hij haar de avond tevoren had
voorgedragen.
‘Wat door mensen gescheiden wordt....’
‘Het had niet beroerder kunnen treffen voor ons tweeën,’ en Ruben's beeld stond
voor hem, terwijl hij dit zei. Ruben had geen gemoedsbezwaren.... die trok Duitsland
in als de clown Bretano en verloochende zijn afstamming rustig weg,.... en zoals hij
de vrouw Zeni, die door een hoepel sprong als een paard, had geaccepteerd, zo zou
hij in Duitsland ook zeker een meisje zoeken; wat kon het hem sche-
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len, of het een Duits meisje was, vol met vooroordelen tegen Joden? Ruben had van
zichzelf een Ariër gemaakt en vond dit van zichzelf misschien een grap. Hoe konden
twee broers zo verschillend van aard zijn?
‘Wat staat ons in de weg?’
‘In de eerste plaats ben ik een Jood en in de tweede plaats is mijn vader een vijand
van de jouwe en omgekeerd. Heeft hij er nooit met jou over gesproken?’
‘Is jouw vader het hoofd van de Israëlieten?’
Weer moest hij lachen, ditmaal tegen zijn wil. Ze voelde zich iets gekrenkt.
‘Druk ik me verkeerd uit?’
‘Je bedoelt het goed.... maar zijn we niet uitgepraat? Hebben we elkaar niet alles
verteld?’ Nu spraken ze over diepzinnige dingen met gedempte stem, hun zielen
waren aan elkander verbonden, hun geesten konden elkaar niet meer loslaten en de
een moest de ander zoeken, buiten koers geslagen, als het ene schip het ander in de
storm; met gezond verstand gesproken, leefden er talrijke andere mannen voor haar,
talrijke andere vrouwen voor hem; ze moesten zichzelf echter bekennen, dat er geen
scheiding meer tussen hen kon bestaan. Nee, de dichter had hen niet begrepen;
inderdaad zouden mensen hen niet meer uiteen kunnen rukken, de mensen waren,
om een scheiding te bewerkstelligen niet machtiger dan de diepe zee; het is mogelijk,
dat mensen elkaar verlaten, maar zielen van mensen niet. Ze gaven er zich rekenschap
van, in die korte ogenblikken, dat ze tezamen in het boeren-cafétje praatten, hoe ze
bij elkaar behoorden, verwant aan elkander waren. Wat kwam het er dan op aan, of
burgemeester Sevenhoven en Marcus vijanden waren en Sevenhoven een anti-semiet
was? Dezelfde gevoelens en aandoeningen bezielden hen, dezelfde sterke drang naar
romantiek; zij had een nieuwe wereld ontdekt, waarvoor zij ongekende belangstelling
had en al was Rafaël een vreemdeling, toch was hij eigenlijk geen vreemdeling en
al ging ze met hem anders om dan met de jonge mannen uit haar kring, al sprak hij
niet joviaal, lichtzinnig, prikkelend als zij deden, en al zou hij dit nooit met
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haar vroegere vrienden gemeen hebben, toch.... nee! niet toch.... eenvoudig: ze hield
van hem en haar liefde vroeg niet naar afkomst en opvoeding. Wat was dit toch voor
een vrees, dat iemand uit haar kring haar met hem in dit boeren-cafétje zou zien? Ze
verzette zich ertegen en dat lukte, nu ze dit wilde, gemakkelijk.
‘Vertel eens iets....’
‘Wat?’
‘Over een Joods meisje, waar je van gehouden hebt.’
‘Ik heb nooit van een Joods meisje gehouden.’
Ze was meer dan nieuwsgierig, ze moest dit uit zijn leven weten.
‘Ik heb een meisje gezien, dat opstond en naar mij keek, toen jij naar mij toekwam.’
‘Ja, dat was Bella Bamberg.’
‘De dochter van de bankier Bamberg?’
‘Ja’.
‘Ze hebben me gezegd, dat de Joden alleen naar geld kijken.’
‘Altijd de Joden,’ plaagde hij haar. ‘Heine heeft een gedicht geschreven, waarbij
een meisje tegen een vreemde ridder altijd over Joden spreekt en die vreemde ridder
blijkt dan zelf een Jood te zijn.’
‘Waarom heb je Bella Bamberg....’ Ze voleindigde de zin niet, want ze schaamde
zich en ze verbaasde zich over zichzelf, dat ze hem in zijn vrijheid, om te gaan met
wie hij wilde, aantastte. Verbeeld je eens, dat ze Macci had gevraagd, of hij iets voor
een bepaald meisje voelde. Als ze Macci of een ander uit haar kring met een vrouw
in de bioscoop, in een café zag zitten, wendde ze het hoofd af: het behoorde tot de
code, dat je deed, of je het niet zag, je was de volgende dag even vriendelijk, er was
niets gebeurd.... Een man moest zijn vrijheid hebben en tegenwoordig eiste de vrouw
dezelfde vrijheid. Waarom was het hier toch anders?
Als iemand uit haar kring haar zou zien met deze Raffi, op deze afgelegen plek
(was zij nu de trotse, onafhankelijke Betsy Sevenhoven?) dan zouden ze het haar
vader zeggen,
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het zou hem langs de een of andere weg ter ore komen, ja zeker! En wat kon het haar
eigenlijk schelen, ze hield van de jonge man en hij van haar, naar lichaam en geest.
Die woorden schoten haar te binnen.
Ze was die avond in de kerk niet vergeten, toen ze voor het eerst van haar leven
over God hoorde. God was voor alle mensen; maar de Christus-figuur, dáár ging het
om. Ze moest meer weten van God, maar wist je dan niet genoeg, als je in Hem
geloofde? De tijd zou aanbreken, dat zij hem ook hierover zou spreken. Hoe was het
met een Jood gesteld, die in Christus geloofde? Was dat nog een Jood? Ook dit moest
ze eens begrijpen, ze zou Rafaël alles vragen, zijn oordeel zou hoog en machtig zijn.
En dan Rafaël.... als man?
Hier stiet ze tegen een geheel nieuwe kracht, die met geweld alle oude begrippen
wegvaagde. Tot dusverre had ze alleen iets lijdelijks gekend tegenover mannen, die
een meisje flauw en kinderachtig vonden, als ze niet deed, wat mannen begeerden;
was ze niet in deze sfeer opgevoed? Hoe duidelijk was het nu, dat ze tegen haar aard
en overtuiging in zich telkens weer had laten gaan. Waarom had ze zich niet verweerd
tegen de wrede, liefdeloze mannen-handen? Misschien uit een zekere overlevering,
medelijden, of om niet anders dan anderen te willen zijn, ook deels misschien uit
eigen zinnelijkheid, maar de liefde had ze nooit gekend, vóór ze Rafaël ontmoette,
schijnliefde had haar altijd vroeger gewond.
Ze keek om zich heen en bemerkte, dat er een paar mannen, helemaal niet uit haar
kring, aan een lange, vurenhouten tafel zaten, een glaasje jenever voor zich. De
waardin met een grote, stalen bril op, breide aan een rode borstrok en sprak zo nu
en dan met de mannen; zodra een van de glazen leeg was, ging ze naar de tapkast en
schonk opnieuw in; de mannen staarden star voor zich uit en antwoordden
ternauwernood, als zij iets zei. Ze merkten Rafaël en Betsy niet op, of schenen hen
niet op te merken. Zij leefden dicht bij de grote stad aan de wijde rivier met zijn
schepen en vertier, doch ze hadden zichzelf daarvan afgesloten en ze had-
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den slechts belangstelling voor hun eigen, kleine omgeving met zijn veeteelt en zijn
visserij. Aldus waren Rafaël en Betsy ook van hen gescheiden, en het viel haar op,
dat zijn knie niet heimelijk de hare zocht ja, elke aanraking meed. Hij praatte over
Bella Bamberg.
‘Ik trof haar op een Joods feest,’ zei hij mijmerend, ‘en wij waren op elkaar
aangewezen.’
‘Waarom?’ vroeg ze scherp en jaloers.
‘Geloof me, lieveling, het kon niet anders.... ze was lief en vriendelijk en in zo'n
kleine kring ben je soms op elkaar aangewezen.’
‘Zijn kring - zijn eigenlijke kring....’ dacht ze en ze vroeg:
‘Hoe gaat dat eigenlijk bij jullie?’
‘Pas op, je gaat weer over Joden praten.’
‘Dat komt zo, Raffi. Als ik morgen iemand uit Indië tegenkom, zal ik met hem
over Indië praten en zo praat ik met jou over Israëlieten, het is toch natuurlijk, dat
ik daar meer van weten wil. Waarom lach je altijd, als ik over Israëlieten praat?’
‘Ik lach om het woord Israëlieten.’
‘Wat moet ik dan zeggen?’
‘Joden.... De mensen, die bang zijn ons te beledigen, spreken van Israëlieten en
het is gek, dat ze juist daarmee ons beledigen.’
‘Mag ik je dan één ding vragen?’
‘Natuurlijk.’
‘Bij jullie is dat anders, de jongens en meisjes gaan anders met elkaar om dan bij
ons. Is dat zo?’
‘Ik zou eerst moeten weten,’ zei Rafaël somber, ‘hoe de jongens uit jouw kring
met je omgaan.’
Hij had vroeger om de jaloezie gelachen en zich verwonderd, toen één van zijn
vrienden eens had gezegd: ‘de jaloezie beheerst de wereld’; er was verschillende
soort jaloezie, knagende en plotselinge, die geen sporen schijnt achter te laten; jaloezie
onder concurrenten, onder vrienden en de jaloezie der liefde in al zijn vormen, maar
altijd was er pijn. Zijn handen sloten zich tot vuisten, of hij een
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man te lijf wilde, die haar fixeerde. Geen mens ter wereld had het recht haar, zonder
zijn wil en toestemming te naderen en hij stond haar niet toe, een leven buiten hem
om te leiden. Mocht hij niet goed genoeg voor haar kring zijn, dan diende ze haar
kring op te geven. Er bestond geen keus voor haar: het een of het ander.
‘Wat zet je een ernstig gezicht,’ zei ze, ‘en toch mag ik dat wel lijden.’
‘Ziet hij er Joods uit?’ dacht zij. ‘Als ik hem op straat tegenkwam en ik zou hem
niet kennen, zou ik dan denken: ‘een Jood?’
In de laatste tijd kon je geen krant opslaan, of je las over Joden, anti-semietisme,
haat tegen Joden; waarom altijd Joden? Waarom die geweldige tegenstand tegen het
kleine volk, een handvol verstrooiden temidden der menigte? Ze was getroffen door
Marcus' edel gezicht en dit edele vond ze bij Rafaël terug, vermengd met bewuste
trots; er leefde in hem meer dan in anderen.
Wat dacht hij?
Gelijk een schrijver, die stil en lijdend het drama der spelers aanschouwt, dat hij
zelf geschapen heeft, zo zag zij in hun beider leven en ze wist, dat zij tweeën door
de meedogenloze liefde getroffen waren, die ‘alles of niets’ vordert, zonder glimlach.
Dit was de eerste eis: dat zij beiden de wereld, waarin ze geboren waren en die hen
gekoesterd had, verlieten en dat ze tesamen een nieuwe wereld vormden en
opbouwden. Dat hij Zionist was en dat zij uit een geslacht van trotse Nederlanders
stamde, deed niets meer ter zake. De jonge liefde met zijn eerste, eeuwige seconden
vol tederheid, kuisheid, schroomvalligheid, liet geen uitzicht meer naar de
maatschappij over.
Nu zag ze hem aan, haar ogen riepen en lokten, niet behaagziek, maar ernstig en
zoals ze eens had gedacht, dat dit de man kon zijn, zo dacht ze: ‘man en mens’, er
ging van hen, van de een naar de ander, nog geen tastend begeren uit.
Ze stonden op, betaalden de breiende waardin, keken niet naar de zwijgende, stoere
mannen aan de lange tafel, en trokken toen samen voort, ergens diep een landweg
in, die
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smaller en smaller werd en in een voetspoor door een drassige weide eindigde.
Millioenen jonge mensen waren zo gegaan in het besef van een wonder, dat hen
machtig maakte, hen in heilige, verheven verrukking voerde.
‘Meisje, meisje,’ fluisterde hij met trillende stem. ‘Lieveling’. Het was een
zekerheid voor hen beiden, dat ze voor dit uur nooit een andere liefde hadden gezocht;
niet toevallig hadden ze elkaar ontmoet, want alle geslachten waren er geweest, om
hen tenslotte samen te voeren, dolende voorouders van hem, voorouders van haar,
die sinds de zestiende eeuw in dit land hadden gewoond, Jood en Christen, jongen
en meisje.
Zacht en eerbiedig zei hij de oude versregels van de Chinese dichter, geschreven
in de achtste eeuw na Christus:
‘De maan stijgt op - hij is een dromer,
Die uitrust in het blauw der nacht.
Een tedere windvlaag streelt de waterspiegel,
Die zacht-melodisch zich beweegt.’

Dit was de inleiding tot het onuitsprekelijke, grote zeggen, dat alle eenzamen in hun
ziel zelve aangrijpt, geschreven voor alle volkeren der aarde, alle tijden, alle mensen
persoonlijk:
‘O schone klank, als twee zielen elkander ontmoeten,
Die voor elkander zijn geschapen.’

Nu wachtte aarzelend zijn stem, die zich in jubeling verhief, of hij zeggen wilde:
‘Maar wij tweeën hebben het gevonden,’ en vast zei hij:
‘Ach, wat voor elkaar is geschapen
Verenigt zich zelden op deze donkere aarde.’

Ze boog haar hoofd even en zag hem toen in zijn gezicht.
‘Wat wil je zeggen, Raffi?’
Hij antwoordde:
‘Ik houd van je.’
Toen trok hij haar naar zich toe en kuste haar vol tederheid en hartstocht.
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Vijftiende hoofdstuk.
Op een dag hoorde de opperrabbijn dat men Rafaël herhaaldelijk met een
Christenmeisje had gezien; het zou, zo dacht hij, wel hetzelfde meisje zijn, waar
Rafaël in de Zionistische vergadering naar toe was gegaan en bij gaf ook hiervan
Marcus de schuld. Voor hem droeg Marcus de schuld van alles, wat de kille bedreigde,
die nog niet zó lang geleden een onverbrekelijke eenheid vormde. Ook in deze tijd
hield Israël stand, al dreunde het door de mokerslagen, van binnen en van buiten, en
al sidderden de muren; nog altijd was het in zijn afgeslotenheid, door zijn
afgeslotenheid veilig en als enkelen op een donkere toekomst wezen, was de menigte
wel even onder de indruk, maar al spoedig week deze angst weer voor het eeuwig
optimisme, dat de Joden kenmerkt.
Hij, de opperrabbijn, geloofde dat God Zijn volk nooit zou verlaten en zo kwam
hij tot het vertrouwen, dat Israël niet kon vergaan; toch deed hem elke afbreuk,
afbraak, bijna lichamelijke pijn en hij gaf Marcus zelfs hiervan de schuld.
Drie vrouwen hadden de kille verlaten en waren Rooms- Katholiek geworden.
‘Geen godsdienst geeft zoveel vrede als het katholieke geloof,’ had één harer gezegd,
en de opperrabbijn dacht:
‘Marcus' schuld, dat dit openlijk wordt uitgesproken.’
Bij iedere scheur aan de randen zijner gemeenschap, dacht hij:
‘Marcus' schuld!’
Rafaël was Zionist geweest en het Zionisme verenigde wel het Joodse volk, maar
bekommerde zich niet om de godsdienst, en omdat ook Rafaël zich nooit aan de
Synagoge had gestoord (en hoe had Uiekruier zijn best gedaan, hem voor afvalligheid
te behoeden!) dacht de opperrabbijn:
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‘Marcus' schuld, dat ik Rafaël niet in de synagoge zie.’
Alleen uiteindelijk de godsdienst, niet het Zionisme, kon Israël redden, het Zionisme
was slechts een zwakke dam tegen het opstuwende water, het Christendom, en de
invloed van het Christendom. Salomon Barsch en de zijnen waren de machtige hulp
van de Joodse godsdienst, die zich alle eeuwen had gehandhaafd en zou blijven
handhaven. Salomon Barsch stond voor de strijd tegen Marcus gereed. Hij had zijn
kaftan afgelegd en daarmee zijn eerste concessie aan het Westen gedaan, tegelijkertijd
zijn laatste concessie; de spuuglokken behield hij, zijn zware baard, zijn studie van
het Hebreeuws, het jiddisj, zijn moedertaal en zijn gebeden. In zijn haat tegen Marcus
vreesde hij hem ook; hij vond, dat Marcus het ‘boze oog’ had en als hij met hem
samenkwam, droeg hij altijd een amulet, een ‘heitje’ bij zich, om zijn macht te breken;
ook hij beschouwde Marcus als vijand van God en zonder omwegen sprak hij er
eindelijk met de opperrabbijn over, in een jiddisj, vol gloed en beeldspraak: ‘Marcus
is de donkere wolk, die bliksem met zich mee-draagt, om het land te verschroeien
en te verbranden. Ik ben door Duitsland gegaan en heb de vuist gezien, die op de nek
van Israël neerkomt; maar wat is de vuist, vergeleken met het scherpe zwaard, dat
Marcus voert? Tegen de vreemdeling, die een huis binnendringt, kan men zich
verweren, maar hoe tegenover de broeder, die met een bedriegelijke glimlach doet,
of hij tot het huis behoort en onderwijl op roof en moord zint? Men kan de dolk, die
het hart doorboren wil, weg slaan, maar niet beletten, dat het hart zelf niet meer wil
kloppen.’
Toen deed de opperrabbijn, wat hij meende, dat zijn plicht was en hij zocht een
middag uit, dat hij Marcus niet thuis zou treffen, om Eva, Marcus' vrouw te bezoeken.
Beppie, het dienstmeisje, deed de deur open.
‘Rebekka, zeg tegen mevrouw, dat ik haar wil spreken!’
‘Ik heet Beppie,’ zei Rebekka snibbig; ze stoorde er zich niet aan, dat ze met een
opperrabbijn sprak; voor geen Jood is een opperrabbijn een geestelijke; als het er op
aankomt, is elke Jood voor een ander niets dan een Jood; en Rebekka
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was in het diepst van haar wezen getroffen. Zij wilde de Jodin Beppie en niet de
Jodin Rebekka zijn, ze was een deel van Marcus' gezin, en in een niet te stuiten
woordenvloed vertelde ze hem, dat allen, die aan de deur kwamen haar ‘Beppie’
noemden en niet ‘Rebekka’, dat mevrouw haar zelfs zo noemde en mijnheer, en in
haar drift vergat ze, toen ze over Rafaël sprak, hem ‘mijnheer Rafaël’ te noemen, ze
zei, dat Rafaël ook Beppie tegen haar zei en niet Rebekka.
‘En als mevrouw, de vroomste vrouw uit de kille, mij Beppie noemt, kunt u mij
geen Rebekka noemen, al bent u duizendmaal raaw.’
Het zou nog dagenlang het enig onderwerp van haar gesprek zijn. ‘Laat me opzij,
meisje’ zei de opperrabbijn en liet hiermee het vraagstuk Beppie-Rebekka in het
midden. Ze diende hem aan en hij kwam in de kamer, waar Eva hem wachtte.
Hier heerste de Joodse geest, de Joodse vrouw liet geen andere geest, sfeer in deze
omgeving toe; aan iedere deurpost waren de mezoezo's aangebracht, op haar tafel
lag de geopende tefillo; ook zij droeg als gehuwde Joodse vrouw een pruik, bandeau.
Hij kende Eva, als niemand haar kende; hij kon in haar ogen, die voor iedere
buitenstaander dof en wezenloos waren, lezen, en hij kon haar leed in zijn volle
omvang begrijpen.
‘Is Marcus niet thuis?’
‘Hij is op zijn kantoor, moet u hem spreken?’
‘Ik ben wat moe, mag ik hier even gaan zitten?’
‘Een kop koffie? Een stukje kiks?’
Ook in deze hartelijkheid en gastvrijheid was zij een Joodse vrouw; hij behoefde
er niet aan te twijfelen, dat deze kiks door haarzelf was gebakken en niemand zou
in dit huis komen, zonder dat ze met volle aandrang zou vragen:
‘Een kop koffie? Een stukje kiks?’
Ze zou terneergeslagen zijn, als men het niet aannam. Het ontvangen van gasten,
het aanbieden, het mede-drinken en eten waren als ceremoniën zoals in Japan het
drinken

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 1: Avond

176
van thee; geen gesprek, behalve in geval van direct levensgevaar, kon mogelijk zijn
zonder de kop koffie, het stukje kiks, zoals de Vrijdagavond niet mogelijk was zonder
de galle, het zout, de soep.
Hoe goed en weldadig deed dit alles aan in dit huis, door deze vrouw geregeerd;
hier in dit huis heerste Marcus niet; toen ze opstond om voor de koffie te zorgen en
boterkoek te halen, zei hij:
‘U doet wel veel moeite voor mij,’ en hij verwachtte het antwoord dat inderdaad
kwam: ‘Voor u is mij geen moeite te veel.’
Ze was zichtbaar blij, dat ze iets voor hem kon doen, ging de kamer uit en hij keek
om zich heen. Hij stond op, bleef eensklaps voor de boekenkast staan, schoof de
gordijnen opzij en keek naar de boeken; er waren weinig Hebreeuwse werken, maar
veel van niet-Joodse schrijvers, van wie hij nog nooit eerder had gehoord; hij las de
namen, nam één van de boeken ter hand en las: Aulèn. Wat zou dat voor een schrijver
zijn? In 't huis heerste Eva's geest, maar in de boekenkast die van Marcus.
De vrouw kwam terug en zei, of ze een verklaring moest geven, toonloos:
‘Dat is allemaal van Marcus, daar is hij altijd in aan 't studeren. Hij krijgt ook altijd
drukwerk uit Amerika. De koffie is dadelijk klaar.’
Beppie-Rebekka bracht een groot blad binnen met dampende kopjes en op blauwe
schoteltjes de kiks, glimmend van boter.
‘Hoort U nog wel eens iets van Ruben?’
‘Nooit, maar niemand hoeft mij iets van Ruben te vertellen, nu hij weggelopen is.
Hij wou niet langer in een Joods huis blijven, hij vluchtte van het Jodendom weg.’
‘Geen Jood kan het Jodendom ontvluchten.’
‘Hij wel, hij ziet er niet als een Jood uit....’
‘Het laatste woord is hierover nog niet gesproken,’ zei hij somber. ‘Uw man had
veel beter op hem moeten letten.’
‘Zijn schuld, het is allemaal zijn schuld. Ik heb 't altijd wel gedacht, want nu is
Ruben midden tussen de anderen,
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misschien wel ruw volk, dat niet om God of gebod geeft.’
‘Daar wordt het beter van; dan komt hij tenminste niet met een andere godsdienst
in aanraking.’
‘En welke vrouwen ontmoet hij dan?’ Ze bedacht ineens, dat ze haar plichten als
gastvrouw vergat. ‘Drink uw koffie uit, of smaakt hij niet? Neemt u toch een stukje
kiks.’
‘We hadden Ruben eigenlijk afgeschreven; als daar iets van terecht komt, is het
altijd winst, maar de grootste moeilijkheid biedt Rafaël.’
‘Wat is er met Rafaël?’ vroeg zij hevig verschrikt.
‘Heeft u niet gehoord, hoe hij op de Zionistische vergadering naar een
Christenmeisje toe is gegaan?’
‘Wat wil dat zeggen? Het was misschien wel een meisje, dat met hem op de
universiteit studeert.’
‘Ik geloof het niet.’
‘Hij is toen naar een feest geweest, waar Bella Ramberg was en ik had gedacht,
dat zij een meisje voor hem zou zijn. Ze heeft me nog een bezoek gebracht, maar
heeft geen woord over Rafaël gesproken. Er gaat veel in de jongen om.’
‘Te veel.’
‘Hij en zijn vader zwijgen, ze weten samen iets over Ruben, maar ze zeggen niets
en doen of ik niet besta, maar ik besta wel. Ik ben mijn huis en in mijn huis komt
niets van ongeloof.’
‘Ze zeggen van jouw Rafaël.’ Ze stond op en haar donkere ogen waren dringend.
‘Wees stil, ik stop mijn oren dicht, want ik wil niets weten.’
‘Ze zeggen, dat hij zich met een Christen-meisje zal verloven.’
‘Het is niet waar, omdat het niet waar kan zijn. U heeft hem altijd goed gekend
en u weet zelf ook, dat het niet waar is. Het is waar, dat Marcus, de parnes, een
Christen is, maar Rafaël is in zijn hart een Jood. Mijn ouders hebben mij met een
Christen-Jood doen trouwen en vaak vraag ik mezelf af, hoe mijn vader en moeder
dat hebben kunnen doen.’
‘U mag niets van Uw ouders zeggen, ole wesjolem, want ze hebben goed gehandeld.
Eert Uw vader en moeder.’ Ze boog haar hoofd, voor 't eerst in haar leven had ze
tegen de
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Wet gezondigd en ze voelde zich als een meisje, beschaamd en verlegen.
‘Het was niet goed van mij....’
‘Uw vader was geen rijk man, maar hij gaf naar het gebod tien procent van zijn
winst aan de armen en zo waar ik hier zit, hij vroeg niet, of de arme man een christen
was of een jood en nog hoor ik het hem zeggen, hij had een lieve, zachte stem: ‘Arme
mensen zijn de liefste kinderen van God.’ Nu ik tegenover u zit, zie ik zijn gezicht,
hoor ik zijn stem. Sommige doden zijn niet dood, de goede naam van een mens
verspreidt zich over de wereld en als u tegen Rafaël zegt: ‘Zo was mijn vader’ zegt
hij later tegen zijn kinderen: ‘Zo was mijn grootvader.’
‘Zo is het.’
‘Het is hem eens gebeurd, dat iemand “smerige Jood” tegen hem zei en zijn
antwoord was: “denk eraan, dat je Gods volk niet beledigt, want God wreekt, waar
hij niet spreekt.” Ik denk vaak aan die woorden terug, nu in Duitsland Gods volk
wordt belasterd en vervolgd. Vaak herinner ik mij de woorden van uw vader.’
‘Weet u ook nog, wat hij zei, toen hij mij Marcus als man gaf?’
‘Ik weet het, ik herinner mij precies de woorden, die mij zo getroffen hebben, want
hij zei: ‘Zolang je wilt, kun je veilig wezen.’
Hij dacht na, zijn geest was aan allerlei bijbelverklaringen gewend, van
Maimonides, Rasji, rabbijn Hirsch en de uitlegging van woorden en zinnen behoorde
tot zijn liefste bezigheid. ‘Zolang je wilt, kun je veilig wezen.’ Een voor hem
vreselijke gedachte voer hem door de geest. Zou de oude man bedoeld hebben:
‘Zolang jij Marcus volgt, kun je veilig wezen?’ Dat verwierp hij, met bevende
vingers vatte hij kopje en schoteltje aan en dronk z'n koffie. ‘Altijd heb ik Marcus'
wil gedaan’ zei Eva, ‘ik heb me nooit verzet, tot het ogenblik kwam dat Ruben weg
is gegaan en toen had ik gelijk, want ik ben de moeder en moest na de vlucht van
Ruben voor Rafaël zorgen.’
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‘Nu gaat het met Rafaël verkeerd.’
‘Zegt u mij alles.’
‘Rafaël zal zich met een Christenmeisje verloven. Het is zeker.’
Ze antwoordde niet dadelijk; na zijn woorden, dat hij in de Zionistische vergadering
Rafaël met een Christen-meisje gezien had, was ze op deze mededeling voorbereid,
vaag, maar welbewust, ze had er alleen niet over gesproken, omdat het haar gewoonte
niet was, bekentenissen te vragen, zolang men die niet vrijwillig gaf. Eindelijk
fluisterde ze: ‘U weet het zeker?’
‘Van Uiekruier.’
‘Ik houd niet van spionnage,’ zei ze trots, ‘Rafaël is bij Uiekruier in huis, het is
een goede, Joodse omgeving, maar verder wil ik niet, dat alle gangen van de jongen
worden nagegaan.’
‘Hij kan 't bij toeval te weten zijn gekomen.’
‘Waarom heeft u 't mij niet dadelijk verteld? U zinspeelde er alleen op, dat anderen
het zeiden.’
‘Valt men met 't verdriet in huis? Had u 't kunnen dragen, als ik u zonder
voorbereiding dit gezegd had?’
‘Nee.’
‘Wat wilt u doen?’
‘Ik zal me er tegen verzetten.’
‘Hij zal naar zijn moeder luisteren, dat zit er bij Joodse kinderen van oudsher in,
dat ze met tederheid aan hun moeder denken, maar doet u alles buiten Marcus om;
als Marcus er zich mee bemoeit gaat alles verkeerd.’
‘Ik zal alleen met Rafaël praten en hem zeggen, dat dit een geheim is tussen zijn
moeder en hem; zodra hij thuis komt, zal ik alles met hem bespreken. Ik weet precies
hoe ik de jongen moet behandelen en hem in zijn hart moet treffen. Als het Ruben
geweest was, zou ik misschien niet geweten hebben, wat ik moest zeggen, bij Rafaël
wel.’
Een paar avonden later was ze met Rafaël alleen en ze hoorde zichzelf praten; ze
had de woorden niet van te voren bedacht.

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 1: Avond

180
‘Ik heb wat van je gehoord, dat ik niet goed geloven kan, al is het waar, Rafaël.’
Hij zag op en keek recht in haar doffe ogen, zonder lach. zonder licht, ogen die
spreken van naar binnen gekeerde gedachten.
Ze herhaalde wreed en droef: ‘al is het waar, Rafaël.’
‘Wat is er dan, moeder?’
‘Je weet wel, Rafaël, wat je vader is en wat ik ben. Je vader is een geleerd man,
die alles voor de wetenschap geeft en ik ben een gelovige vrouw zonder wetenschap
en kennis en toch zou je, als 't moest, je vader verdriet kunnen doen en mij niet. Heb
ik gelijk, Appie?’
Hij had zichzelf als klein kind ‘Appie’ genoemd en als in latere jaren ze hem even
liefkoosde, zei ze half vleiend, half verontschuldigend ‘Appie’ en die naam had in
het leven van beiden een goede, ontroerende klank.
‘Doe ik u verdriet, moeder?’
‘Het is zeker waar, Appie?’
‘Dat ik van een Christenmeisje houd. Heeft u dit gehoord?’
‘Is het waar, Appie? Het is waar en toch vraag ik het je.’
Hij voelde de moeilijkheid er met zijn moeder over te spreken, want zij was de
laatste, met wie hij over deze liefde kon spreken. Als hij zelf over zijn liefde dacht
en droomde, leek alles gewoon en bereikbaar, doch wat betekende deze liefde voor
zijn moeder?
Een verloving was voor zijn moeder een verloving van vijf en twintig jaar geleden,
en in die tijd waren toch de Ghetto-wijken veel meer afgesloten? Haar gedachten
waren al verder dan de zijne gegaan: uit de onverbreekbare verloving kwam het
onverbreekbare huwelijk vanzelf voort: Wat zouden de kinderen van Rafaël anders
kunnen worden dan Christen-kinderen en uit zijn geslacht moest noodzakelijkerwijs
een geslacht van Christenen voortkomen, en luidde de Joodse wet niet, dat kinderen
van een Joodse moeder altijd Joden en van een Joodse vader en Christen moeder
nooit Joden kunnen worden? Nooit dus zouden Rafaël's kinderen, wanneer hij met
dat meisje getrouwd was, Joden
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zijn! Daarom moest Rafaël ongelukkig worden, want eens moesten zijn eigen zoons
en dochters, zich van hem, de Jood, afwenden, een scheuring moest ontstaan tussen
hem en zijn gezin, tenzij misschien Rafaël Christen werd, nee, nee! dat mocht ze niet
denken.
Binnen-in had Israël zijn gevaren en moeilijkheden, Joden, die zich van de
godsdienst afwendden, ‘niets’ waren, geen Zionist zelfs, niet met Jomkipper in de
sjoel kwamen, en toch, wanneer ze met een Joods meisje trouwden, vond de choppe
in de sjoel plaats en de opperrabbijn sprak de jong-gehuwden toe, want het waren
toch Joden. Maar Rafaël trad als een geweldenaar buiten deze ruimte en liep een
nieuwe wereld binnen. Dit was het resultaat van zijn omgang met niet-Joodse
vrienden, ze had dit moeten dulden en hiertegen niet gestreden, hierin bestond haar
fout.
Nu was ‘het’ gekomen, het eigenlijk verwachte, dat ze niet had durven denken,
het zekere, dat in onzekere nevel was verscholen, het zichtbare, dat je niet zien wou,
en het stond daar machtig en bewegingloos als een zware stenen dam, waartegen een
rivier opbruist. ‘Wat nu?’ vroeg het arme hart van deze eenzame, verloren, onbegrepen
vrouw, in haar huis opgesloten, en met ontzetting hoorde ze zichzelf de woorden
uitspreken:
‘Wat nu?’
Het moest waar zijn, dat Appie met een Christen-meisje verloofd was, hij hoefde
geen leugen te zeggen en geen waarheid te bekennen; ze was voor haarzelf wreed
tot de waarheid doorgedrongen, maar ze toonde haar hulpeloosheid niet door tranen.
‘Ik wist wel, dat het zou komen.’
‘Moeder, ik kan het toch niet helpen?’
‘Als je een zonde wilt bedrijven, moet je ertegen in opstand komen.’
‘Is dit dan zonde, moeder?’ Ze mijmerde:
‘Ik zie je voor me als bar-mitswojongen, dertien jaar, en ik hoor nog, hoe je de
brooche zong: ‘boragoe es Adonai’ en hoe je geen enkele fout in je parsje maakte,
allemaal luisterden ze goed toe, of je ook fouten maakte;... je had
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je kleine tallis aan, die je zo goed stond en toen kwam je bij mij in de
vrouwen-afdeling, om mij te kussen, want je was een man geworden, bar-mitswo,
meerderjarig; van die tijd af ben je nooit meer in de vrouwen-afdeling geweest, je
was man onder mannen geworden en toch voor mij, je moeder, bleef je een kind.
Ben jij dezelfde Rafaël?’
‘Dezelfde, moeder.’
‘Vaak heb ik aan je ziekbed gezeten; moet ik nu verlangen, dat je dood was gegaan?
Heb ik je daarvoor verpleegd?’
Ze keek met vrees en bevreemding naar hem, als naar een vlam, die uit een hecht
en veilig huis lekt, haar mildheid en tederheid voor hem waren verdwenen en konden
eerst wederkeren, als hij het meisje los liet. Eens had Ruben als kind tegengestribbeld,
toen een dokter hem in de arm moest snijden, en nadat ze eerst met zachte woorden
had geprobeerd, zijn verzet te breken, was ze van binnen kil geworden, en ze had,
niet kwaad of boos, zijn arm met kracht vastgehouden, zodat ze hem op deze wijze
pijn deed. Ze herinnerde zich nog altijd, dat ze geen aarzeling had gehad, het m o e s t
toch? en ze zei nu streng:
‘Hoe heet het meisje?’
‘Betsy Sevenhoven.’ Ze was niet verwonderd.
‘Goed,’ dacht ze en haar gedachten herhaalden dit woord: ‘goed.’ Weer vroeg ze:
‘Is ze de dochter van burgemeester Sevenhoven?’
‘Ja.’
Ze ging recht en rustig heen, zonder verder iets te zeggen en wist, dat ze nu haar
weg kende; vroeger hadden ze haar altijd tegengehouden, nu waren haar verbittering
en verbetenheid zo diep, dat ze recht op het door haar gestelde doel afging en Marcus'
oordeel niet meer vroeg. Ze had het felste wapen nog niet gekozen en wachtte, of
het later nodig zou zijn het te hanteren. Ze wilde eerst proberen, of ze het niet op
andere wijze van hem en Marcus kon winnen. Ze tramde naar het stadhuis en vroeg
de bode, of ze de burgemeester kon spreken. Hij schudde twijfelend het hoofd, maar
ze reikte hem haar visitekaartje en zei, dat haar bood-

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 1: Avond

183
schap dringend was en niet het minste uitstel kon lijden. Sevenhoven keek vluchtig
naar het kaartje en toonde toen belangstelling.
‘Vraagt u mevrouw, of ze de vrouw is van de voorzitter van de lsraëlietische
gemeente. Zo niet, dan verwacht ik haar overmorgen om tien uur; zo ja, dan wil ik
haar ontvangen.’
Hij had in deze jaren dikwijls aan Marcus gedacht en het was hem onmogelijk
geweest de Jood te vergeten. Dat proces tegen Mozes Levi heugde hem nog en hij
had getracht, dat mannetje een stevige duw te geven; onlangs had er nog een krant
over geschreven, om het geval op te rakelen; er waren in Nederland van zulke stille
anti-semieten, net als hij; ze waren tot de N.S.B. toegetreden, maar de N.S.B. was
hem in de Jodenkwestie nog te mat en weifelend.
Hoe heette de advocaat ook alweer, die het Joodse koopmannetje had verdedigd?
O ja, mr. Philipson; hij kende hem wel, trouwens zijn vrouw beter dan hem; ten
opzichte van die mr. Philipson deed je, of je niet wist, dat hij een Jood was. Als die
mr. Philipson destijds met zijn pleidooi zou zijn doorgegaan, had het lelijk kunnen
spannen, want deze mr. Philipson had vermoed.... had geweten.... dat hij achter de
schermen de zaak geleid had. Die rechercheur had hem durven verwijten, dat hij er
door deze.... smerige intrige ingelopen was.... een pijnlijk onderhoud! - en later had
diezelfde rechercheur naar een andere betrekking gesolliciteerd.... in een andere
stad.... en met de hulp van de burgemeester kreeg hij een schitterende positie. Zo
deed en handelde je in deze maatschappij.
Wat wist Marcus van hem, Sevenhoven, burgemeester van deze oude, machtige
stad? Hij kende, al had hij hem slechts eenmaal gezien, Marcus' ernstige gezicht door
en door, de dwingende ogen van de profeet en de leider, het onverschrokkene in de
lijnen van mond en kin. Je kon het gezicht, als je het eenmaal had gezien, niet
kwijtraken en het was hem onmogelijk zijn haat tegen hem af te schudden. Die kerel
las al zijn gedachten, hij behoorde tot de gevaarlijkste
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mensen, die hij kende. De vrouw van Marcus ontving hij met gedwongen beleefdheid.
‘Mevrouw....’
Ze moest er maar aan denken, hoe ze eens Ruben's arm had vastgehouden, toen
de dokter er in moest snijden: het kon toch niet anders? Ruben had het niet begrepen,
evenmin als Rafaël nu zou begrijpen, dat zij het ongeluk van hem wilde afwenden,
door met burgemeester Sevenhoven te praten.
‘Ik heb een zoon.’
Het lag hem op de lippen, om te vragen: ‘Heeft hij soms ook een valse gulden
uitgegeven?’, maar hij bedwong zich en wachtte, zoals hij eens tegenover Marcus
zittend had gewacht. Je moest je tegen dit soort mensen, die machtig in hun weten
waren, op deze wijze verweren, je moest zolang mogelijk zwijgen.
‘Ik heb een zoon, die studeert, gauw meester in de rechten is. Mijn man moest niet
veel van u hebben....’
Tegelijk met het uitspreken van de woorden voelde ze spijt hierover en ze begreep
niet, hoe ze ertoe was gekomen, zich zo uit te drukken: moest ze Marcus
verloochenen? Uit haar diepste wezen, de onbekende gebieden van haar ziel, stegen
gedachten en woorden op, die zij niet kon verklaren; haar godsdienst schiep een zo
hevig gevoel van haat tegen Marcus, dat ze hem aan zijn vijanden wilde overleveren
en tegelijkertijd kwam haar lijdelijkheid, haar behoefte aan gehoorzaamheid jegens
haar man, de ganse Joodse traditie, hiertegen in opstand. Waarom zocht ze de
vijandige wereld, ze behoorde aan haar huis, waarin ze heerste en dat was haar enige
bescherming. Ze kon geen weerstand bieden aan de vragen, die hij haar, hooghartig
in zijn afwachten, stelde; ze moest zich tegen de vijand van Marcus ten volle uiten,
hij mocht dan een anti-semiet zijn, vijand van haar godsdienst en volk.
‘Ik weet wel, hoe het gekomen is: mijn man heeft u op een avond, nadat hij u had
bezocht, aan zijn zoons laten zien. Dat is: hij liet u zien, begrijpt u dat?’ Uit haar
herinnering schoten ineens de feiten naar voren, hoe Marcus
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haar deze man, die met een jong meisje liep, had beschreven, en nu begreep ze alles,
zo moest het gebeurd zijn. ‘Ruben heeft u gezien, maar Rafaël niet, Rafaël zag
alleen....’
Eindelijk kwamen er een paar woorden uit deze stenen man, gevoelloos, beheerst,
tegen wiens zwijgen ze niet op kon. Ze hoorde de minachting in zijn stem:
‘Ik begrijp u niet goed.’
‘Rafaël is mijn oudste zoon en u heeft een dochter....’ Nu gaf ze hem de slag op
zijn trots, de slag op de keiwe, zoals de Joden zeggen, terug, één der ergste slagen
voor de menselijke natuur, en ze wreekte zich nu op hem, die haar door zijn
minachtend zwijgen had gemarteld en uitgehoord....
Hij stond met een ruk op en boog zich over de tafel. Thans was het zijn beurt zich
te laten gaan en het gaf haar een gevoel van intense voldoening, dat ze hem zo kon
vernederen. Zij liet de woorden van de psalm in zich klinken, haar lippen bewogen
even in het zangerig Hebreeuws:
‘Een man van kwade tong zal op de aarde niet bevestigd worden; op een boze
geweldenaar zal men jagen, tot hij geheel verdwenen is.’
Hij riep op hoge, valse toon:
‘U wilt zeggen?’ Een of andere Joodse jongen, die het waagde een vrouw uit het
geslacht Sevenhoven te naderen? Ook zij stond op en slechts gescheiden door de
lange, smalle tafel, stond ze vlak tegenover hem: nu was het ogenblik genaderd, dat
het mes van de dokter de bevrijdende snede zou toebrengen.
‘Nu weet u het goed!’
Hij probeerde te glimlachen. ‘Wou u mij zo iets wijs maken? Laat uw zoon maar
gerust opsnijden.’
‘Mijn zoon is met uw dochter verloofd.’
Ze sprak met de stem der waarheid. Hier was geen twijfel mogelijk.
Hij hield zich aan z'n stoel vast.
‘Uw man heeft eer van zijn werk.’
‘Ik heb niets meer te zeggen.’ Ze verliet de kamer.
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Sevenhoven was van zijn jeugd af anti-semiet geweest, maar - hoe vreemd - in die
afstoting was tegelijkertijd een wonderlijke aantrekking; hij moest de Joden plagen
en sarren, maar hij voelde zich blij, als hij mr. Philipson een enkele keer ontmoette,
hoewel hij nooit vergat, dat Philipson van plan was geweest hem in dat pleidooi aan
te vallen.
Als hij op een eenzame plek, ergens in het buitenland, een Jood zou hebben
ontmoet, had hij misschien vriendschap met hem gesloten. Hij praatte graag over
Joden, en als hij maar enigszins kon, bracht hij er het gesprek op; in zijn afkeer
mengde zich bewondering.
Nooit had hij een mens als Marcus ontmoet, zo goed en ondoorgrondelijk tevens,
hij stond peinzend stil voor het wonder, dat hij deze man haatte. Als hij in de raad
met Karel Cohen, die hij vaak bij vergissing Mozes noemde, speelde, was Marcus
in zijn gedachten; als hij Karel Cohen minachtend behandelde, zodat hem soms zelf
het bloed naar het hoofd steeg, en Karel duldde dit, omdat hij tegen de deftige
burgemeester niet goed op durfde, dan keek hij soms achter zich, alsof hij Marcus'
schaduw daar verwachtte. Wanneer echter anderen Karel te hulp kwamen en hem
aanvielen, verdween de schaduw, dan klonk z'n stem koel en beheerst, overtuigend:
hoe durfde men te zeggen, dat hij een antisemiet was? Hij had zich vergist. Zeker,
de heer Cohen heette Karel en geen Mozes.... Maar Mozes was toch een beroemd
leider van een beroemd volk geweest?
Een anti-semiet moest z'n anti-semietisme verbergen en hij kon dit des te beter,
omdat hij als zovele anti-semieten, enkele Joodse kennissen had, met wie hij zo nu
en dan samen was, en die hij op straat uitbundig groette, te uitbundig. Er waren nog
enkele Joden, die aan dit vertoon geloof hechtten.
Als hij over de samenkomsten van Betsy en Rafaël nadacht, en hij werd wel
gedwongen hierover na te denken, concludeerde hij, dat dit het werk van Marcus
was: Marcus had hem willen treffen, zo'n wraak was echt iets voor een Jood.
Hij begreep niet, dat de Joodse gemeenschap het huwelijk
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met een niet-Jood evenzo afwijst als zijn eigen groep het omgekeerde, en het
onmetelijk verdriet aan de overzijde bleef hem vreemd. In zijn jaszak droeg hij altijd
een fijn, zijden zakdoekje en daarmee veegde hij zich zorgzaam het klamme zweet
van zijn voorhoofd. Wat kon hij doen? In de patricisch-gemeubileerde
burgemeesterskamer met zijn oude schilderijen aan de wand, zat hij hoog-opgericht
in zijn stoel en belde de bode.
‘Ik ben voor niemand meer te spreken.’
Hij probeerde in de stilte van het statige vertrek, ver van het geroezemoes van de
grote stad, zijn gedachten op te bouwen en bemerkte bij het inschenken van een glas
water, hoe zijn vingers beefden: een Sevenhoven, die geen zelfbeheersing had! Hij
dwong zichzelf tot rust, hij moest rustig kunnen denken.
‘Zo,’ zei hij luid, net of hij tot een bepaalde conclusie was gekomen. Hij moest
praten met zijn dochter, vreemdelinge in zijn huis. Zij was in de vrijheid van deze
tijd opgevoed, had in onafhankelijkheid geleefd en steeds verder raakte ze van hem
verwijderd. Aan tafel sprak ze bijna niet meer, ze leek wel een gast in haar eigen
huis, en ook nog een onbeleefde gast, nog stugger en afgeslotener dan vroeger. Een
jaar geleden wist hij soms nog wel, of kon hij vermoeden, waar ze heenging, er
kwamen ook dikwijls vrienden en vriendinnen bij haar, maar in de laatste tijd ontving
ze geen of weinig bezoek. Wat was hij een stommeling, dat hij niet beter op haar had
gelet; je moest altijd waakzaam zijn, hij had zelf kunnen ontdekken, dat een nieuw
leven in haar was ontwaakt. Nu, in de stilte van z'n kamer, zag hij haar peinzend,
dromerig gezicht, zo anders dan hij het vroeger had gekend. Hij vloekte in zichzelf:
ze had niet eens comedie voor hem gespeeld, ze liet hem voortdurend voelen, dat
hij, de vader, en zij, de dochter, niets meer met elkaar gemeen hadden, en terwijl
haar gezicht nog de glimlach voor een geliefde droeg, toonde ze door die glimlach,
hoe ze van hem was gescheiden. Tussen vader en dochter in hun eigen huis was een
grotere afstand dan tussen twee
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mensen, die toevallig in een hotel aan één tafel komen te zitten.
De liefde - hij had dit zelf vaak ondervonden - maakte alle berekeningen in de
war, dreef een mens, man of vrouw, ergens naar toe, een weg op, die hij, zij, nooit
was gegaan, die doelloos naar een doel leidde. Hoe kon hij tegen zijn dochter
redeneren, dat zij deze liefde verzaken moest, wanneer zij zelf deze dwaalweg wilde
gaan?
Toen hij het stadhuis verliet, iedereen hem eerbiedig groette: ‘dag, burgemeester’,
(net of hij alleen burgemeester was, geen mens met eigen aandoeningen, beheerste
en onbeheerste driften, openlijke en verborgen zonden, alleen een officieel persoon),
groette hij met zijn gewone groet, dezelfde glimlach als altijd zag men op zijn gezicht.
Hij herinnerde zich, hoe één van zijn ambtenaren, die fraude gepleegd had en
zelfmoord wilde plegen, omdat hij ontdekking vreesde, eens in dezelfde gang zijn
hoed voor hem had afgenomen, zonder dat hij op dit ambtenarengezicht iets had
kunnen ontdekken: en toch ging de man, evenals hij, een droeve gang. Aan zelfmoord
dacht burgemeester Sevenhoven niet, doch hij had nu het ellendig gevoel, dat hij
ongewapend tegenover zijn vijand, het leven, stond.
Toen hij aan tafel zat - zijn dochter zat op haar gewone plaats en hij kon haar recht
in het gezicht zien - begonnen zijn vingers weer te beven en om dit te doen ophouden,
schonk hij zichzelf telkens een glas wijn in.
‘Jij ook?’ vroeg hij stug, om zich een houding te geven.
‘Dank u,’ zei ze hooghartig. Langzamerhand verzamelde zich zijn moed, voelde
hij zichzelf driftig worden bij de gedachte, dat een vrouw uit het oud-Hollands
geslacht ‘Seven- hoven’ met een Jood gearmd liep en na de maaltijd zei hij hees:
‘Ik heb wat met je te bespreken.’
‘Wat heeft u mij te zeggen?’ Klonk er spot, bereidheid tot woordenspel in de klank
van haar stem? De alcohol, die hij tijdens het eten had gedronken, stemde alles wazig
voor hem; er hing een schemer tussen hem en zijn dochter, net of ze heel ver weg
was; hij kon het zich dus wel verbeelden,
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dat er hoon door haar woorden had getrild; halve dronkenschap deed je sommige
dingen overduidelijk, andere dingen onduidelijk zien en horen, maar zo beneveld
was zijn geest niet, dat hij zich niet vaak van zijn minderheid tegenover haar bewust
was.
‘Wat is er tussen jou en die Jood?’
Dat was tenminste klare, duidelijke taal; zo moest een man spreken, daar kon een
vrouw niet tegen op. Hij verwonderde er zich daarom over, dat zij roerloos bleef
zitten, de blik afgewend, als een onbekende zit tegenover een onbekende, en geen
verdere kennismaking duldt.
‘Is dat mijn dochter?’ dacht hij en hij werd gedwongen zijn toon te matigen.
‘Wat is dat voor een jonge man, waar je kennis mee hebt gemaakt?’
‘Een keurige jongen van nette, goede familie.’
‘Oude familie.’
‘Ja,’ zei ze plechtig, ‘heel oude familie.’
‘Van de stamboom Abraham, Izak en Jacob.’ Weer had hij zich laten gaan, en
weer gaf ze geen antwoord en moest hij het gesprek hervatten.
‘Ik ken de vader.’
‘Ja,’ zei ze, en er klonk eerbied in haar stem, ‘ik ken hem ook.’
‘Je bent nog niet oud genoeg, dat je hem als voddenkoopman op de markt hebt
kunnen zien.’
‘Maar ik weet van hem, dat hij Rafaël's vader is en dat iedereen hoogachting voor
hem heeft.’
‘Ik krijg dus een schoonzoon, die Rafaël heet.’
‘Drinkt u nog een paar glazen wijn, ik houd u niet langer gezelschap.’
‘Ik drink geen wijn,’ zei hij koppig, ‘ik drink wat anders.’
‘Doet u dat, om moed te krijgen.’ Ze stond op en rekte haar lenige lichaam.
‘Vanavond kom ik laat thuis en ga dan dadelijk naar bed. Voor mij hoeft u geen
moed meer te verzamelen.’
‘Zo,’ zei hij, toen ze weg was en hij schonk zichzelf uit een kleine kruik, die in
het buffet stond, een glaasje in. Hij
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moest iets doen, handelend optreden, een eind aan het schandaal maken en hij
probeerde voor zichzelf uit te maken, wat hem te doen stond. Ineens begon hij te
grinniken, of iets komieks hem bezighield; als een der ambtenaren van het stadhuis
hem had gezien, zou hij het niet hebben geloofd, zo kwam hij uit de plooi en schoot
alle deftigheid uit hem. Hij nam het telefoonboek, zocht en floot een dwaas wijsje
voor zich heen, voor zich alleen. Daarna zat hij weer op zijn stoel, het hoofd gebogen,
ten prooi aan sombere gedachten. Toen nam hij de telefoon van de haak en belde.
Hij hoorde Marcus' stem en na zoveel jaren herkende hij de klank duidelijk, of hij
hem elke dag hoorde. Zijn eigen stem was volkomen beheerst.
‘Hier, burgemeester Sevenhoven.’ Er klonk geen verwondering aan de andere
kant.
‘Wat wenst u?’
‘Ik zou u willen spreken en verwacht u in mijn woning.’
Wat zei de kerel?
‘Als u mij wilt spreken, verwacht ik u bij mij.’
Dat waren die onbeschaamde Joodse manieren, die je eruit zou willen ranselen.
In Duitsland gingen ze daar anders mee om, daar lieten ze dat soort met een ster
lopen, het werd tijd, dat dit in ons land ook gebeurde.
‘Eruit met de Joden! Ontwaak, Duitsland. Verrek, Juda.’ Die woorden klonken
hem uit onzichtbare verte in de oren, doch hij bleef beleefd en correct tot hem, net
als hij zou hebben gesproken, als hij had gevraagd, of Marcus in een of ander comité
zitting wou nemen; hij wist trouwens, dat Marcus van veel comité's deel uitmaakte
en dat men zijn naam dikwijls in de stad noemde; het sprak vanzelf, dat deze man
overal bij behoorde en hij behoefde tenslotte niet anders dan zijn gewone comedie
te spelen. Hoe glad gleden nu de zinnen van zijn lippen, dat hij n a t u u r l i j k graag
bereid was naar Marcus' huis te gaan, dat hij in gewone gevallen hem n a t u u r l i j k
niet zou hebben gevraagd de moeite van een tocht op zich te nemen, maar dat hij
alleen.... een weinig ongesteld was.... niet ernstig.... en daarom wat tegen de
avondlucht opzag en dat hij n a t u u r -

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 1: Avond

191
l i j k bij hem, Marcus, zo spoedig mogelijk zou komen.
Hij moest langs de verontwaardigde Beppie heengaan, die zich van de alcoholreuk
afwendde en ‘Kois nages’ mompelde, een critiek, welke burgemeester Sevenhoven
gelukkig niet verstond, maar die uitdrukte, dat ze het niet eens was met de soort
levensvreugde, door alcohol verkregen. Ze had er nog veel aan willen toevoegen,
want in een orthodox Joods huis past koffiegeur beter dan de adem van een dronkaard,
doch hij liep haastig langs haar heen en deed, of zij, Beppie!! niet bestond, het Joodse
dienstmeisje, één der steunpilaren van een vrome, Joodse huishouding.
Terwijl hij weer tegenover Marcus zat - nu echter zat hij op Marcus' kamer en
wachtte Marcus op wat hij, burgemeester Sevenhoven, zou zeggen - voelde hij
Marcus' overmacht; hij behoorde tot de mensen, die bekwamer lijken dan ze zijn en
hun minderwaardigheidsbesef verbergen achter bepaalde manieren, om zich uit te
drukken, doch die er zich wel van bewust zijn, dat ze eigenlijk in intellect tekort
schieten. De drank gaf vaart aan zijn energie, maar remde reeds bij de eerste aanloop.
‘Kent u het doel van mijn komst?’
‘Ik kan het vermoeden.’ Marcus gebruikte dezelfde uitdrukking, die hij in een
soortgelijk geval, wanneer hij de meerdere was geweest, zou hebben gebruikt.
‘Zouden we niet tot een vergelijk kunnen komen?’ Hij deed bijna joviaal, men
zou kunnen zeggen gemeenzaam, hij sprak als gelijke tot gelijke.
‘Tot een vergelijk? Ik zie nog niet dadelijk in, dat het mogelijk is?’ Als je officieel
wou zeggen, dat je ergens aan twijfelde, moest je beweren, dat je er niet aan twijfelde.
Hij zei dus:
‘Ik twijfel er niet aan, of u zult datgene, wat zich heeft voorgedaan even
betreurenswaardig vinden als ik.’
‘Men kan dat in het algemeen niet zeggen.’
‘U bedoelt?....’
‘Dat ik nog niet van de onjuistheid van het gemengd huwelijk overtuigd ben. Het
gaat hier om de oude strijd tussen Christendom en Jodendom.’
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‘We zullen geen theologisch debat beginnen. U bent voorzitter van de Israëlietische
gemeente?’
‘Ja, dat ben ik.’
‘Hoe staat men in uw.... kringen.... tegenover het vraagstuk van het gemengde
huwelijk?’
‘Zoals bij u.’
‘Zoals bij ons? Ik vind....’
‘U vindt het afkeurenswaardig en een ander in uw kring vindt het doodgewoon,
enkelen vinden het misschien een verheugend verschijnsel. Zo is het precies bij ons,
maar het doet er niet toe, wat anderen denken, het komt er alleen op aan, wat wijzelf
denken.’
‘U heeft gelijk.’
‘Het is een moeilijk geval, want een jongen als de mijne, dichterlijk, romantisch
en tegelijk eenvoudig van natuur, zal een liefde niet gemakkelijk opgeven. Bij zijn
moeder zal hij grote tegenstand ontmoeten, u zult wel hebben opgemerkt, hoe
verdrietig ze was, toen ze bij u zat?’
‘Ik heb het niet gezegd, dat ze bij mij is geweest.’
‘Nee, u heeft dat niet gezegd.’
‘Laten we tot de kern van de zaak komen.’ Hij verloor bijna zijn geduld, zijn
bestudeerde, aangeleerde rust. ‘Ik hoop, dat u ertoe zult meewerken aan de
ongelukkige geschiedenis een einde te maken.’
Marcus zag somber vóór zich.
‘Ik heb alles gedaan, om dit te voorkomen. Ik heb er mij niet tegen verzet, dat mijn
zoon een Joodse opvoeding kreeg, maar zijn hart voerde hem daarbuiten. Wij kunnen
als tegenstanders eerlijk en onomwonden met elkaar praten.’
‘Tegenstanders? Waarom zou ik u vijandig gezind zijn?’
‘Dan gaat de vijandschap van mij alleen uit,’ glimlachte Marcus.
‘Dit is, naar het mij voorkomt, niet de manier, om tot een vergelijk te komen.’
‘De juiste manier. Alleen de waarheid, hoe onverbiddelijk die ook is, kan
samenvoegen, wat gescheiden is.’
‘U veroorlooft mij ongetwijfeld de vraag: ‘welke godsdienst belijdt Rafaël?’
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‘Hij is, wat godsdienst betreft, geen Jood; herhaaldelijk heb ik hem het Joodse leven
laten zien, herhaaldelijk heeft hij uit eigen beweging het Joodse leven opgezocht; hij
wil graag proberen Jood te zijn, hij zoekt zijn moeder, houdt van haar, zoals weinig
kinderen van hun moeder houden en toch trekt hem het leven daarbuiten aan. Hij
heeft geen Joodse vrienden en is nooit op een Joods meisje verliefd geweest, maar
het is zijn diepe ongeluk, het moet tot zijn ongeluk leiden en tot dat van uw dochter,
dat hij haar heeft gezocht. En toch....’ voegde hij er eensklaps hartstochtelijk aan toe,
‘wie zal zeggen of datgene, wat door ons mensen als ongeluk wordt gezien, in zijn
gevolgen niet tot geluk zal leiden? Wie weet, wat uit dit verdriet zal voortkomen?’
‘Wilt u beweren?’ vroeg Sevenhoven driftig - de mogelijkheid drong eerst op dat
ogenblik tot hem door - ‘dat uw zoon mijn dochter.... versmaden.... zal?’
‘Misschien niet, misschien wel. Maar als u de waarheid wilt zeggen, moet u het
zo uitdrukken: ‘dat een Jood uw dochter zal versmaden? We hadden afgesproken,
dat wij elkander de waarheid zouden zeggen?’
‘Er is tussen u en mij niets afgesproken.’
‘Wat wilt u? U wilt niet, dat ze bij elkaar blijven en u wilt ook niet, dat mijn zoon
er een eind aan maakt.’
‘Het zou misschien de beste oplossing zijn, maar wij hebben die z e k e r niet in
de hand.’
‘Ik mag toch aannemen, dat u er een eind aan wilt maken?’ Hij zweeg enige tijd
en zei toen:
‘Ik heb evenmin macht over mijn kind als u over het uwe.’
Sevenhoven stond op, schoof de stoel ruw terug en boog zich toen voorover.
‘U liegt.’
‘Dat is een woord van een vijand van mij.’
‘Bij jullie Joden hebben de ouders alles in te brengen. Als hij een gentleman is.’
‘Hoe kan volgens u een Jood een gentleman zijn?’
‘Goed.... goed....’
Hij voelde zijn onmacht tegen Marcus met zijn korte, on-
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verwachte antwoorden, waarachter de werkelijke betekenis ironisch glimlachte.
‘Jodenmanier’ dacht hij en hij zei:
‘Wilt u meehelpen of niet?’
‘Als mijn zoon zich laat weerhouden, zal het door zijn moeder zijn.’
Sevenhoven liep recht op hem toe, terwijl zijn hoofd heel licht werd, als bij een
mens, die pas veel alcohol heeft gedronken. Zijn dochter zou met de zoon van die
kerel trouwen en hij liet zich niets meer wijsmaken. Marcus had de schuld, Marcus
wilde het huwelijk. In de studententijd deden ze het zo met een vlegel, een proleet!,
je sloeg! z o , en hij gaf Marcus onverhoeds een slag in het gezicht. Daarna zag hij
de donkere ogen vlak vóór hem driftig lichten en de berusting wijken; Sevenhoven
verwachtte niet anders dan dat de ander hem bij de keel zou grijpen.
‘Hij is sterker dan ik,’ peinsde hij. Hij was door het geven van die klap ontnuchterd
en vreesde de mogelijke gevolgen. Als het in de bladen kwam, dat hij, de
burgemeester, was afgerost (en afgerost zou hij worden als een schoolknaap), dan
zou het een publiek schandaal worden. Hij begreep nu niet van zichzelf, dat hij zo
onbeheerst was geweest. Toen zei Marcus rustig:
‘Het gaat om het geluk van mijn zoon en al het andere is hiermee vergeleken van
geen betekenis. Die slag heeft u mij niet gegeven. Die slag heeft u mij nooit gegeven.’
‘Sterren moesten jullie hier dragen net als in Duitsland.’ Marcus zei:
‘Sterren dragen wij, mensen met sterren zijn wij, ook zonder dat wij sterren dragen.’
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Zestiende hoofdstuk
Rafaël en Betsy Sevenhoven schreven elkander over alles, wat ze zagen en beleefden,
dachten en gevoelden; het waren de eeuwige liefdesbrieven, dezelfde woorden
klonken er in, dezelfde gedachten, aandoeningen, angsten, hetzelfde verlangen naar
geluk, dat alle geslachten hebben gekend, uit de aarde van Egypte op gedolven tot
over de jaren die zullen komen.
Hij schreef:
‘.... als ik je maar niet verliezen zal, als er maar geen andere man in je leven zal
komen, wanneer je maar eerst mijn vrouw zult zijn. Vind je niet, dat daar een
bijzondere klank in is, in deze woorden: “mijn vrouw?” Dan zijn wij altijd bij elkaar,
dan behoren wij bij elkaar en eerst recht. Er is geen vrouw die ik vóór jou heb lief
gehad.’
Zij antwoordde:
‘.... vroeger heb ik daar nooit over nagedacht, maar je hebt dit bij mij wakker
geroepen met de vrees, dat ik je weer zal verliezen; nu probeer ik alles te begrijpen.
Wat heb ik tot dusver van mijn leven gemaakt? Je schrijft mij, dat er geen vrouw
vóór mij is geweest en ik zeg jou op mijn beurt, Raffi, dat er geen man vóór jou is
geweest. Worden wij nog door iets gescheiden? Ik smeek het jou mij dit te vertellen.
Je schrijft mij, dat we man en vrouw zullen worden en toen ik het las, dacht ik:
‘Zal het ooit gaan?’ Voor mij is het makkelijk afscheid van alles te nemen, want ik
heb nooit aan dit, wat om me heen is, toebehoord.
Aan jou denk ik het meest. Is dat de liefde?
Waarom kan ik niet zeggen, wat er in mij leeft? Ik probeer me tegenover jou te
uiten, maar het gaat niet. Zijn er voor alle dingen, die wij denken, woorden? Schrijf
mij
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dat of zeg het mij, als wij weer samen zijn. Je weet alles, niet? D a t kan ik je wel
zeggen, Raffi, dat ik zo veel van je houd, dat je.... nee!, je zou te ijdel worden, als ik
je dit schreef.’
Dit waren de liefdesbrieven, zoals een jongen een meisje, een meisje een jongen
schrijft, maar altijd was er op de achtergrond de schaduw van een twijfel, het
wanhopig willen ontkomen aan de waarheid, dat zij tegen een starre tegenstand
moesten strijden en dat er gevaar bestond, ver en nabij, wijkend en dichterbij
schuivend, vol onnoemlijk verdriet, dat wachtte en kon wachten. Niettegenstaande
schijnbare jeugd en kracht was in het leven het langzame sterven verscholen. Ze
wendde zich gemakkelijk genoeg van haar kring af, die haar even gemakkelijk als
een stuk speelgoed los liet, ja, het kon wezen, dat ze er nooit toe behoord had. Ze
moest kiezen en ze koos. Het was nog niet tot haar vroegere omgeving doorgedrongen,
dat ze met een Jood verloofd was, maar ieder begreep ‘dat er iets in haar leven was
gekomen....’; men dacht aan een man van mindere stand of zo iets, men had er
gissingen over, doch men liet haar bij voorbaat los. Het was beter, dat ze verdween
en haar kring niet kon compromitteren. Indien men toen al had geweten, dat ze zich
met een Jood had verloofd, zou een eigenaardige stemming zijn ontstaan, fluisteren,
als ze er niet bij was en zwijgen bij haar nadering; en zelfs zij, die er niets mee
bedoelden, zouden zeggen: ‘die Raffi is een Jood.’ Ook dat godsdienstig gevoel in
haar, dat zoeken naar God, vervreemdde haar van de groep onverschilligen en
onnadenkenden, die hun eigen, vrolijke, luchthartige gang gingen en haar ook
ostentatief uitstieten. Macci had haar handelwijze, toen zij de autotocht met hem
weigerde, vreemd gevonden; van haar bleef na een ogenblik fel praten maar weinig
herinnering over en het scheen, of ze naar een verre stad was verhuisd, waaruit men
geen brieven schrijft, waarnaar geen brieven worden geschreven; men liet haar aan
haar lot over en haar kring sloot zich weer zonder haar als in spel van kinderen die
een kring hebben gevormd; wanneer één der kinderen de gesloten cirkel ver-
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laat, wordt deze daarna door de anderen weer aaneengevoegd.
Gelijk de meesten, die zich na verspeelde schooljaren zelf verder willen
ontwikkelen, voelde zij zich verward en hulpeloos en ze wist niet, waar ze het zoeken
en nog minder waar zij het vinden moest, doch één gedachte was haar niet vreemd
en onmogelijk, bepaalde haar wezen en als ze alleen zat, was deze niet belachelijk,
maar eerst wanneer ze zich tussen mensen bevond, werd hij tot iets waar je mee
spotten kon: het was het zoeken van God. Rafaël wist meer dan zij, kon over dingen
praten, waarvan zij geen begrip had, hij kende allerlei verzen uit zijn hoofd, kon ze
voordragen, dat je er door ontroerd werd als door muziek en toch? en toch?.... Ze
zou Rafaël er toe moeten brengen, dat hij een Godzoeker werd als zij, en dan zouden
ze natuurlijk trouwen. Zouden ze geen vrienden kunnen blijven zonder huwelijk?
Nee, dat kon niet, ze gunde hem immers aan geen ander, ze had hem lief, ze zou alles
graag voor hem opgeven. Ze wist, dat ze aan elkander verbonden waren en
bedenkingen bestonden er niet.
Om hem te begrijpen, moest ze eerst iets van het Jodendom begrijpen. Er was
overeenkomst tussen haar lot en het zijne, ook zij was in een bepaalde kring en
omgeving opgevoed met zijn code en voorschriften, en ze had om zijnentwil de
grondslagen van haar opvoeding verlaten; hij op zijn beurt had zijn gemeenschap
vaarwel gezegd - of had hij dat nog niet gedaan? Zo niet, dan mocht ze dit van hem
eisen, ook dat hij Christen zou worden. Zou ze dan niet tot haar vroegere omgeving
kunnen terugkeren? Ziedaar een vraag, waarop ze het antwoord niet kende.
Hier was het boeiende leven zelf met zijn eigenaardige verwikkelingen van alle
dag, het leed, dat mensen elkaar willens en wetens berokkenen en de gang van enkele
personen daartussendoor, gelijk mensen door een beperkte ruimte vol prikkeldraad
gaan waaraan zij zich moeten wonden.
Ze had er eigenlijk geen flauw besef van uit welke omgeving hij kwam, en haar
eis, dat hij deze om harentwil
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moest verlaten, was misschien onrechtvaardig. Ze wist niets van zijn wereld, die
haar, zo ze deze had gekend, zeker wonderlijk zou zijn toegeschenen. ‘Joden?’ Ze
herinnerde zich, al peinzende, hoe ze eens op school een Jodenmeisje hadden
getreiterd. Waarom? Ze hadden ook eens achter een klein donker mannetje, met een
hoge hoed op, gelopen, dat was Levi Augurk geweest, maar dat wist ze niet en zou
ze ook nooit weten. Tineke Verhoog had dansend en schaterend achter hem
aangelopen en maar geroepen:
‘Jood, smous, rabbi,
Mijn moeder zei: ‘wat had ie’,
Een boterham met spek,
Daar sloeg hij zijn moeder mee voor de bek.’

Hoe had ze daaraan mee kunnen doen? Ze had eens in een krant gelezen, dat honden
zich dikwijls, als ze een vluchteling zien, tot een troep verenigen en hem tesamen
achtervolgen; dat is het oude instinct van de wolf, het is het wolvenbloed in de hond;
aldus verzamelde zich de menigte van kinderen, van volwassenen om achter een
vreemdeling spottend te lopen, tot één hunner misschien neiging voelde een steen
op te rapen en hem te treffen: een oud instinct. Nu voelde ze dit niet meer; ze bedwong
het met haar verstand en door de liefde voor Rafaël vond ze zich zelf slecht, dat zij
aan zoiets had meegedaan.
Nooit tevoren had een man haar zo gezoend als Raffi, eerbiedig en hartstochtelijk,
bedwongen en begerig; eenmaal zou ze hem nog meer geven dan ze nu al deed, want
ze zouden trouwen; het besluit werd steeds vaster in haar.
Als haar vader haar met zijn droeve, troebele ogen aankeek en zijn glaasje jenever
dronk om het beven van zijn vingers te doen ophouden, of te denken, dat ze niet meer
beefden, moest ze lachen. Hoe kon hij iets begrijpen van wat er in haar streed en
woelde? Reeds zijn verwijderd zijn van God en zijn onwil ten opzichte van de
godsdienst - al moest hij altijd officieel doen, of hij er met eerbied tegenover stond
- bracht een scheiding tussen hem en haar.
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Waarom wilde zij Rafaël's vader ontmoeten en met hem spreken? Dat was een groot
verschil met háár vader; Rafaël's vader en Rafaël zelf behoorden bij elkaar, zoals zij
en burgemeester Sevenhoven niet bij elkander behoorden en het vreemdste was, dat
ze geen verlangen had Rafaël's moeder te leren kennen; ze had angst voor Rafaël's
moeder, vaste, zekere vrees als voor het donkere, ondoorgrondelijke water, wanneer
je op de rand van de kade loopt. Kende ze Rafaël's moeder? Raffi had gezegd: ‘een
diep godsdienstige Joodse vrouw.’ Laatst had Raffi een gedicht opgezegd:
‘Van de andere oever van de wijde stroom
Heeft een stem geklonken.’

Ze had geglimlacht om de verrukking, waarmee hij de woorden zei, maar ze niet
begrepen. Nu begreep zij ze. Er waren mensen, die ons roepen van de andere oever;
hun stem klinkt tot ons door; doch ook zijn er stemmen die niet doorklinken; het
wonder voor de dichter bestond hieruit, dat er nu eindelijk een stem geklonken had.
‘Zo zijn gedichten,’ had Rafaël ernstig gezegd, ‘misschien kunnen de dichters de
diepte van hun eigen werk niet peilen.’
Marcus' stem had tot haar geklonken, niet die van Eva.
Ze had met Marcus afgesproken, dat ze hem op zijn kantoor zou ontmoeten en ze
kwam precies op tijd, maar er zat iemand anders, een Jood met een grappig kapje op
zijn hoofd, die niet opstond en haar niet scheen te bemerken, al had hij bij haar komst
even opgekeken. Hij verschoof zijn stoel zo, dat hij met de rug naar haar toe zat en
ging met spreken verder. Toch sprak hij voor haar, dat zij alles goed zou horen en
hij voerde haar in een wereld vol duisternis, zelfs zonder schemering, de wereld,
waarin Rafaël was opgevoed.
Ze hoorde voortdurend het woord ‘tempel’ en begreep niet, wat er mee werd bedoeld.
Het kon geen kerk zijn en geen synagoge, anders had hij toch één van die woorden
gebruikt?
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In Duitsland hadden de Joden vroeger ‘tempels’ gehad en men wilde, nu werd de
betekenis duidelijker, ook ‘tempels’ in Nederland invoeren. Een dame maakte huis
aan huis propaganda hiervoor.
‘Dit is de opperrabbijn,’ zei Marcus, ‘luistert u naar hem.’ Hij bood haar een stoel
aan, ze ging zitten en luisterde verwonderd naar het felle betoog, waarin hij zich
tegen de nieuwe, voor hem verderfelijke denkbeelden, kantte. Wat had de opperrabbijn
toch op de ‘tempels’ aan te merken?
‘Afsnijden, afsnijden,’ riep hij telkens en van dat woord kon hij niet vrij komen.
Ze luisterde gespannen toe en het scheen haar, of ze in de schouwburg een vreemd,
boeiend toneelstuk zag. Hier heerste een geest die ze bij haar weten nog nooit had
ontmoet, doch het zonderlinge was, dat ze er zich niet geheel buiten voelde en dat,
al stond ze ver van het u i t e r l i j k der moeilijkheden, het i n n e r l i j k daarvan haar
vertrouwd was.
En toen begon Rafaël's vader te spreken en ze wist duidelijk, dat hij voor haar
sprak en haar alles wilde verklaren, zodat ze het in zich kon opnemen als een eigen
goed. Zijn ogen leefden, toen hij haar de kwestie uitlegde en hij maakte haar duidelijk,
wat een tempel was. In de Nederlandse synagoge bestond geen orgel en orgelspel
tijdens de dienst en nu had zich vroeger in Duitsland een Joodse secte gevormd, die
orgelspel aan de dienst verbond, ten einde hierdoor een brug tussen Jodendom en
Christendom te vormen. En nu wilde de dame ook hier in de synagoge een orgel
plaatsen.
Wat kon er tegen zijn, dat de opperrabbijn zo fel streed en zich opwond?
‘Ik ben hiervan geen voorstander,’ zei Marcus, ‘het gaat tussen Jodendom of
Christendom.’
‘Afsnijden, afsnijden. Hoeveel mensen zich ook bij deze moderne richting zullen
voegen, afsnijden! Geen compromis.’
‘Ziet u het orgelspel in de sjoel als begin van het Christendom?’
‘Nee, de Joodse godsdienst zal blijven,’ riep de opperrabbijn; ‘maar liever een
haveloos, doch smetteloos kleed,
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dan rijk brocaat vol vlekken. Niets kan Israël aantasten, wanneer wij onverschrokken
vasthouden aan wat onze voorouders ons hebben gegeven, zonder de minste
verandering. Al zou ik er voor moeten sterven, ik was bereid en ik weet nog iemand
die er graag voor sterven wou: ‘jouw eigen vrouw, Marcus!’
Dit was op de een of andere manier voor haar, Betsy Sevenhoven, bedoeld: zij,
die niet aan het gesprek deelnam en als een vreemde hier tussen gekomen was, nam
er deel aan, zonder dit te willen.
‘Het orgel in de synagoge is ook een dwaze poging om het Jodendom te redden
en tegelijkertijd was het de hoop van de Joden in Duitsland het anti-semietisme af
te wenden. Het is niet gelukt.’
‘Iedereen wil Israël kapot slaan, van binnen en van buiten. Als ik hier Salomon
Barsch niet had - die is mij door God gezonden.’
Betsy Sevenhoven stond op.
‘Ik kom straks wel weer.’ Marcus dwong haar door zijn houding te blijven en nu
stond ook de opperrabbijn op, terwijl hij zijn stoel driftig van zich afschoof.
‘Ik ga ook heen.’ Hij moest langs Betsy lopen en hij deed het omzichtig, zodat hij
haar zelfs niet even aanraakte. Op de drempel bleef hij staan en zei boosaardig:
‘Luister, nu zal ik je wat vertellen, wat jij zelfs niet weet, Marcus.’
‘U kunt het voor u houden,’ zei Marcus vijandig.
‘Heb jij wel eens van Naftali Benjamins gehoord?’ vroeg de opperrabijn. ‘Benjamins
was in zijn leven een vroom, godsdienstig man, Jood van top tot teen, en als Benjamins
nog leefde, zou hij het uitsnikken, uitgieren van verdriet om zijn geliefde zoon Naftali,
die soldaat wordt, onder vreemden komt en vergeet dat hij Jood is.’
‘U wilt zeggen als mijn zoon Rafaël.’ Nu kwam Betsy Sevenhoven dichterbij en
stond tussen beide mannen in. De opperrabbijn knikte en ontkende niet.
‘Naftali vergeet dat hij Jood is en ze hebben inkwar-
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tiering op een dorp. Naftali wordt ergens op een zolder geduwd en daar slaapt hij.
Nu is het net iets voor dat volk om er niet aan te denken, dat de meid óók op de zolder
slaapt en weet zo'n meid dat Naftali een Jood is? Ze weet niet anders dan dat hij
soldaat is en Naftali komt terug en denkt er in de kille weer aan, dat hij een Jood is.
Hij heeft ook al gauw een bruid, Rebekka Sonnenschein. Uiekruier wou de beide
mensen sjadjenen en hij heeft me gezegd, dat hij zelden een paar had gezien, dat zo
bij elkaar paste. En op een avond wacht de bruid op Naftali Benjamins en ze wacht
nog.’
De opperrabbijn verheugde zich om de felheid en de bittere ironie van deze zin
en hij herhaalde in een humor, die de diepste droefheid uitbeeldde: ‘ze wacht nog.’
Uit het dorp kwam namelijk dezelfde avond de broer van het meisje, de meid op
de zolder, en hij zei tegen Naftali, dat hij met zijn zuster moest trouwen, en de
ongelukkige Naftali zei, dat het niet aanging, dat hij verloofd was met Rebekka
Sonnenschein en dat hij een Jood was en hij zei: ‘oneven past niet,’ maar de broer
zei, dat hij moest, hij moest zich maar aankleden en ze gingen met de laatste trein
en uit het dorp schreef Naftali Rebekka af.’
Weer bewees hij zijn meesterschap in het gebruik der taal, de welsprekendheid van
het gebaar, de klankenwisseling in zijn stem. Niettegenstaande zijn drift en de
opwinding, waarmee hij sprak, vergat hij geen ogenblik zijn woorden juist te plaatsen.
Nog altijd stond het meisje verwonderd tussen de twee mannen in en ze begreep heel
goed, dat alles om haar ging en dat de kleine grijze man over haar heen tot haar sprak,
doch ze wist niet met welk doel en recht.
Hij zei, onschuldigweg:
‘Hoe zou jij je voelen, Marcus, als jouw zoon met een Christin zou trouwen? Denk
eens aan de kinderen! De kinderen, Marcus! Wat zouden de kinderen moeten worden?
Je vrouw zou sterven, Marcus, als het met Rafaël gebeurde.’
‘Zo, heeft u nu eindelijk gezegd, wat u zeggen wou?’ Marcus glimlachte en door
die zachte, menselijke glimlach,
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voelde Betsy zich wonderbaarlijk tot hem aangetrokken, nog meer dan door zijn
ernst, deze glimlach vol innerlijke adel, troostte allen, die hem zagen. Betsy
Sevenhoven vond het niet nodig deze mensen te zeggen, wie zij was, ze wisten het
beiden, het hele gesprek had voor h a a r plaats gevonden, dieper was ze
doorgedrongen in het wezen van het godsdienstige Jodendom. Dit waren de eerste
woorden die ze sprak:
‘Is het niet beter alles te zeggen?’
Marcus knikte.
‘Zo is het mijn kind. ‘Rafaël heeft je nog eigenlijk niets verklaard, jullie houden
van elkaar en jullie zijn er nog niet aan toegekomen hier dieper op in te gaan. Dadelijk
gaat die mijnheer weg en dan praten we verder.’
‘Dat zal je berouwen, Marcus, ik zal er altijd aan denken, dat je me de deur gewezen
hebt.’
Marcus fluisterde zonder haat, zonder drift:
‘De kerkeraadsverkiezingen staan voor de deur, u wilt Salomon Barsch als parnes.
Dat is uw doel!’
‘Ik ontken niet, dat dit mij de beste oplossing lijkt.’
‘Ik ben een leider van het Joodse volk en daarom moet ik er een deel van zijn, en
zo lang ik niet gedoopt ben, vorm ik een deel van het Joodse volk. Indien u mij mijn
ambt van parnes ontneemt, ontneemt u mij een deel van mijn leven.’
‘Geloof niet, Marcus, dat, als ik het doe, ik het gemakkelijk doe, zonder tegenzin,
zonder verdriet en vertrouw er op, dat ik het niet doe, om jou persoonlijk te treffen,
maar ik snijd af, wat niet deugt en als ik zelf niet meer zou deugen, zou ik me zelf
afsnijden. Begrijp je dat? En nu zou ik graag nadere aanduiding van je willen hebben
wat je met deze woorden bedoelt: “en zo lang ik niet gedoopt ben, vorm ik een deel
van het Joodse volk.” Zeg mij de bedoeling, die ik op het ogenblik alleen maar raden
kan en die mij met ontzetting zal vervullen als mijn oren die zullen vernemen.’
‘De tijd is nog niet gekomen.’
De opperrabbijn ging trots heen en het meisje bleef een ogenblik staan. Marcus
legde zijn hand op haar schouder.
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Hij zei:
‘Ik ben zijn vader.’
Nog nooit had ze tegenover een mens als hij gestaan en ze werd bang van eerbied
voor hem. Ze vond hem van opvallende menselijke schoonheid, alles in zijn gelaat
en zijn gebaren was edel; ze kon aan iedereen twijfelen, behalve aan hem, en Rafaël,
die zoveel op hem leek, al moest diens geest zich nog vormen, was de zoon van deze
man.
‘Ik kan begrijpen, dat Rafaël van je houdt, al herinner ik mij met moeite de dagen
van mijn eigen jeugd, toen ik een vrouw zocht. Ik zie in je ogen de drang, om te
weten, eenzelfde drang, die ook Rafaël heeft.’
‘Ik zou willen geloven.’
‘Dat is hetzelfde als weten.’
‘Ja,’ zei ze.
‘Vertrouw je mij?’
‘Ja.’
‘Het mag niet gebeuren, dat jij en Rafaël trouwen.’
‘Waarom niet?’
‘Omdat Rafaël mijn werk moet voortzetten en omdat hij dit niet kan, als hij met
jou, een Christin, getrouwd is. Er zal een vervolging van het Joodse volk plaats
vinden, zoals de geschiedenis niet heeft gekend en daarom behoren zowel Rafaël als
ik op hun post te blijven.’
Ze wist niet hoe ontroerd hij moest zijn, dat hij zijn ontroering toonde en zelfs de
keus van zijn woorden had hij niet in bedwang.
‘Ik heb alles gedaan om mijn zoon tot andere gedachten te brengen dan hij nu
heeft. Ik heb zoveel als in mijn vermogen was, terwijl ik zelf geen Jood meer ben,
hem naar het Joodse volk terug willen voeren en al wist ik, dat een rivier niet tegen
te houden is, toch heb ik niets onbeproefd willen laten.’
‘Wat is er voor slechts aan wat Rafaël doet?’
‘Niets slechts, alles goeds.’
‘Gelooft u, dat ik niet genoeg van hem houd?’
‘Nee, dat geloof ik niet. Je houdt van hem, je zou een goede vrouw voor hem zijn.’
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‘Hoe is het dan mogelijk, dat iemand, zelfs als u het bent, ons wil tegenhouden?’
‘Omdat het verstand van de mensen zo donker is en er zo moeilijk een lichtstraal
in doordringt. Alles, wat wij doen is op ons eigen beperkt oordeel gebaseerd, en
iedere daad. die wij bedrijven en bedrijven moeten, voert ons misschien naar een
tegengestelde richting.’
‘Waarom grijpt u dan in ons leven in?’
‘Omdat het volk, waartoe ik behoor, in nood verkeert; de kapitein verlaat het laatst
zijn schip.’
‘Scheidt het geloof ons? Zal Rafaël niet eens hetzelfde geloven als ik?’
‘Dat is het juist,’ riep hij wanhopig uit.
‘Wat is het dan?’
‘Eeuwenlang hebben de Westeuropese volken en het Joodse volk naast elkaar
geleefd, zonder tot vermenging te komen, het Joodse volk heeft zijn godsdienst niet
willen verlaten en ook bij de Christenen waren te sterke remmen en nu eindelijk de
omstandigheden hiervoor gunstig zijn, is het te laat.’
‘Waarom is het te laat?’
‘Omdat de avond al is aangebroken.’
‘Er is geen werkelijk verschil tussen Raffi en mij. Ik ben hem als een jonge man
uit mijn eigen kring tegengekomen en wij behoren bij elkaar en wat kan ons dan
scheiden?’
‘Er was geen tegenstelling tussen Joden en Christenen in dit land, maar nu is de
leugen gekomen die ons voor altijd zal scheiden. Weet, dat als je nu met Rafaël zou
trouwen, je met een Jood trouwt en daarvan de gevolgen zult dragen.’
‘Ja,’ zei ze wanhopig, en ze probeerde in de duisternis van zijn woorden te zien.
‘Maar wat doet dat er eigenlijk toe? Er is maar één God voor alle mensen, hoe kan
er dan tussen de mensen scheiding zijn?’
‘Gaat u mee naar mijn huis, dan zult u horen, wat Rafaël's moeder hierover denkt.’
In de gang van de woning, waar Rafaël was grootgebracht, voelde ze een vreemde,
beklemmende, wrede stemming. Dit huis had een eigen macht, een eigen wil.
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‘Wat zijn dat voor rolletjes?’ vroeg ze en ze wees naar de deurposten.
‘Dat zijn de mezoezo's - daarin vind je de Tien Geboden in het Hebreeuws
geschreven.’
In de grote kamer, waarin ze binnengelaten werden, trad een donkere vrouw, die
haar hand niet uitstak en geen beleefdheid toonde, hun tegemoet. Betsy stond dicht
bij Marcus, die haar wilde laten zien, wat er in Joden omging. Zonder enige inleiding
zei Rafaël's moeder zacht en treurig:
‘Christen hoort bij Christen, Jood bij Jood.’
Betsy vroeg:
‘Kunnen we geen vrienden zijn?’
‘Er zijn Christenjongens genoeg voor u, een mooi meisje als u bent, er zijn Joodse
meisjes genoeg voor Rafaël. Wanneer u een Joods meisje was, straat-arm, ik zou u
als mijn lieve dochter verwelkomen.’ Er trilde geen gevoel in haar stem, doch Betsy
wist, dat zij de waarheid sprak.
‘U zou mij, als ik u gewoon zou ontmoeten, sympathiek zijn; mijn hart gebiedt
mij, nu ik u aanzie, van u te houden, maar ik zeg u, dat u nooit met Rafaël zult
trouwen.’
‘Rafaël en ik houden van elkaar,’ zei Betsy ongeduldig.
‘Ik heb Rafaël als Jood opgevoed, als Jood zal hij leven en als Jood zal hij, als zijn
dag is gekomen, sterven. Joden zullen het sjijmes voor hem zeggen.’
‘Ik zou kunnen onderzoeken, of ik geen Jodin kan worden.’
‘U kunt geen Jodin worden, want als Jodin nemen wij u niet aan, bij ons kennen
wij geen bekering, en als u in een ander land, waar het misschien wel zou kunnen,
Jodin werd, dan was u bij ons geen Jodin. U kunt niet leren Jodin te worden. Denkt
u, dat u het leven kent?’
Marcus begon te spreken en zij zweeg.
‘En wanneer ze niettegenstaande alles Rafaël zou volgen?’
Eva wachtte lange tijd met haar antwoord, want ze kon zich na zijn woorden bijna
niet meer uiten en ze had moeite zich tegen haar drift te verzetten, ze was altijd
onderworpen
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geweest. Nu ze eindelijk uit haar onderworpenheid gegroeid was, liet ze zich ook
helemaal gaan.
Dat Ruben uit het huis gevlucht en zijn volk ontrouw was geworden, kwam door
Marcus, dat Rafaël nu met een Christenmeisje verloofd was en alles wilde verlaten,
kwam ook door Marcus. Nu Marcus dit had aangemoedigd, zou zij het beletten.
‘Het kan mij niet schelen, wat kan en niet kan. Er zijn Joodse meisjes genoeg voor
Rafaël en deze vreemde heeft in ons huis niets te zoeken, zij moet het geluk ergens
anders vinden.’
‘Er is geen andere oplossing,’ zei Marcus treurig, ‘dan dat je Rafaël opgeeft en
naar je eigen kring terug gaat. Dat zal ook jouw geluk zijn.’
‘Mijn kring kan mij niet schelen, die heb ik achter mij gelaten, ik ben vrij.’
‘Niet helemaal,’ fluisterde Marcus, ‘we worden allemaal vastgehouden.’
Eva zei met vaste stem:
‘Ik heb met u niets te maken, want u bent een vreemde voor mij en mijn huis. Ik
ben goed bij mijn verstand en weet wat ik zeg.’
Betsy ging naar huis terug als een eenzaam mens; ze verlangde er naar met Rafaël
te spreken, vooral hem alles uit te leggen, wat er in haar omging. Waarom wilde men
hen uit elkander rukken? Dreef men hen nu juist niet naar elkaar toe?
Wat kon het haar eigenlijk schelen? Over een paar jaar waren ze getrouwd en dan
moesten ze samen hun leven opbouwen. Wisten ze in deze tijd nog niet, dat jonge
mensen hun eigen weg willen gaan?
Zij ook was in de waan opgevoed, dat er tussen de een en de andere verschil
bestond, ze wilde de vooroordelen afschudden, vrij zijn, onderzoeken, met Rafaël
God zoeken en of iemand hem Jood had genoemd of zou noemen, deed niets meer
ter zake, want zij hield van hem en het overige kwam terecht. Ze kwam thuis en
schreef Rafaël:
‘Lieveling, ik ben bij je vader en moeder geweest en ik
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zie wel, dat het allemaal moeilijk is, veel moeilijker dan ik heb gedacht, maar dat is
vaak zo. Mijn vader zegt ook bijna niets meer tegen mij, nu ja, dat moet hij zelf
weten. Ik denk, zullen wij later ook zo tegenover onze kinderen zijn? Ik denk, Raffi
houdt van mij en ik van hem, dan komt het andere later wel in orde. Ik heb in jullie
huis van die dingen aan de deur gezien, je vader zei, dat daar met Hebreeuwse letters
de wet in stond. Wil je me dat precies uitleggen? Er moet mij veel worden uitgelegd,
want vóór Christus er was, bestond toch de Joodse Wet? Je vader zegt, dat er eigenlijk
geen verschil tussen Joden en Christenen moest bestaan en hij en ik denken eigenlijk
over allerlei dingen gelijk.
Bij ons kennen wij het niet, dat de ouders zoveel in de melk hebben te brokken,
zich met alles bemoeien, en je ouders, vooral je moeder, staan anders tegenover jou
dan de vaders en moeders van mijn vroegere vrienden tegenover hun kinderen. Je
vader is zo'n andere man dan mijn vader, met mijn vader kun je geen twee woorden
spreken zonder dat je ruzie met hem krijgt. Ik moet je nog wat vragen: waarom mag
er in een synagoge geen orgel zijn en als er in de synagoge een orgel is wordt die
dan een tempel? Ik ben laatst in een kerk geweest, waar een oude predikant sprak en
daar vond ik het orgelspel juist zo mooi, maar ik weet het wel vooruit dat je mij
uitlacht net als toen ik over het hoofd van de Israëlieten praatte. Zeg, als jij met me
zou trouwen, heeft een rabbi er dan iets over te zeggen? Ze hebben me vroeger verteld,
dat als een rabbi iets niet wou, dat het dan niet mocht. Vertel mij alles. Waarom is
het allemaal zo moeilijk? Wij kunnen toch niet helpen, dat we van elkaar houden?
Zoek jij die familie Bamberg nog wel eens op? Waarom blijf je zolang weg, kun je
niet gauw terugkomen? Ik verlang zo naar je. Je moet een ander huis zoeken en niet
meer bij die mijnheer Uiekruier - wat een gekke naam heeft die man - blijven. Je
moet langzamerhand van je oude omgeving loskomen nu je mij lief hebt. Wat bindt
je nog aan het Jodendom? Lach me niet uit, ik zie je moeder vóór me. Als je niet
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gauw terug komt, kom ik bij jou, ik kan je niet loslaten en als ik je moest loslaten,
kwam ik daar nooit over heen en ik zou het je nooit vergeven. Kun jij zonder mij?
Als je mij losliet, zou ik waarschijnlijk met de eerste de beste man trouwen en dan
een man als jij bent zoeken; ik zou niet anders kunnen, ik zou in niets meer geloven,
ik zou.... Lieveling, schrijf mij, wat ons lot in de toekomst zal zijn, van jou en van
mij, ik heb het gevoel, dat ik eens alles zal kunnen dragen, omdat ik van jou houd,
Rafaël en jij van mij. Ik ben zo bang en moedig tegelijkertijd, Raffi.’
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Zeventiende hoofdstuk.
Op een middag ontmoette Rafaël Bella Bamberg bij ‘Mascotte’ en ze stevende op
hem af, om hem de hand te geven.
‘Rafaël.’
‘O, Bella.’ Ze begon dadelijk druk te praten.
‘Nee, ik ben er niet kwaad om, dat ik niets van je gehoord heb, dacht je dat? Ik
ben alles weer vergeten, ik ben verstandiger geworden, zeg, ik ben reuze-verstandig
geworden en de volgende week ga ik naar Zwitserland. Nee, dat heeft met mijn
verstand niets te maken,’ lachte ze.
‘Mijn vader geeft de volgende week een dinertje, daar moet je bij zijn. Je bent
toch voor mijn vader niet bang en als je later meester in de rechten bent, kan de relatie
je geen kwaad doen, daar moet je ook aan denken. Loop je mee op?’
‘Ik heb geen tijd.’
‘Nu ja, even, ik ben toch ook niet gevaarlijk voor je, ik ben toch een goede vriendin
van je, toe nu, Rafaël.’ Ze sprak geen woord over die avond, toen hij met haar op
een bankje gevrijd had, net als met een gewoon scharreltje. Wat moest hij zeggen,
ze had zo'n drieste manier van aanvallen, ze was er gewoon aan, dat iedereen haar
zin deed. En toch, tegenover hem toonde ze haar ware aard, voor hem was ze niets
anders dan een gewoon meisje uit de kille, dat hem en zichzelf aan de kille wilde
binden. Terwijl ze naast hem liep, wilde ze hem te kennen geven, dat hij kiezen zou
tussen haar en het meisje, dat toen op de Zionistenvergadering was geweest. Ze
bestudeerde haar woorden niet, ze kwamen vanzelf en gingen recht af op het doel
hem te behagen en voor zich te winnen. Ze deed niet aan problemen, zoals Betsy, ze
was maar een gewoon, lief, hartelijk meisje en ze had haar eerste liefde voor Rafaël
bewaard.
‘Ik vind het zo enig, je weer te zien na die avond. Je
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hebt het toch ook een leuke avond gevonden - en we moesten eigenlijk 's avonds nog
eens wandelen, nee! niet net als de vorige maal, daar schaam ik me een beetje voor,
maar je denkt toch niet slecht over me?’
‘Nee, Bella.’ Ze stond even stil en keek naar zijn gezicht.
‘Je meent het, niet?’ Ze kon toch niet alles zeggen, wat er in haar omging, en ze
werd tegengehouden door haar schroomvalligheid, die desnoods het uitlokken toelaat,
maar het uitspreken belet; zover zou ze nooit gaan, dat ze de zwoel-verlangde dingen,
de afschuwelijke dingen, die in een slapeloos uur van de nacht naar een vrouw
toegaan, zou zeggen of erop zou zinspelen, dromen, die in de morgen verdwenen
zijn en waar je nooit, ook niet tegen jezelf, over spreekt. Ze drukte zich even,
onwillekeurig, tegen hem aan en haar arm bleef tegen de zijne rusten; hij voelde
medelijden met haar, omdat ze anders altijd Bamberg's dochter was en nu zo'n klein,
minziek meisje. Ze was de geweldige droom van allerlei jongens, Joden en Christenen,
onophoudelijk kwamen er huwelijks-aanzoeken; Uiekruier zwoegde, om een geschikte
‘prins’ te vinden en ze wou niet, ze zou niet. Haar vader en moeder hadden er
natuurlijk wel over gepraat, ze vermoedden natuurlijk, wat Bella verlangde; onder
elkaar hadden ze ook vaak zijn naam genoemd, en Uiekruier lag voortdurend op de
loer. Haar ouders vroegen niet naar godsdienst, als 't maar iemand was, waar ze mee
‘voor de dag’ kon komen; het liefst zouden ze echter zien, dat zij een Joodse jongen
nam en zij wilde niets anders dan een Joodse jongen en dan hem. Ze had zijn naam
wel eens tegen haar moeder genoemd en op de een of andere manier kende de vader
haar voorkeur: niet voor niets kwam deze uitnodiging. Rafaël had over de sfeer in
dat huis wel horen spreken, onder elkaar waren ze echt-gezellig, er heerste een goede
verstandhouding, maar soms werd die huiselijkheid, gezelligheid verbroken; dan
was er een officieel, kil feest, waarvoor alleen mensen ‘uit de eerste stand,’ meest
Christenen, werden uitgenodigd en waar niet minder dan bij Sevenhoven alles
nauwkeurig volgens de étiquette ging. Rafaël herinnerde zich Bamberg - hij kon
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niet als ‘mijnheer Bamberg’ aan hem denken - heel goed, een klein, donker, gewoon
mannetje, echter als correct heer gekleed. Het geluk had het geslacht Bamberg
gediend, hij was een man van geld, macht en aanzien. Of was het nog iets anders
dan geluk?
‘Je bent zo stil,’ zei Bella. De ontroering maakte haar stem mooi en donker en in
de ongelijke strijd tegen Betsy Sevenhoven (doch was het inderdaad een ongelijke
strijd?) streed ze dapper door, op de manier van de Bambergs, die vol zouden houden,
tot ze er bij neer zouden vallen en dan weer zouden opstaan. Je moest je nooit
gewonnen geven, eigen zwakke plekken verbergen, andermans zwakke plekken
opzoeken, geen medelijden geven, maar ook geen medelijden vragen, zijn voor
anderen wat je voor jezelf bent. Waarom hield Rafaël niet van haar? Het was haar
goed recht, dat hij van haar hield en als er een ander meisje tussen haar en Rafaël
was, dan zou ze proberen hem van haar af te halen.
‘Kom je niet eens bij ons? Vader zal blij zijn je te zien.’
‘Misschien later wel eens.’
‘Vader geeft volgende week een heren-dinertje in “Mascotte.” Ik zal hem zeggen,
dat hij jou ook moet inviteren.’
Hij hield niet van vreemde woorden, omdat je alles zo goed in het Nederlands kon
zeggen, zijn goede moedertaal, die je nooit in de steek liet; het woord ‘inviteert’
stond hem op de een of andere wijze tegen.
Toen de uitnodiging kwam, vond hij geen redenen, te weigeren, want je leerde
mensen en omgevingen kennen, de wetenschap kwam niet door de school alleen,
buiten de school bestond de belangrijke school van het leven. Hij had nooit veel aan
officiële feesten gedaan en moest bij een kleermaker vragen, wat men dragen moest.
‘Een smoking. Denkt u eraan, geen slap overhemd, de vleugels van de zwarte das
moeten de omgeslagen punten van de boord bedekken.’ Je kon niet tegen de gebruiken
ingaan, die nu golden; over vijf en twintig jaar bestond er misschien geen smoking
meer of droeg je juist een slap overhemd en een gekleurde das. Het waren strenge
voor-
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schriften, waar geen mens tegen in kon gaan; je mocht wel gewaagde moppen
vertellen, doch de vleugels van de zwarte das moesten de omgeslagen punten van
de boord bedekken.
Hij trof de heren, meest wat ouder en bezadigder, even pijnlijk-nauwkeurig als hij
gekleed, behalve een Indischman met gebronsd gezicht, wiens das niet behoorlijk
zat, zoals Rafaël na de ontvangen les bemerkte; doch de Indischman trok er zich
niets van aan en zat maar om zich heen te kijken en te glimlachen en verschillende
bekenden vriendschappelijk toe te wuiven; telkens wilde hij iets vertellen en Rafaël
moest aan Simon Levi denken. Ook mr. Philipson, de advocaat, behoorde bij het
gezelschap, en hij zei, nadat Rafaël aan hem was voorgesteld: ‘Geachte collega, ik
ben blij de zoon van uw vader te ontmoeten,’ maar hij sprak niet over Simon Levi:
het kranten-artikel, waarin de oude zaak was opgerakeld, had hem genoeg verdriet
berokkend; altijd pijnigde hem de vraag, wat zijn vrouw zou denken. Dit gezelschap
vormde een ogenblik een éénheid, die straks weer in delen uit elkaar zou vallen.
‘Zouden de anderen weten, dat ik eigenlijk niet bij hen hoor?’ dacht Rafaël.
Bamberg schudde Rafaël langer de hand dan de anderen.
‘Jonge man, ik ben blij je te zien.’
Hij begon dadelijk te vertellen, hoe Simon Levi met de schilderij van een naakte
vrouw bij hem was gekomen en bij kris en kras had beweerd, dat het een Frans Hals
was en dat er hem tweeduizend gulden voor was geboden.
‘Zo'n man,’ zei hij, ‘kan nooit iets in de handel bereiken.’
‘Hij heeft een zoon....’ zei Rafaël, ‘Mozes, een flinke jongen, die wil studeren.’
‘Wat?’
‘Techniek.’
‘Als hij geld nodig heeft, kan hij bij mij komen. Je hebt weinig Joden, die zich
aan techniek willen wijden; medicijnen is het, rechten, letteren soms als ze studeren;
maar dan de handel! Mijne heren, van het bankwezen tot de kleine sanger, de kleine
koopman toe. De Jood kan van enkele centen leven en in ons land bestaat een
ongelofelijkgroot Joods proletariaat.’
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Bamberg schaamde zich niet voor zijn Jodendom, al vond hij het niet van groot
belang: hij was bij de Zionistenbond aangesloten, ook wel omdat Bram, zijn zoon,
er een van de vurigste propagandisten van was, en overigens wilde hij zich niet van
het Jodendom afwenden. Het Jodendom vertegenwoordigde voor hem een zekere
dichterlijkheid in zijn bestaan, een terugdenken, als aan een mooi landschap, dat men
op een reis eens heeft gezien en dat zich in de geest af-tint. af-tekent.
De Indischman zei:
‘Van Joden weet ik weinig, die ontmoet je in Indië niet veel en als je ze ontmoet,
zijn het Duitsers, Nederlanders, Amerikanen, maar als de heren willen, zal ik ze een
verhaal vertellen, waaruit blijken kan, hoe moeilijk het voor het ene volk is het andere
te begrijpen; u krijgt een verhaal van blank en bruin. Ik zal u iets over Soendanese
vrouwen meedelen, maar eerst wil ik u iets over de Soendanese taal vertellen, die
schijnt te zingen, het is een melodie, muziek vol verlangen. Geen liefde wordt zo
bezongen en gezongen als de Soendanese en u kunt er zich geen voorstelling van
maken, met welk een vuur de Soendanese vrouw haar liefde belijdt.’
‘Hoort u het?’ vroeg Bamberg Rafaël. ‘Wij kunnen nog veel van de Soendanezen
leren.’ De gebronsde man vertelde verder.
‘En nu zal ik u hiervan een merkwaardig staaltje geven.’ Zijn ogen blonken en
Bamberg lachte, want hij hield veel van verhalen en hij had deze heer uitgenodigd
om te vertellen.
‘We kregen klachten over een Soendanese onderwijzeres, die met een Europeaan
scharrelde, een sergeant, en ik werd erop uitgestuurd om het geval te onderzoeken.
Ik kom 's avonds in de plaats aan en ga in de bioscoop zitten en jawel! daar zie ik
een meisje met een sergeant, en het kon niet missen, of dit moest het Soendanese
dametje zijn; ze was om het zo te zeggen op heterdaad betrapt. De volgende dag
sprak ik haar in tegenwoordigheid van haar hoofd, een
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jonge, getrouwde Soendanese dame en ik zeg tegen het meisje:
‘Het beste is maar, dat u de school verlaat, want u bent te heet.’ Ze antwoordt niet,
ze is ook niet beschaamd en ik ben er nu van overtuigd, dat ze mij niet had begrepen,
want mijn begrippen stieten tegen de hare aan, zij vond haar liefde, haar hartstocht,
hoe u het noemen wilt, iets, dat haar boven haar zusters verhief en het hoofd van de
school zei verwijtend tegen mij:
‘Maar, mijnheer, ben i k dan niet heet?’
Bamberg speelde met zijn lorgnet, en eensklaps kwam Rafaël op de gedachte, dat
de bankier de Indischman had uitgenodigd, om hem dit verhaal te laten doen, al had
het niets te maken met het Jodendom, en ook niet met zijn liefde voor Betsy
Sevenhoven; de ogen van Bamberg waren zonder glinstering en hij wachtte tot een
van het gezelschap iets had te zeggen. Eensklaps zei een der gasten:
‘Twee rassen kunnen elkaar nooit goed begrijpen!’
‘Pardon,’ zei Philipson.
‘Als ik iets onaangenaams gezegd heb, bedoel ik het niet zo. Het Joodse volk is
geen afzonderlijk ras.’
‘En wat denkt onze jonge man ervan?’ vroeg Bamberg en hij glimlachte vol
aanmoediging. ‘Mijne heren, het woord is aan de moderne jeugd.’
Rafaël bloosde, hij had het gevoel, dat hij voor het eerst van zijn leven in het
openbaar moest spreken.
‘Over Nederlanders en Soendanezen kan ik niet oordelen, maar Nederlanders en
Joden wonen al enige eeuwen samen en de vermenging tussen deze twee groepen is
begonnen.’
‘Als je zo oud bent als je vader, ben jij als je vader en spreekt als hij,’ zei Bamberg.
Rafaël riep uit:
‘De tijd is vol geluid en roept de vlam.
Het slopingswerk dreunt - nu storten muur na muur.’
‘De jeugd houdt van raadsels en van verzen.’ Bamberg
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mocht hem graag lijden, en hij begreep wel, wat Bella in de jonge, dromerige man
zag.
Hij was het met Rafaël eens: in dit land bestonden geen beletselen, het kleine land
was machtig gebleven en zou machtig blijven door zijn vrijheid en verdraagzaamheid,
het was als het grote land Amerika rijk geworden, doordat het niemand's kennis en
wetenschap afsloot. ‘Nederland, Nederland,’ hoe klonk dit goed over de wereld en
hier waren Nederlanders bij elkaar.
Bamberg zuchtte even en speelde nadenkend met zijn horlogeketting.
De jonge man had gelijk, maar hoe kon hij in dit geval bewerken, dat Rafaël zijn
meisje opgaf en - zijn gedachten werden enger, net of hij in de afgeslotenheid van
zijn gezellige huiskamer zat - dat hij Bella zou nemen? Hij herstelde zich spoedig
van zijn mismoedigheid: dat was niets voor een Bamberg, een strijd op te geven; hij
had het gevoel, dat het voor een Bamberg beter was het leven vaarwel te zeggen dan
een moeilijkheid uit de weg te gaan; een Bamberg kon niet verliezen. Hij speelde
met zijn lorgnet en zei toen:
‘Ook de opvoeding doet zijn invloed voortdurend gelden. Maar nu spreek ik in
raadsels, mijne heren. Wie kent er nog een verhaal?’
Het was Rafaël te moede, nee, hij wist het zeker, dat de woorden van de bankier
voor hem bestemd waren. Terwijl hij verstrooid naar de verhalen luisterde, het
geroezemoes der stemmen, het klinken der glazen, dacht hij na over de twee vrouwen,
de twee grote machten in zijn leven: zijn moeder en Betsy Sevenhoven.
Enkele dagen later volgde een briefje van Bamberg aan Rafaël, dat hij de volgende
Dinsdagavond alleen thuis was en of Rafaël dan wilde komen om zijn nieuwe
aanwinst, een Gerard Dou te bekijken; als hij mee wilde eten, wat de pot schafte,
verwachtte hij hem tegen zes uur.
Rafaël besloot te gaan, niet om de Gerard Dou, maar omdat er iets in de oude heer
hem aan de kille en zijn jeugd herinnerde, en toen hij met Bamberg in de kamer zat,
voelde
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hij zich dadelijk thuis. Bamberg ontving hem heel gewoon in een eenvoudig pakje;
in zijn huiselijke omgeving had de beroemde bankier niets opzienbarends.
‘De dames zijn naar Zwitserland en ik zag wat op tegen de eenzame avond gezellig, dat je er bent.... ik zal maar Rafaël zeggen. Na het eten zal ik je de Gerard
Dou laten zien.’
Rafaël had nog nooit een beter gastheer aangetroffen, hij was vaderlijk zorgzaam
voor zijn gast; telkens wanneer de bediende presenteerde, keek hij toe, dat Rafaël
genoeg kreeg.
‘Waar is Bram?’ vroeg Rafaël.
‘Ook uit,’ zuchtte Bamberg, ‘ze laten de oude man wel alleen.’
‘Wil hij naar Palestina?’
‘Hij houdt strak en stijf vol, dat Duitsland de oorlog wil en hij gaat zeker weg, die
dwaas! Dan heb ik in mijn bank geen opvolger, tenzij ik natuurlijk een schoonzoon
zou krijgen.’
Toen begon hij over de kille te praten, over de tijd, dat het nog een schande was
een afvallige in Israël te zijn.
‘Hoe noemden ze dat ook al weer?’ Zijn geheugen liet hem niet in de steek. ‘Een
posje Jisroijl. 't Waren toen voor een groot deel vrome mensen, die naar de
opperrabbijn gingen, om hem vragen te stellen, wat geoorloofd was en niet, kasjes
noemden ze die, en zo'n raaw, dat is een opperrabbijn, had heel wat kasjes te
beantwoorden. Het hele leven van de Joden was aan de godsdienst gewijd en het
bleef door zijn godsdienst van de overige wereld verwijderd. Eens was de ‘nieuwe
tijd’ gekomen, die zich had geopenbaard, doordat een Jood op een goeie dag gekleed
in een witte rijbroek op een schimmel door het Ghetto had gereden en men had dit,
zonder te weten waarom, veroordeeld. Alle oude gewoonten, opvattingen, zeden,
stierven langzamerhand af en hij, Bamberg, betreurde dat niet, want hij ontgroeide
aan elke dag, die was geweest en behoorde de nieuwe tijd toe, hoewel hij van de
terugblik hield.
Rafaël voelde zich prettig gestemd, als een kind, dat door
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moeder op een koude winteravond op hete anijsmelk wordt onthaald. Alles, wat het
leven aan behagelijkheid bood, was hier aanwezig; Rafaël was uitgenodigd te komen
eten, wat de pot schafte: schildpadsoep, tarbot met gewelde botersaus, kalfsoesters,
aardappelen, doperwten en chipolata-pudding. Bamberg had de banderolles van de
sigaren, de gouden etiketten verwijderd en zinspeelde niet op het merk, dat Rafaël
rookte. De bediening geschiedde geluidloos, correct, het afnemen van de tafel bijna
zonder dat Rafaël het merkte. Alcohol werd niet geschonken.
Toen ze alleen waren, keek Bamberg even op de klok.
‘Het is tijd, dat we eens naar de Gerard Dou gaan kijken.’
Eensklaps klonk de electrische schel van de voordeur, het blijde blaffen van een
hond en de gastheer keek verwonderd op.
‘Wat kan dat wezen? Dat moeten.... Wie kunnen het anders zijn?’ Een paar minuten
later stonden mevrouw Bamberg en Bella in de kamer.
‘Waar komen jullie vandaan?’ vroeg Bamberg in uiterste verbazing.
‘Regelrecht van Luzern.’
‘Maar je had me toch wel kunnen telegraferen?’
‘Heb ik het niet gezegd?’ riep Mevrouw Bamberg in dramatische wanhoop uit, en
tot de hond: ‘stil Rex.’ Wij hebben in Bazel getelegrafeerd en de kruier vijf franc
gegeven, en hij heeft het telegram niet verzonden! Hoe is het ter wereld mogelijk?’
‘Hebben jullie gegeten?’
Als Bamberg komedie speelde, speelde hij die voortreffelijk.
‘Natuurlijk, in de trein.’
‘Of in ‘Mascotte,’ dacht Rafaël. Trouwens de uitgelatenheid van de hond scheen
weer op een lange afwezigheid te wijzen. Hij had het gevoel, of hij een detective
was, die straks tot het verrassende resultaat zou komen.
Als hij in het spoorboekje zou kijken, zou hij vinden, dat op dit uur een trein uit
Bazel was aangekomen. Bella ging verrast naar hem toe.
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‘Rafaël, jij hier?’
Nee, dat kon geen comediespel zijn; niet de minste klank klonk naar onwaarheid,
ze was oprecht-verheugd; haar ogen straalden.
‘Is dat nu de beroemde Rafaël?’ vroeg mevrouw Bamberg.
‘Martha, je kent mijn gast toch?’
‘Ik heb 't al gehoord,’ glimlachte mevrouw Bamberg. ‘Ik zal je maar bij de naam
noemen, maar ik heb je ook direct herkend, want een paar jaar geleden, heb ik je bij
Bram gezien.’
Ze had zich merkwaardig aan haar nieuwe leven aangepast, want ze stamde
eigenlijk uit een ander milieu, te vergelijken met dat van Levi Augurk, een milieu
van verborgen rijkdom. Niemand wist hoe rijk Levi Augurk was, en ook wist niemand,
behalve enkele ingewijden, iets van het vermogen van mevrouw Bambergs vader.
Ze had op school nooit uitgeblonken, maar ze beschikte over een eigenaardige
verstandelijkheid, die vooral op haar geheugen berustte en wat ze eenmaal had gezien
en gehoord, wist ze, als het slechts even haar belangstelling had gewekt, voor altijd.
Ze leerde, wat de spraakkunst betreft, haar vreemde talen slecht, doch zij sprak ze
op reis gemakkelijk, want ze had begrepen, dat je in het gewone, practische leven,
met enkele zinnen kunt volstaan, en met ‘glad to meet you’ of ‘enchanté’, kwam je
al aardig ver. Ze kon, zonder dat iemand haar onkunde bemerkte, mee-praten over
allerlei dingen, waarvan ze weinig wist en het zeldzame vermogen allerlei kwesties
als blokken uit een blokkendoos bij elkaar te passen, redde haar uit de moeilijkste
situaties.
Men meende, dat ze ‘zeer intelligent’ moest zijn en als gastvrouw werd ze velen
tot voorbeeld gesteld.
‘Even wassen en kleden, dan komen we beneden.’ Rafaël wilde opstaan.
‘Blijf nu zitten, Rafaël.’ Ze legde de hand op zijn arm. ‘We komen in een
ommezientje terug, niet Bella?’
Bella had, na haar spontane begroeting, gezwegen; er was blijkbaar iets, waar ze
over nadacht en ze kwam nu iets naar voren, rustig en beheerst:
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‘Als Rafaël haast heeft....’
‘Bella!’ waarschuwde haar vader verwijtend, maar mevrouw zei:
‘Ik vind, dat Bella gelijk heeft en dat wij onze gast niet mogen ophouden - hij is
overigens van harte welkom.’
‘Ik kan nog wel een ogenblik blijven,’ en hij zei dit als een detective, want
nieuwsgierigheid prikkelde hem: was dit alles spel, was het toeval, dat ze hem hier
aantroffen? Hij bewonderde zijnsondanks, - hij had haar toch als vrouw leren kennen,
- Bella's hooghartigheid tegenover hem, ze was waardig en zelfverzekerd, of ze
ternauwernood iets van zijn leven wist. Hij zou het tegen niemand kunnen zeggen,
dat hij sympathie voor haar voelde en dankbaarheid; het was zijnsondanks zijn gevoel
jegens haar.
De twee dames gingen heen en hij en Bamberg bleven in de kamer tesamen.
‘Een onverwacht slot van deze avond, jonge man, en misschien ook wat
ongezelliger dan we hadden gedacht, zo mannen onder elkaar; als er vrouwen bij
zijn, wordt alles anders, maar daar is nu niets meer aan te veranderen. Ze hebben mij
nog niet verteld, waarom ze zo overhaast uit Zwitserland gevlucht zijn, want het lijkt
wel op een vlucht. Het is met vrouwen altijd zo, onberekenbaar, tenminste voor ons
mannen, je weet bij vrouwen nooit waar je aan-toebent en ik zal je daar eens een
voorbeeld van geven. We hadden een buitengewoon-bruikbare, vrouwelijke employé,
we betaalden haar goed, drie honderd vijftig gulden in de maand, en ineens zegt zij
de betrekking op. De rest van het personeel loopt met een geheimzinnig gezicht rond,
en later hoor ik, dat ze in een andere stad een betrekking van honderd vijftig gulden
in de maand heeft aangenomen. Daar heb je een voorbeeld. We zullen er samen nooit
uitkomen, hoe die vlucht uit Zwitserland in zijn werk is gegaan. Maar nu een kwestie
van mannelijke logica: waarom ben je nooit eerder hier gekomen? Je hebt zelfs Bram
nooit opgezocht en ik begrijp toch, dat je hier vroeger bent geweest.’
‘Als gymnasiast.’
‘Waarom heb je je bezoek niet herhaald?’
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‘Ik heb er nooit aan gedacht.’
Hoe glimlachend, gewoon, ongekunsteld, zich dit gesprek ook ontwikkelde, Rafaël
begreep wel, voelde wel, dat Bamberg een stille en verbitterde strijd tegen hem
voerde, die geen ander resultaat moest hebben dan nederlaag of overwinning; Bamberg
twijfelde niet aan de mogelijkheid van zijn zegepraal en Rafaël moest zichzelf
bekennen, dat die kleine man, vriendelijk en welwillend, zijn redenen had nu door
te vechten: nu hij, Rafaël, was blijven zitten, om op ‘de dames’ te wachten, waren
deze minuten kostbaar.
De zoetste verleiding lokte hem, zijn eigen omgeving in de meest-behagelijke
vorm, en hij hoefde maar één woord te zeggen, of hij was één der koningen van deze
aarde, Mozes Levi kon van Bambergs geld studeren en Ruth Augurk zou gelukkig
zijn; hij kon Simon Levi helpen zijn goede naam te herwinnen, hij kon arme Joden
in veiligheid brengen, zelf wonen waar hij wou, reizen, waar hij wou tot de oorlog
zou komen, of zich aan de studie van het strafrecht wijden, vóór hij zijn practijk
begon en Bamberg zou dit zich specialiseren graag zien. Hij hoorde de vriendelijke
stem al:
‘En dan vooral geen zorgen over iets anders.’
Die kleine Bamberg kende al zijn gedachten.
‘Nog een sigaar, Rafaël?’, en de jonge man liet peinzend de rookwolken dwalen,
hij zag ze na, hoe ze tegen de zoldering dwarrelden. Als hij met Betsy trouwde,
wachtte hem een bestaan als van de meeste mensen, vol maatschappelijke strijd,
moeite aan alle kanten. ‘Uit de weg, Rafaël, je loopt mij voor de voeten!’ zou het
leven telkens tegen hem zeggen. ‘Waarom heb je Bella Bamberg ook niet genomen,
domoor, dan was al die moeite onnodig geweest.’ ‘En vind je Bella eigenlijk ook
niet een lief meisje, ze zal een echt goede trouwe vrouw voor je zijn, een vrouw, een
vriend. Wees niet dwaas, Rafaël, liefde en romantiek zijn ficties van dichters en
romanschrijvers, en als liefde en romantiek ooit hebben bestaan, zijn ze nu uit de
tijd. Rafaël, luister toch naar jezelf, wees toch verstandig, kerel, Bella is toch een
schat van een meisje, wat lag ze toch lief tegen je aan,
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Rafaël, denk er aan! Je kunt ook met haar naar Suriname vertrekken, daar kan de
Nederlandse regering je ook gebruiken, als er oorlog uitbreekt, of naar een ander
land. daar kun je je aanmelden. Zo is je geweten zuiver, Rafaël!’
Bamberg rookte zwijgend, want soms moet men niet spreken, nadat men een
aanbod had gedaan. Dan moest men zijn ongeduld weten te bedwingen, doen wikken
en wegen, zelf onderwijl wikken en wegen en tegelijkertijd zijn gedachten naar de
ander laten uitstralen, zodat hij zou doen, wat je wilde, en ook moest er voortdurend
een glimlach op je gezicht wezen, die niet mocht verdwijnen, wanneer de ander het
aanbod weigerde. Dat was een deel van de levenskunst, die je alleen door ervaring
kon leren.
En nu ging het om het geluk van zijn dochter; zijn vrouw had hem verteld, dat
Bella vaak huilde en wat was er op die avond van het feest gebeurd? Hij leed dikwijls,
al had hij er met niemand over gesproken, om het denkbeeld, dat één man ter wereld
het had durven wagen zijn dochter zonder huwelijksplannen aan te raken; ze hadden
hem verteld dat Bella en Rafaël tesamen het feest hadden verlaten: wat was er die
avond tussen de twee jonge mensen voorgevallen? Zijn vrouw wist van niets en Bella
had er zich niet over geuit, behalve dan dat ze gehuild had. Het kwam van deze
moderne tijd, waarin de jonge meisjes onbeschermd werden gelaten en als vader
moest je ook nog glimlachen tegen zo'n man, net doen, of je niets begreep, of je naïef
tegenover het leven stond, omdat je (stil! niemand mocht dit ooit weten) als een
bedelaar die (hij gebruikte in zijn gedachten een Joods woord) sauger moest vragen:
‘Trouw a l s j e b l i e f t met mijn dochter.’ Maar het deed hem goed, dat Rafaël zo
onzeker was, bleef zitten, wachtte, tot Bella terugkwam.
Ze liep de kamer binnen, zag langs Rafaël heen, omdat hij vanavond niet voor
haar bestond; ze was uit Zwitserland gekomen en had een vreemde in dit huis
aangetroffen, die mocht blijven of weggaan, al naar hij dit verkoos. Dit prikkelde
hem, nu wilde hij weten, of ze van hem hield, dat ongenaakbare van haar trok hem
juist aan.
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‘Moeder heeft wat hoofdpijn en wou liever niet beneden komen, ze zei, dat ik u wat
gezelschap moest houden!’
‘Wat is er met moeder? Zal ik een dokter laten komen?’
‘Blijft u nu hier, vader.’ 't Klonk bijna smekend.
‘Nee, nee,’ zei Bamberg, ‘'t is beter, dat ik ga kijken, je excuseert me wel, Rafaël?’
‘Natuurlijk.’
Bella ging tegenover Rafaël zitten, want ze moest dit wel doen, nu zij de gastvrouw
werd. Ze zei:
‘Een onverwachte ontmoeting. Ben je hier al eens eerder geweest?’
‘Na die avond met Bram niet.’
‘We zijn in Zwitserland geweest.’ ‘Ja, dat weet ik wel,’ wilde hij zeggen, doch hij
zei niets. ‘Hou je van de bergen? De Nederlanders zeggen, dat ze op het laatst een
gevoel van benauwenis geven, vind jij dat ook?’
‘Ik ben nooit in Zwitserland geweest.’
‘Nooit in Zwitserland geweest?’ Ook zij wilde wat zeggen, dat ze plotseling
bedwong: ‘het is toch niet zo duur, je ziet tegenwoordig iedereen in Zwitserland.’
‘Mijn vader zegt, dat je niemand op reis goed leert kennen, op reis doet iedereen
zich anders voor dan hij in werkelijkheid is.’
‘Nee, maar je ziet veel’ en toen: ‘Ik ben vanavond niet aardig voor je geweest,
maar je hebt me ook zoveel verdriet gedaan.’ Ze wikkelde hem geheel en al in haar
manier van denken, haar manier van praten, ze riep de dingen wakker, die een man
aan een vrouw binden, zodat hij niet los kan komen; 't begint met wat zoenen, tastend
vragen, tot ze onontbeerlijk voor hem is geworden. Ze had een bedroefd stemmetje,
heel klein, als van een kind.
‘Je hebt me niet mooi behandeld.’
‘Je hebt haar niet mooi behandeld,’ spraken zijn gedachten haar na.
‘Het ergste is, dat je daar nooit over hebt nagedacht en je kunt niet zeggen, dat ik
je heb gezocht, met je heb geflirt, nee! je hebt mij gevraagd, of ik met je dansen wou
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en als je mijn naam niet had geweten, zou ik niet met je gedanst hebben.’
Weer klonk de echo van haar woorden in zijn geest.
‘Zou ik niet met je gedanst hebben.’
‘En later heb je me slecht behandeld, je hebt gedaan, of ik het eerste het beste
meisje was met wie je een avond uitgaat en dat je daarna niet meer wilt kennen, niet
meer goeiendag zegt, als je haar op straat tegenkomt, waar je met je vrienden wat
over spot....’
‘Nee, nee.... zeg dat niet.’
‘Ik heb me voor jou vernederd en ik ben nog wel begonnen heel trots te doen,
maar ik kon het niet volhouden. Zeg tenminste, dat het je spijt.’
Ze had gelijk, er was geen woord tegen in te brengen: hij had zich moeten
beheersen; toen hij zich had laten gaan, kon zij zich ook niet meer bedwingen en al
had ze hem nog niet alle bloemen van de liefde gegeven, één bloem had hij ontvangen.
‘Je hebt niets kwaads gedaan en ik heb alle schuld,’ zei hij.
‘Nee, dat moet je ook niet zeggen, maar toch is het niet mooi van je en je had er
geen gebruik van mogen maken, dat ik die avond zo.... opgewonden.... was. Ik heb
me al die tijd zo ellendig gevoeld; ik moet het je zeggen, je hebt iets heel anders van
me gemaakt.’
Ze kon tegenover Rafaël niet anders zijn dan ‘het meisje,’ dat op meisjesachtige
manier probeerde hem te winnen en ze begon nu de zwaarste aanval, die een vrouw
tegenover een man kan ondernemen, de aanval op zijn geweten.
‘Je houdt van een ander meisje, je hield al van haar, toen we op die avond samen
waren; ik zeg niet, dat je iets tegen 't andere meisje hebt te verantwoorden, want het
gaat immers tussen haar en mij, maar ik moet je vragen: “Toen je mij kuste en streelde,
kuste en streelde je toen eigenlijk niet de a n d e r e en is dat eigenlijk niet de grootste
krenking, die je een vrouw kunt aandoen? Ik heb dat toen niet bedacht, maar later
heb ik het begrepen.” Ze wachtte, of hij nu ook iets zou zeggen, en ze besloot, toen
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hij niet antwoordde, verder ie gaan. “Wat je “verloofd” noemt, was je op die avond
niet, hè, zeg het mij, Rafaël, het is voor mij van het hoogste gewicht voor mijn gevoel
van eigenwaarde. Ik ben een meisje met een heleboel moderns en een heleboel
ouderwets en dat ouderwetse fluistert mij in het oor:
“Als hij verloofd was geweest, had hij het me kunnen zeggen,” dan had ik altijd
zelf nog kunnen weten, of ik toe wou geven. Heb ik daarin gelijk?’
‘Ja.’
‘Je bent eerlijk, maar nu wil ik niet meer over mezelf praten, maar over jou. Als
je met dat meisje trouwt, maak je iedereen ongelukkig, jezelf ook; dat is die liefde
niet waard, je kunt je liefde niet op het ongeluk van een ander mens opbouwen. Wat
denkt je vader?’
Hij moest haar rekenschap van zijn daden geven.
‘Mijn vader is er tegen, omdat hij vindt, dat men n u de kille niet mag verlaten.’
‘En je moeder?’
‘Ik weet het niet.’
‘Dan moet het wel iets heel ergs zijn, als je zegt, dat je het niet weet.’
‘Ik heb er geen antwoord op.’
‘Ik wel: ik ben Joods en ik zeg: “sjemang beni! Moesar owigo weal titausj tauras
imego,” met de vertaling erbij, Rafaël, zoals wij die als kinderen hebben geleerd:
“hoor mijn zoon, naar de bestraffing van je vader, maar verlaat de leer van je moeder
ook niet.” Zo is het, Rafaël!’ Hij keek een andere kant uit, om haar niet in het gezicht
te zien. ‘Ik ben een vriendin van je; toen ik je voor het eerst bij Bram zag, had ik
dadelijk het gevoel, dat ik niets dan een vriendin voor je wou zijn. Dat andere meisje
begrijpt niets van je.’
‘Dat wel....’ Ze luisterde naar de klank van zijn stem, liet deze in zich doordringen,
om de zuiverheid af te wegen en zuchtte even, maar het bloed der Bambergs, dat
onverzettelijk was, liet haar met spreken voortgaan en ze wist nauwkeurig, wat hem
moest ontroeren.
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‘Als i k bij je kom, dan ben ik voor je moeder een dochter. Is dat zo?’
‘Ja.’
‘Wat kun je met het andere meisje bespreken? Ze is misschien veel knapper en
geleerder dan ik, maar als je haar kiest.... en zij kiest misschien jou, daar ben ik nog
niet zo zeker van, dan verandert jouw wereld.’ Hij had lust haar handen te strelen,
en dan.... zou zijn hand verder gaan, of hij wilde of niet. Ze had zo'n lief gezichtje,
het was door haar redenering helemaal warm geworden. Zoals iemand, die een boek
leest op een ogenblik gekweld kan worden door de ondragelijkheid van de spanning,
de begeerte te weten, wat er gebeuren zal, zo staarde hij in de spanning van zijn eigen
leven, en hij kon niet weten, wat hij kiezen moest, de vastheid van de genegenheid
of de grilligheid van de liefde.
‘In deze avond wordt jouw lot bepaald,’ dacht hij, ‘maar ook dat van Betsy en van
Bella.’
‘Wat gebeurt er met je moeder?’
Ja, dat kwam er ook nog bij. Waarom had hij ‘die avond’ niet net gedaan of hij
zich Bella's naam niet kon herinneren, dan was alles in elk geval eenvoudiger geweest.
Nogmaals vroeg ze:
‘Wat gebeurt er met je moeder? Daar heb je me nog geen antwoord op gegeven.’
‘Dat hoeft ook niet, ik ben jou geen verantwoording schuldig!’
‘Het moet iets vreselijks zijn, het moet je later kwellen. Doe haar dat niet aan,
Rafaël, ga maar van mij weg, maar neem Betsy niet.’
‘Je bent toch lief, Bella.’
Nu had ze de juiste toon gevonden en ze meende ook, wat ze zei.
‘Beloof me, dat je haar niet zult nemen. Ik ben toch ook wel iets voor jou geweest;
ik weet wel, dat je me niet lief had op die avond, maar het moet toch iets liefelijks
voor je zijn geweest.’
‘Dat is ook zo.’
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‘Wanneer je later aan mij terug-denkt, zal het ook iets liefelijke voor je wezen. Is
het niet zo? Ik weet zeker, dat ik een goed meisje ben, mijn hart is goed; ik ben ook
een trouw meisje, mijn hart is trouw. Al zou het maar een gewoon avontuurtje zijn
geweest, ik beteken op dit ogenblik iets voor jou.’
‘Ja, Bella.’
‘Noem het vriendschap, sympathie, vriendelijk gevoel, noem het maar, zoals je
wilt, je mag het elke naam geven.’
‘Ik zal het vriendschap noemen.’
‘Dan is het vriendschap. Zeg me alleen, dat je niet met het meisje zult trouwen,
beloof me dat en ga dan weg, dan zal ik niet meer gekrenkt zijn, Rafaël! Dan heb ik
iets, waaraan ik kan denken, iets, dat ik in mijn leven heb gedaan. Daar hebben heel
veel vrouwen behoefte aan; 's nachts lag ik dikwijls wakker en woelde maar heen en
weer en dacht: “wat heb ik Rafaël toch te zeggen?” maar dit was het, wat ik je gezegd
heb.’
Hij zat stil naar haar te luisteren als naar een bekend Joods lied uit zijn kinderjaren.
Zij vergat de kille niet, want ze was een trouw meisje, haar hart was trouw. Hij zag
haar nu aan en vond, dat ze mooi was. ‘Zie, je bent schoon, mijn vriendin, je bent
schoon, je ogen zijn duivenogen.’
De kille trok en oefende zijn volle macht uit, maakte de tegenstelling zo scherp
mogelijk. Zij was een lief meisje uit zijn stam, rijk en bekoorlijk, dat zich niet te veel
met levensvragen bemoeide, niet ‘zocht’, maar de dingen zag ‘zoals ze waren’ en
daartegenover stond Betsy, het ‘moderne’ meisje, trots, schijnbaar luchtig en vrolijk,
veeleisend, ernstig, kuis en afwerend in haar werkelijke aard, romantisch.
Bella als vertegenwoordigster van de kille, liet hem zien, wat hij verstiet; Betsy
zou hem langzaam, maar zeker van jeugd, familie, volk vervreemden en hem dwingen
de dingen te zoeken die zij-zelf zocht.
De Joodse wet luidde, dat hij zijn vader en moeder moest eren en als hij Betsy volgde,
eerde hij zijn moeder niet.
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Ruben zou met een Christen-meisje trouwen, moest hij, Rafaël, dit ook doen?
Het meisje tegenover hem zag, hoe hij zijn voorhoofd fronste en ze wachtte geduldig,
zoals ook haar vader had gewacht. Het tikken van de klok accentueerde de stilte. Ze
had lust haar handen naar hem uit te strekken en volgde deze aandrang.
‘Ik help je, kameraad,’ zeiden haar handen. Vergeten was nu, in dit zuiver-menselijk
gebaar, alle verlangen, het woelen 's nachts, het roepen van het lichaam, het
eigenbelang, om Rafaël voor zich te winnen.
Hij begon te praten en zijn woorden sproten uit de diepste bronnen van zijn ziel
voort.
‘Ik ben Zionist geworden, toen ik mijn godsdienst had verloren, - ik wou me ergens
aan vast klampen. Zo is het. Als er ergens in de kille een feest was, als ze mij in de
kille nodig hadden, heb ik mij nooit hieraan onttrokken, maar mijn hart was er niet
bij, ik deed alles uit plicht, niets uit liefde. Bij mijn niet-Joodse vrienden voelde ik
mij thuis. Mijn vader heeft me eens gevraagd, waarom ik ze nooit mee naar huis nam
en dit is het antwoord: ‘omdat ze mij bij mijn moeder niet in mijn ware gedaante
gezien zouden hebben.’
‘Je schaamt je voor je moeder.’
‘Dat is niet waar, ik houd van mijn moeder en ben tot elk offer bereid.’
‘Laat dan dat meisje gaan.’
‘Het zou jou niet helpen, Bella,’ zei hij droevig. ‘Jij hebt er niets aan, dat ik met
je zou trouwen en niet van je zou houden. En als ik dan die andere tegenkwam? Ik
wil dat verraad tegenover jou niet begaan.’
‘Zover gaat je gevoel voor mij?’ Ze staarde voor zich uit. ‘Hoe kan dit nu? Ik hou
zoveel van je, je mag het nu ook wel weten, ik zou je voor niets hebben laten gaan;
als mijn vader en moeder het niet hadden gewild, als ze jou te arm hadden gevonden,
te onbetekenend, ze stond op ‘och,
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er zijn zoveel, die mij willen hebben, en die ik weiger - ik zou jou willen hebben,
Rafaël!’
‘Ik kan het niet helpen, dat ik.... van dat andere meisje houd.’
‘Dan hebben wij verder niets te praten, Rafaël.’
Hij stond op en ze opende de deur voor hem. Toen begon het huis, dat tot dusver
stil had geluisterd, op iets te wachten. Hij had het gevoel, of het huis leefde. Ook
mijnheer en mevrouw Bamberg luisterden met hem op de bovenverdieping naar de
stemmen van het huis, dat een dwingende macht had.
‘Ga niet weg,’ zei het huis.
Hij stond in de marmeren gang en kon in twintig passen bij de voordeur zijn. Zij
opende bijna-spottend, met een soort buiging, de voordeur voor hem.
‘Je kunt nog terug,’ schaterde de open voordeur, die een grote, grijnzende muil
geleek.
Toen ging de deur toe en een mogelijkheid in het leven werd voor hem afgesloten.
Later kon hij denken:
‘Als ik toen gewild had,’ dromen:
‘Dom was het,’ misschien: ‘verstandig van me,’ doch hij had gekozen en er was
nu geen terugkeer meer mogelijk, hij had haar in haar eigen huis beledigd.
Haar trots antwoord moest komen en een paar weken later (nog eerder dan hij het
verwachtte) ontving hij het: zij was verloofd met een rijke, jonge man, van bekende
familie, een van de grootste zakenlui uit de stad, die nooit hoefde te informeren,
welke das hij bij zijn smoking moest dragen. Dat kaartje op zijn tafel zag er eenvoudig
uit, doch gedistingeerd, natuurlijk in steendruk, boekdruk was goed voor het gewone
volk. Nu kon hij de Bambergs gaan gelukwensen en ze zouden hem vriendelijk,
neerbuigend ontvangen en Bella zou doen, of hij een van de velen was. Mijnheer
Bamberg zou hem zeker, om de schijn te redden, nog eens een keer uitnodigen, doch
hij zou vergeten zijn, dat hij beloofd had Mozes Levi met geld te helpen, om te
kunnen studeren, ook andere dingen zou hij vergeten zijn. En nog
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niet zo heel lang geleden zat hij naast Bella Bamberg op een bankje in het plantsoen.
Zo was het leven.
Hij besloot niet naar de receptie te gaan, dat was misschien beter. Dan konden de
mensen denken, dat de familie Bamberg hem had afgewezen, en hij zich beledigd
voelde en Bella zou naar hem uitzien en denken:
‘Hij heeft gelijk, dat hij niet is gekomen.’ Die schaduw was voorbij gegleden.
Waarom had hij zo gehandeld als hij deed? Je werd er in het leven zo nu en dan toe
gedwongen even stil te blijven staan en te vragen: waarom?
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Achttiende hoofdstuk.
Oo de tafel van het Artistenbureau N.V. Stillhalte und Meyer Potsdammerstrasze
Berlijn stond een reeks elefoontoestellen, en de hele dag werden er gesprekken
gevoerd.
‘Met mijnheer de directeur persoonlijk....’
‘Hier is Eisenach.... Met café Holzmann. Kunt u direct voor een strijkje zorgen?’
‘Hier Karlsruhe. Wij vragen voor een kindervoorstelling een goochelaar.’
‘Berlijn Oost. Theater Bassinsky. We hebben een zangeres nodig en een humorist.’
‘Kom, eens kijken. Ja, we hebben een paar nieuwe krachten....’
‘Loop naar de maan met nieuwe krachten. Wij willen wat bijzonders hebben.’
‘Wij bevelen uitdrukkelijk aan als zangeres: Gertrud Liesemeyer en als humorist
Bretano!’
‘Van Gertrud Liesemeyer hebben we nooit gehoord. Bretano - de clown?’
‘Ja, eerste klas werk. Zijn nabootsing van Joden is voortreffelijk! En dan.... dat
kromme praten.... en zijn actie. Zijn nabootsing van een vrouw, die als een paard
door een hoepel springt. Maar Gertrud Liesemeyer is ook eerste klas; een prachtige
alt. Moet u haar horen zingen:
‘Deine Liebe kann ich nie vergessen.’

‘Ja, dat ken ik wel. De tweede regel luidt:
‘Ganz verdorben ist das gute Essen.’

‘Hahaha! Altijd dezelfde, mijnheer Bassinsky, altijd humor! Maar op mijn
verantwoording: ‘neemt u Gertrud Liesemeyer.’
‘'t Is goed, maar ze treedt in 't eerste nummer op.’
‘Dan krijgt u ruzie met haar.’
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‘Hoe oud is ze?’
‘Twee, drie en twintig jaar.’
‘Dat is mij te oud.’
‘Hahaha. Mijnheer Bassinsky. Altijd dezelfde, mijnheer Bassinsky, altijd humor!
Wilt u een beproefde kracht hebben van zestien jaar? Ze heeft prachtige benen,
mijnheer Bassinsky. Wat verlangt u meer?’
‘Die clown Bretano is toch geen Jood? Heeft hij Joods bloed?’
‘Welnee, hij is een Italiaan! Al zijn papieren zijn goed gecontroleerd. Hij is
bovendien afkomstig uit Sicilië, uit een klein stadje, waar nooit Joden hebben
gewoond. Wij hebben alle verklaringen, 't maakt een goede indruk, als wij Italianen
nemen.’
Het feit, dat hij Joden nabootste, was politiek gezien, een grote aanbeveling en dat
een Jood in het tegenwoordige Berlijn Joden zou durven nabootsen, was op zichzelf
beschouwd een ongelofelijke dwaasheid.
‘En Gertrud Liesemeyer?’
‘Lid van de partij....’
‘In orde. Ze zijn geëngageerd op de gewone voorwaarden.’
‘In orde. Dag mijnheer Bassinsky.’
‘Dag mijnheer Stillhalte.’
Toen Gertrud Liesemeyer tegenover mijnheer Bassinsky stond, had hij kunnen
denken, dat dit de laatste dag van zijn leven was. Ze was zonder aan de deur te
kloppen zijn kamer binnengedrongen en stond dreigend voor hem.
‘Mijnheer Bassinsky.’ Hij bleef volkomen kalm; met artisten had hij veel
meegemaakt.
‘Met wie heb ik het genoegen? Een sigaret?’
‘Dank u, mijnheer Bassinksy. Uw sigaretten heb ik niet nodig.’
‘Wie bent u dan, dat u mijn sigaretten niet nodig hebt? De Koningin van
Oost-Berlijn?’
‘Ik ben Gertrud Liesemeyer.’
‘O, de vrouw met de prachtige benen. U bent mij speciaal aanbevolen. Speciaal.’
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‘Geeft u me daarom het eerste nummer van het programma?’
‘Juist daarom, mijn lieve juffrouw Liesemeyer. Dat wekt het publiek een beetje
op.’
‘Geef Bretano het eerste nummer. Hij is een buitenlander, ik ben een Duitse.’
‘Kent u Bretano?’
‘Nee, ik heb nooit van hem gehoord.’
‘Een bijzonder type.’
Hij belde. ‘Wilt u mijnheer Bretano zeggen, dat ik hem graag zou willen spreken?
Zou 't hem mogelijk zijn hier even te komen? Goed.’
Hij wendde zich tot Gertrud Liesemeyer en zei:
‘Het is misschien mogelijk, dat u het samen uit-maakt.’
Gertrud Liesemeyer wachtte hooghartig en mijnheer Bassinsky vond haar een
elegante vrouw, tot in de puntjes verzorgd, ook eigenlijk niet overmatig gepoederd
en geverfd, net precies het tipje, dat de gedistingeerde vrouw toepast, zo even de
lippen rood, de wenkbrauwen iets bijgewerkt.
‘Een volmaakt figuur,’ dacht hij. ‘Zou ik Bretano toch niet 't eerste nummer geven?’
Toen kwam Ruben binnen en Gertrud Liesemeyer maakte zich gereed tegen hem
uit te varen. Ze was een echt type van de wereldstad, alleen kostte het moeite haar
aan 't lachen te brengen; overigens ging haar gemoedelijkheid gemakkelijk over in
drift, haar drift in gemoedelijkheid, ze nam de voldongen feiten als onafwendbaar
aan en mopperde er slechts tegen, om met allen mee te mopperen. Hier echter bestond
nog geen voldongen feit en ze stond gereed, om met de clown Bretano te vechten.
Bretano maakte een diepe buiging voor haar en ze voelde onmiddellijk, dat hij
haar bewonderde. Hij zei geen woord. Gertrud Liesemeyer vroeg, met een heel andere
stem dan zij van zichzelf had verwacht:
‘Bent u de clown Bretano?’ en tegelijkertijd moest ze lachen, ze wist zelf niet
waarom. Ze had in tijden niet zo
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gelachen; de grijns van Simon Levi maakte in Berlijn opgang.
‘Geeft u mijnheer Bretano een kus,’ zei mijnheer Bassinsky, die ook een humorist
was, al lachte hij-zelf nooit.
Zonder verder iets te zeggen zoende de clown Bretano de alt-zangeres Gertrud
Liesemeyer.
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Negentiende hoofdstuk.
Simon Levi riep nu langs de straat: ‘handel’, met een stem, die blijde naar de huizen
klonk, of hij iedereen wilde uitnodigen, zo snel mogelijk iets aan hem te verkopen;
aan de andere kant vreesde hij het toestromen van koopwaar, want hij had slechts
een paar kwartjes op zak en niemand ter wereld, behalve hij, zou met de diepe zorgen,
die hij had, zo welgemoed ‘handel’ hebben kunnen roepen. Nu - zo meende hij moest iedereen wel weten, dat hij in de gevangenis had gezeten; zijn vrouw lag zwaar
ziek te bed en zijn zoon Mozes, de kostwinner, wilde de zaak verlaten, om techniek
te studeren; daarbij kwam nog zijn zorg om Ruben. Wat was er van de jongen
terechtgekomen?
Hij had al de hele morgen de kar voortgeduwd en zonder resultaat ‘handel’
geroepen, en eindelijk besloot hij naar Levi Augurk te gaan. Hij zei opgewekt:
‘Levi, ik heb een plan.’
‘Als jij een plan hebt, Simon, dan komt er niets van terecht. Het beste is voor jou,
om zonder plan wat te beginnen, dan komt het plan vanzelf.’
‘Dan zal ik jou, Levi, de nieuwste vertellen.’
‘Vertel me niets. Ik heb verdriet, om jou heb ik verdriet.’
‘Om mij verdriet? Wie kan er nu om mij verdriet hebben?’
‘Mijn kinderen keren zich tegen mij, dat verdriet heb ik. en het komt door jou.’
‘Waarom dan?’
‘Het is met Ruth begonnen en het heeft zich naar mijn zoon Samuël voortgeplant.
Ze vinden, dat ik voor jou moet zorgen, omdat jij toen die valse gulden hebt
uitgegeven, maar hoe kan ik dat nu tegenover mijn zaak verantwoorden?’
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‘Nee,’ zei Simon Levi, ‘dat kun je niet verantwoorden.’
‘Mijn dochter gaat naar jouw zieke vrouw en brengt haar kippesoep.’
‘Van mijn kippen kan ze geen soep maken,’ zei Simon Levi droefgeestig. ‘De
laatste kip, die ik gekocht heb, was een zusje van een kraai.’
‘Moet ik dan kippesoep voor een ander verdienen?’
‘Nee, dat hoef je niet, Levi, maar vertel van je zoon.’
‘Mijn zoon op het Gymnasium heb ik met goud beslagen, ik heb hem een gouden
horloge gegeven, een gouden dasspeld, een gouden ketting en niets wil hij dragen.
Hij wil geen geld van me aannemen, hij geeft privaat-lessen en verdient zo zijn
zakgeld. Heeft een zoon van mij lessen te geven?’
‘Een zoon van jou kan als een prins leven.’
‘Waarvoor heb ik anders een zaak dan dat hij als een prins leeft en in de toekomst
kan leven, zoals hij wil? Wat de zaak betreft, hij zal me niet opvolgen, maar mijn
zoon Benjamin, dat is een geboren koopman, hij is nog jong, maar hij zal mijn zaak
eens voortzetten.’
‘En wat heb je dan beleefd met je zoon Samuël?’
‘Hij groet me niet, hij zegt niets tegen me, hij doet, of ik lucht ben en toch moet
ik voor mijn zaak opkomen en voor mijn zaak blijven opkomen. Niemand begrijpt
het, en toch is het waar, dat mijn zaak apart staat. Ik houd boek en zeg: “uit mijn
zaak komt zoveel voor de huishouding, dat omvat alles, het eten, de studie van de
kinderen, het onderhoud van mijn huis en de meubels, de kleren van de vrouw en de
kinderen,” en zegt mijn vrouw: “ik kom er niet mee toe,” dan geeft mijn zaak
antwoord en zegt: “u moet er mee toekomen, mevrouw Augurk. Mijn zaak geeft
geen halve cent meer dan overeengekomen is.” Dan geeft mijn zaak de lonen voor
de bedienden en knechten en vragen die om loonsverhoging, dan zegt mijn zaak: “zo
hoog is uw loon, u moet er mee rondkomen.” Is dat juist?’
‘Het is juist’ Simon Levi deed moeite, om, evenals hij eens de gedaante van een
belasting-inspecteur en een rector had trachten aan te nemen, nu het abstract begrip
‘zaak’
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te vertegenwoordigen, doch toen hij bemerkte, dat het mislukte, gaf hij deze poging
op en bleef Simon Levi, die als arme man, eerbiedig en vol vertrouwen naar het
oordeel van een rijk man moest luisteren. Bovendien vond hij het goed, als ontwerper
van een plan, warbij hij Levi Augurk's zaak nodig had, af te wachten tot Levi Augurk
zweeg.
‘Ik betaal dus uit de zaak de kleren, en voor mijn zoon Samuël laat ik de costuums
maken bij een eerste klas kleer-maker.’
‘Wat kost zo'n costuum bij een eerste klas kleermaker?’ vroeg Simon en hij hield
Levi bij de jas vast, om niet het gevoel te hebben, dat hij achterover zou tuimelen,
als hij het opzienbarend bedrag hoorde.
‘Honderd en vijftig gulden’, zei Levie Augurk triomfantelijk en hij had tegelijkertijd
alweer berouw, dat hij deze hoge som had genoemd.
Simon mompelde: ‘Adenom ellaukijnoe’, en verder niets. Met deze woorden kon
je altijd volstaan, in verwondering, in bewondering, in drift, in verdriet, het was een
uitroep, die alle menselijke aandoeningen vertolkte en de betekenis bleek uit de
manier, waarop je de woorden zei.
‘Laatst kwam ik hem met zijn vrienden tegen, allemaal goed-geklede jongelui, en
ik verlang niet, dat hij naar mij toekomt. Hij hoeft niets te zeggen dan: “Dag vader”
en als hij dat niet wil zeggen, of als hij geen hoed op heeft, aan zijn pet tikken en als
hij geen pet op heeft, want eigenlijk is het tegenwoordig mode, om helemaal niets
op te hebben, laat hem dan knikken!’
‘Is het de mode geen petten meer te dragen? Dat is jammer, want ik, groot stuk
sjlemiel, heb juist mijn geld in een grote petten-fabriek gestoken, inplaats, dat ik
mijn millioen in een andere onderneming heb gelegd.’
‘Nou al die gijntjes er niet tussen door, Simon. Ik heb verdriet, diepe soore en op
een lawaaie past geen bruiloftsmuziek.’
‘Wat er op de wereld aan soore is, heb ik meegemaakt, maar iedereen op de wereld
heeft verdriet. Op de aarde is ons allemaal hetzelfde gewicht aan verdriet gegeven.’
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‘Maar als er iemand op het toneel staat met een gewicht van honderd kilo en hij tilt
het op en speelt ermee en ik kom op het toneel en moet het optillen, dan laat ik het
uit mijn handen vallen. Hoor naar mijn verdriet! Mijn zoon Samuël heeft, toen hij
zijn vader zag, een kleur gekregen en heeft toen zijn hoofd de andere kant uitgedraaid
en dat komt allemaal door jouw valse gulden.’
Simon stak zijn duimen in zijn vest en werd Levi Augurk; hij stond tegenover
Levi Augurk als Levi Augurk, ernstig en afgemeten en de grijns was van zijn gezicht
verdwenen.
‘Wat wil je met mijn zoon Samuël doen?’
‘Ik wil hem van het Gymnasium afnemen, ik wil hem in mijn handel hebben, hij
zal van jongs-af als een kleine bediende beginnen.’
‘Wil jij dat doen?’
‘Dat zal ik doen. Hij zal in de ellende leren wroeten net als ik, met zijn dure kleren
zal het uit zijn. Wanneer hij voor drie jaren in mijn handel was gekomen, had hij net
zo gedacht als ik, had hij geweten hoe een mens handel hoort te drijven en hij was
niet krootsj geworden, hij had zich niet boven zijn vader verheven gevoeld. Als hij
krootsj tegen mij is, zal ik krootsj tegen hem zijn, zal ik mooie kleren dragen en hem
mijn afdankertjes geven. Dan zal hij de sjeks wel afleren en weten wat zijn plaats
is.’
‘Nee,’ zei Simon Levi, ‘hij is te ver heen. Als je hem nu van school neemt, zal hij
altijd op je neer zien.’
‘Wat moet ik dan doen? Als hij later gaat studeren, dan zal elke gulden, die ik hem
geef, hem verder van mij af brengen en als hij eindelijk afgestudeerd is, ben ik dood
voor hem.’
‘Ja, maar hoe wil je anders? Je hebt je zaak! Waarvoor heb je je zaak? Dat je zoons
in de wereld vooruit komen, dat je je dochter een bruidschat mee kunt geven.’
Hij legde de nadruk op het woord ‘bruidschat’, doch Levi Augurk lette daar niet
op.
‘En toch geef ik, wat ik geven kan, en waarom doe ik dat? Om stil in mezelf te
denken: ‘Het is voor mijn zoon. En later dwaal ik door de stad, op een koude
winteravond.
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Ik weet, waar mijn zoon woont en tuur naar de auto's, die naar zijn huis gaan en mij
misschien met slijk bespatten en ik, de vader, sta bij de stoep. “Uit de weg een beetje”,
zegt een chauffeur en ik ga uit de weg en opeens zie ik, dat het goed is, om uit de
weg te gaan, want nu kan ik, als de voordeur opengaat beter naar binnen kijken.’
‘Je zult hem dus toch het geld geven, dat hij studeren kan?’
‘Dat zal ik.’
Toen werd Simon Levi weer de kleine Simon, zijn schouders zonken naar beneden,
de buik, die hij vooruit gestoken had, kromp tot de gewone hongerbuik in en de grijns
keerde op zijn gezicht terug.
‘Nou wil ik van mijn plan vertellen.’
‘Vertel,’ zei Levi Augurk grootmoedig.
‘Geef me een voorschot, Levi.’
‘Waarop?’
‘Op de bruidsschat van je dochter Ruth.’
Levi Augurk was zo verbouwereerd, dat hij als een grasmaaier met zijn handen
door de lucht zwaaide en alleen maar kon zeggen:
‘Je bent mesjokke geworden.’
‘Eens zal jouw dochter Ruth met mijn zoon Mozes trouwen. De kinderen zullen
voor de ene helft augurken zijn en voor de andere helft mensen.’
‘Nooit.’
‘Geef me tien gulden voorschot!’
‘Geen halve cent. Als jij voorschot wilt hebben op de bruidsschat van je
schoondochter, en wie weet of dat huwelijk eerst pas na vijf jaren komt, ga dan naar
Uiekruier.’
‘Wat moet ik Uiekruier vragen?’
‘Uiekruier kent alle Joodse families in het land. Je zoon Mozes staat in het begin
van zijn studie, maar Uiekruier kan hem wel taxeren. Vraag aan Uiekruier, welke
bruidsschat jouw zoon Mozes waard is. Het is misschien wel honderd gulden,’ zei
hij boosaardig.
‘Daarvan krijgt Uiekruier vijf.’ ‘Wat wil jij je zoon dan nog verder afnemen?’
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‘Je hebt gelijk, zei Simon Levi. ‘Er is dus geen kans, dat mijn zoon Mozes met jouw
dochter Ruth trouwt?’
‘Nee.’
‘Dan zal ik je eens wat vertellen en daarmee wil ik jouw dag goed maken. Als jij
je dochter Ruth honderdduizend gulden mee zou geven, dan zou mijn zoon Mozes
haar nog niet nemen.’
‘En hoe kom jij dan aan de godspe een voorschot te vragen op een bruidsschat,
die nooit zal worden gegeven?’
‘Omdat ze toch met elkaar trouwen,’ zei Simon Levi raadselachtig en hij liet Levi
Augurk in een toestand van de wildste verwondering achter.
Hij ging regelrecht naar huis, trots, of hij een overwinning had behaald en kwam
luidruchtig de kamer binnen, waar zijn zieke vrouw op het schamele bed lag.
‘Hoe gaat het schat?’
‘Eigenlijk niet goed.’
Het was voor het eerst dat ze zo tegen hem sprak, maar ze wilde hem op haar dood
voorbereiden.
‘Wat zegt de dokter?’ vroeg hij terneergeslagen; zo was hij, telkens weer: diep
onder de indruk, als er moeilijkheden dreigden.
‘De dokter zegt niets.’
‘Nu, als de dokter niets zegt, zal 't wel over gaan. Ik heb je dit te zeggen, schat, ik
kan je niet missen, ik kan nooit zo'n miese vrouw als jij bent, terugkrijgen..’
‘Luister, Simon! Als ik dood ben, moet je zo gauw als je kunt een andere vrouw
nemen, je moet een goede vrouw uitzoeken.’
‘Een betere dan jij bestaat er op de wereld niet. Jij bent de grootste kesjiewes, die
er ooit is geweest, altijd bereid voor anderen iets te doen.’
‘Dat is de armoede,’ glimlachte zij. ‘De armoede kent medelijden.’
‘De dalles kent ragmones, dat wil ik onthouden.’
‘Wat ben ik in mijn leven geweest? Een kleine, Joodse vrouw, als meisje zo mies,
en zo arm, dat ik van kind af aan niets had in te brengen, maar miesheid en armoede
zijn
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een zegen, omdat je daardoor afgezonderd bent van de anderen, en kunt leren zien,
wat anderen niet zien, de waarheid.’
‘De waarheid is een zeldzaam verschijnsel, maar je koopt er niet veel voor.’
‘Jawel,’ zei de zieke vrouw. ‘Als ik rijk en mooi was geweest, dan zou ik het leven
niet hebben kunnen afstaan en jou bij mijn dood niet aan een andere vrouw gegund
hebben. Nu zie ik alles duidelijk voor mij en zeg: ‘neem jij, als ik gestorven ben,
gerust een andere vrouw, Simon Levi.’
‘Er is geen vrouw op de wereld, die mij neemt, schat,’ zei Simon Levi en de dikke
tranen rolden hem over de wangen, ‘want ook ik ben arm en mies en de ouderdom
wenkt mij al toe. En ook heb ik in de gevangenis gezeten.’
‘Je moet een andere vrouw nemen en je moet niet huilen, Simon Levi, je hebt zo
vaak gelachen; waar anderen verdriet zouden hebben, heb jij gelachen, je bent
algemeen geliefd en je hoort tot de bekendste mensen in deze stad.’
‘Je hebt gelijk, de dalles kent me schat, en die vormt de meerderheid.’
‘Wie weet, of de dalles je niet eens zal helpen.’
‘Dan zal me de hulp toch niet helpen, als jij dood bent.’
‘Beloof je me, Simon Levi, dat je een nieuwe sjiddisj aan zult gaan, als ik gestorven
ben?’
‘Maar je gaat niet dood, schat, daarvan heb ik de zekerheid. Ik ga geld verdienen,
vóór de avond kom ik thuis, dan rammel ik met het geld in de zak. Wacht op mij.’
‘Ik zal op je wachten, en ik hoop, dat mijn hart het uithoudt.’
Hij liep blijmoedig de straat op, vol verwachting als een kind. Hij keerde nog even
terug en riep op de drempel:
‘Je voelt je zeker al wat beter, schat?’
‘Natuurlijk. Ik weet, dat je veel geld zult verdienen.’
‘Veel mezomme zal ik mewiegenen,’ juichte hij. ‘Elke gulden, die op deze aarde
gemunt is, verlangt ernaar bij mij te wezen.’
‘Nebbisj.’
‘Niet nebbisj. Zeg tegen Simon Levi nooit: ‘nebbisj’. Zeg
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tegen hem: ‘Je bent een groot man, altijd bereid het donkere leven in zijn glinsterende
ogen te zien.’
Hij besloot naar Sjloume van Laar te gaan en die te vragen, of hij handel voor hem
wist. Sheila opende de deur.
‘Schone dame, is uw man thuis?’
Zij zag er chic uit en de arme Sjloume had de rug nog meer gebogen dan anders,
want hij moest voor deze vrouw geld verdienen; in wanhoop werkte en sappelde hij,
omdat hij vreesde haar te verliezen, als hij niets meer inbracht; ze had geen medelijden
met hem, beschouwde hem als een lastdier, dat nooit te veel opgedragen kon worden.
's Avonds ging ze uit en niemand begreep waarheen, men mompelde wel dit en dat,
doch geen mens wist het rechte; ze had minachting voor mensen als Simon Levi en
ze liet het ook merken.
‘Mijn man zal wel thuis zijn.’ Zij beiden wachtten, tot Sjloume schuw te voorschijn
kwam.
‘Wat wil je?’
‘Loop mee de straat op.’
Ze bleef aan de deur staan, zonder hen na te kijken. Toen ging ze naar binnen,
mopperde tegen het kind, een klein meisje, dat op de vader leek. Ze voelde zich in
deze kleine omgeving benauwd en miskend.
Simon Levi vroeg:
‘Heb je wat te handelen?’
‘Heb je geld?’
‘Hoe zou ik aan geld komen?’
‘Hoe wil jij handel drijven, als je geen geld hebt?’
‘Ik zal je een verhaal vertellen,’ zei Simon Levi, ‘mijn vrouw ligt ziek en misschien
als ik uitverteld ben, weet je wat voor mij. Daar woonde in Suriname een Jood, die
zo vroom was als geen mens in Suriname; hij had een broer en een oude negerin
deed daar het huishouden. Ze woonde daar al jaren en wist, hoe je een koosjer
huishouden moest voeren en ze deed het zo precies, dat een opperrabbijn bij haar
had kunnen eten. De oudste broer ging altijd naar sjoel en de jongste broer verlangde
naar het ogenblik, dat hij kon
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eten, wat hij wou, en hij dacht: ‘als mijn oudste broer dood gaat (de man was ziekelijk,
ik heb vergeten dat te vertellen), dan is het eerste wat ik doe, ham of spek van het
varken te eten’ en toen de man dood was gegaan, wou hij het huis uitlopen om een
stukje ham of leverworst te kopen. Toen vroeg de negerin:
‘Waar ga je naar toe?’
‘Ik wil niet meer koosjer eten, ik ga tarfes halen.’ De negerin zei: ‘Het blijft in dit
huis koosjer en jij gaat voortaan net als je broer naar sjoel en als je het hart in je lijf
hebt, hier niet koosjer te leven, breek ik je de benen.’
Sjloume van Laar lachte dor en droog, en onderwijl dacht hij aan Sheila, die hem
voor de zorg van het geld verdienen en de huishouding liet zitten en zich bijna niet
om het kind bekommerde; om van Simon Levi af te komen, zei hij:
‘Ik heb nog een partijtje sinaasappelen, die ik niet kwijt kan.’
‘Sjloume, laat ze mij op provisie verkopen.’ Sjloume aarzelde.
‘Ze zijn niet te verkopen.’
‘Ik zal het proberen. Als maarschalk Ney het niet kan, dan moet Napoleon zelf er
aan te pas komen.’
‘Ben jij Napoleon?’ vroeg Sjloume sarcastisch.
‘Waarom niet? Dagelijks lever ik veldslagen en win ze allemaal. Alleen Waterloo
zal niet voor mij komen.’
Sjloume nam hem mee naar zijn pakhuis en toonde de sinaasappels.
‘Adenom ellaukeinoe, wat zijn dat voor gedrochten?’
‘Sinaasappels.’
‘Ik zal er een andere naam aan geven,’ zei Simon grootmoedig en hij trok door de
buitenwijken van de stad, waar kleine ambtenaren wonen.
‘Citroenen, mooie citroenen, prachtige citroenen, acht voor een dubbeltje,’ riep
hij; de prijs lokte de vrouwen uit hun woningen; ze zeiden wel:
‘'t Is niets bijzonders,’ doch Simon verzekerde vurig:
‘Allemaal sap.’
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Ineens, toen hij bijna alles kwijt was, trok hem een jong, zorgelijk mevrouwtje aan
de mouw.
‘Koopman, je hebt me bedrogen.’
‘Ik u bedrogen mevrouw?’ vroeg Simon eerbiedig, ‘waarom zal ik u bedriegen?
Ik ken u niet.’
‘Je hebt me sinaasappels verkocht, inplaats van citroenen.’
Toen ontwaakte in Simon, door de zoete troost, dat hij, als de kar leeg was, één
gulden en twintig cent zou hebben verdiend, wederom de goede gijn en hij zei:
‘Het zijn sinaasappels, maar als u wilt, kunt u ze als citroenen gebruiken.’
Een uur later duwde hij de lege kar naar de stad terug en eerst liep hij naar het
centrum, waar de grote, fijne zaken gevestigd waren; hij trad een prachtige fruitwinkel
binnen en vroeg:
‘Heeft u ook sinaasappels?’
‘Acht cent, tien cent, vijftien cent per stuk.’
‘Zijn het sinaasappels?’
‘Wilt u ze van acht cent?’
‘Nee, acht van vijftien,’ grijnsde Simon, ‘voor één gulden twintig cent en doe ze
in een mooie zak met de naam van de firma er op.’
Zo kwam hij blij en opgewekt thuis, in zijn hoofd de verdeling van de vruchten;
zijn vrouw moest er in elk geval drie van hebben, en de kinderen moesten de rest
maar verdelen.
‘En voor Simon de pitten,’ dacht hij vrolijk en trad de stille kamer binnen. Zonder
overgang begon hij te vertellen.
‘De nieuwste, schat....
Komt een Poolse Jood in een huis, waar ze bezig zijn, koekel te eten en de Jood
denkt bij zichzelf: ‘hoe kom ik aan de koekel?’ En terwijl hij aan tafel zit....’
Uit het bed kwam hem de stilte tegemoet en hij herhaalde werktuigelijk:
‘Terwijl hij daar zit....’ De stilte was zo absoluut, dat hij opstond en naar het bed
ging.
‘Adenom ellaukeinoe,’ schreeuwde Simon, hij huilde luid,
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voor zich alleen, wendde zich daarna plechtig tot de dode en legde deze gelofte af:
‘Nooit zal iemand het gijntje horen van de Poolse Jood en de koekel. Ik zal het in
mijn graf meenemen.’
Toen drukte hij haar de ogen toe.
‘Schat,’ snikte hij. ‘Grootste schat, die deze aarde ooit heeft gezien.’
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