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Eerste hoofdstuk.
De Duitsers kwamen in hun auto's en pantserwagens de stad binnenrijden en keken
niet naar links of rechts. Sommige huizen brandden, er was stof en puin na luchtaanval
en bombardement; de rivier lag vol stukgeslagen schepen. Wat Marcus in een visioen
had gezien, werd bewaarheid: de rivier, de bruggen, de pakhuizen waren nu van de
Duitsers, de musea, de bibliotheken, de kerken, alles behoorde hun naar ze meenden
rechtens toe. Ze maakten zich van de petroleum meester en gaven daar waardeloze
papiertjes voor. De bakkers moesten brood voor hen bakken, de slagers het beste
vlees leveren, de oorlog moest volgens hun stelregel de oorlog voeden. Na een paar
dagen begonnen ze wat vriendelijker op te treden en lieten zich fotograferen met
Nederlandse kinderen, die ze op allerlei lekkers tracteerden.
Die foto's, voorzien van pakkende onderschriften, verschenen in de Duitse bladen,
om het publiek daar ervan te overtuigen, met welk een vreugde de Nederlandse
bevolking de binnengevallen troepen had ontvangen. Een enkele Nederlander
waarschuwde tegen de Duitse bedoelingen, maar de meesten, ook de Joden, na enige
ogenblikken van diepe verslagenheid, vertrouwden op de woorden van Seiss Inquart.
Mozes kwam terug: Ruth haalde hem van het station en ze liep vrolijk naast hem.
- Ze gingen door de straten vol stof en rook en het leek hun beiden toe, of alle oorlog
was geweken, zo gelukkig voelden ze zich om hun geluk. Hij droeg geen uniform
meer en onopvallend liepen ze voort, blij om bij elkaar te zijn, zonder veel te praten.
‘Ik ben gisteren bij je chef geweest, hij wil je graag terug nemen.’
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Plotseling stond Mozes op de weg stil.
‘Rafaël,’ zei hij. De naam was weer levend geworden, 't was niet meer de naam
van een Nederlands officier, maar van een vriend, die hun bruiloft had meegevierd,
een Jood als zij, aan dezelfde wetten onderworpen.
‘Wat is er met Rafaël?’ vroeg ze. ‘Hij is toch niet....’
Tegelijkertijd schoten haar bij de gedachte alleen de tranen in de ogen.
‘Zijn batterij heeft het laatste schot gevuurd; hij is spoorloos verdwenen, misschien
krijgsgevangene, misschien dood, vreselijk verminkt - zestien van zijn manschappen
zijn dood teruggevonden - enkele zijn ontsnapt - maar niemand weet iets van Rafaël.’
‘Moest jij het zijn vader en moeder zeggen?’ vroeg ze zacht.
‘Wat moet ik zeggen?’
‘Arme mensen, hun beide zoons.... Voeden we daarvoor onze kinderen op, Mozes,
dat ze later aan stukken worden gescheurd? Is dat de oorlog?’
‘Misschien heeft het Torentje wel naar Rafaël's ouders geschreven.’ Hij verklaarde:
‘Dat was onze kolonel.... nu is hij.... Ruth je moet, wat er ook gebeurt, altijd
vertrouwen in mij stellen.’
‘Ik begrijp je niet, Mozes, ik heb altijd vertrouwen in je. Altijd, Mozes.’
‘Misschien heb ik een opdracht te vervullen.’
‘Wat is dat voor opdracht?’
‘Spreek er met niemand over.’
‘Is de oorlog nog niet uit?’
‘'t Is mogelijk, dat het niet zover komt. Ik mag er niet verder over praten.’
Ze liepen weer stil naast elkaar en Ruth legde haar arm nog steviger tegen de zijne.
‘Het kind.... en ik.... willen je zo graag houden, Mozes!’
‘Er zijn er zoveel, die hun man, hun zoon graag willen houden.’
Marcus wachtte voor hun deur; Mozes liet de arm van Ruth los en ging naar hem
toe.
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‘Rafaël?’ vroeg Marcus. ‘Rafaël!’
‘Ik weet niets van hem. Heeft de kolonel niet geschreven?’
‘Niemand weet waar hij is.’ Even zwegen ze.
‘Gertrud heeft bij het Rode Kruis geïnformeerd.... Omdat ze een Duitse is.... hebben
ze daar alle moeite gedaan. Ze heeft niet gezegd, dat hij een Jood is.... hem eenvoudig
als officier opgegeven, er is niets bekend.’
‘En mevrouw?’ vroeg Ruth vol medelijden.
Mozes had de deur geopend en zij drieën gingen naar binnen. Toen Marcus zat,
streek hij zich moe over het voorhoofd, de beide jonge mensen lieten hem aan zijn
gedachten over en vroegen niet verder. Eensklaps zei Marcus: ‘Mijn vrouw heeft
verdriet,’ net of hij iets verbazingwekkends meedeelde, een ongekend feit uit de
geschiedenis. ‘Het ergste is de zorg en de spanning; wisten wij, dat hij dood was, we
zouden kunnen denken, dat hij.... voor een goede zaak is gestorven. Maar ik vermoei
jullie met mijn eigen aangelegenheden en jullie wilt alleen zijn.’
‘Nee, nee,’ zei Ruth, die zich tegenover zoveel nood over haar geluk schaamde.
‘Het is mijn gewoonte niet over mezelf te praten,’ zei Marcus, en hij stond op, om
naar huis te gaan.
Stil en statig ging hij langs de rivier, zijn ziel aangetast door het leed: Ruben was
dood, van Rafaël wist hij niets en Eva liet zich niet door hem troosten. Ze had zich
in haar kamer afgesloten, wilde niet met hem aan één tafel eten, zocht bij hem geen
ontferming, medelijden, liefde; ze prevelde haar gebeden en kwam niet op straat.
De enigen, die toegang tot haar hadden, waren de opperrabbijn en Salomon Barsch,
beide zijn vijanden, h a a r vrienden. Hij ging naar huis en hoorde wederom, toen hij
bij de deur van z'n vrouw's kamer kwam, de donkere stemmen die zo goed pasten
bij het uitspreken van de woorden van deze twee mannen. De drie mensen spraken
Hebreeuws met elkaar en Marcus ging als een eenzame de huiskamer binnen.
Weken gingen voorbij en dikwijls dacht hij bij zichzelf: ‘Als Eva en ik elkaar maar
begrepen, dan zou de zorg min-
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der groot zijn. Ik heb altijd gemeend, dat een mens alleen veel kan dragen, welke
zware lasten er ook mogen zijn, maar we hebben toch allemaal wel eens iemand
nodig, aan wie we iets van ons wezen kunnen toevertrouwen?’ Hij had in de loop
van de jaren honderden mensen met raad en daad terzijde gestaan en nu bestond er
niemand tot wie hij zich kon wenden. Hij moest het in zichzelf vinden, maar was dit
als het er op aankwam eigenlijk niet met iedereen zo?
Toen eindelijk kwam Rafaël in een late avond.
Marcus hoorde.... hoorde niet.... ja toch, dat de sleutel in het slot werd gestoken,
maar waarom duurde het zo lang, vóórdat de deur openging?
In de gang zag hij Eva.
‘Rafaël?’ vroeg ze. Ze keek langs hem heen en maakte de deur open.
‘Moeder, vader,’ zei Rafaël, ‘vader, moeder.’ En anders niets.
‘Wat is er,’ vroeg Eva, ‘wat is er, mijn lieve jongen?’
‘Niets,’ zei Rafaël, ‘niets om bezorgd over te zijn.’
‘Sla je armen dan om mij heen en geef je moeder een zoen.’
‘Dat kan ik niet, moeder, ik heb mijn rechter arm verloren, ik ben uitgeschakeld.’
‘Hij bedoelt, dat hij voor zijn ideaal, het dienen van de Nederlandse zaak, is
uitgeschakeld,’ zei Marcus.
Ze gingen naar de kamer.
‘Heb je pijn?’
‘Nee moeder, alles is voorbij.’
‘Waarom heb je niet geschreven?’
‘De mensen, bij wie ik in huis waren, waren voorzichtig en zij verzochten mij niet
te schrijven.’
Hij en zijn manschappen hadden dapper stand gehouden, zoals hun was bevolen.
Ze hadden tegen de Duitse troepen gevochten en zouden de stelling hebben behouden,
als ze niet door N.S.B.-ers in de rug waren aangevallen.
Bij zijn terugtocht in een nieuwe stelling was Rafaël neergevallen en hij herinnerde
zich nog vaag, dat hij een tijd
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later werd opgenomen en ergens heen werd gebracht, zonder schommelen of
schokken.
Toen kwam de stilte en een ruimte zonder stemmen en de waanzinnige wens, om
ergens tegen op te klimmen, iets vast te grijpen, en daarna altijd door die stekende
pijn in de schouder. Langzamerhand keerde het geluid van stemmen terug, er kwamen
vreemde mensen naar hem kijken en telkens hoorde hij de klank van een sleutel, die
in het slot van zijn kamer werd omgedraaid, tot de terugkeer van het bewustzijn
kwam, het wegsterven van de pijn, de duidelijke herkenning van een figuur, die eerst
wezenloos was geweest, daarna steeds duidelijker, als een doel, dat langzaam nadert:
de glimlachende dokter.
‘We hebben u er doorgehaald, de familie hier wou u niet naar een ziekenhuis
sturen.’
‘Ik wil hier de mensen niet tot last zijn.’
‘Ze stellen er een eer in een Nederlands officier in hun huis te hebben, maar ze
hebben voorzorgsmaatregelen genomen, dat niemand het weet, behalve zij en ik, de
dokter.’
‘Dan is 't goed,’ zei Rafaël moe.
Niemand had zijn naam gevraagd, hij was een officier in het Nederlandse leger,
en het eenvoudige, kinderloze echtpaar had er voor gewaakt, dat hij niet in vijandelijke
handen viel, hem verzorgd en verpleegd, zonder verder te vragen, ook niet, of hun
eigen leven misschien gevaar liep, en eindelijk was hij in boerenkleren vertrokken,
en langs allerlei zijwegen had hij zijn stad en huis bereikt.
‘U kunt hier altijd terugkeren,’ had de boer gezegd, ‘hier is altijd plaats voor u.’
‘Later misschien. En als er iemand anders is, die zich wil verbergen, iemand, voor
wie ik insta?’
‘Ook die kan komen. Altijd.’
‘Hoe is het hier in de omgeving, zijn er veel N.S.B.-ers?’
‘De hele omgeving is hier goed, er is niet één boer, die niet goed is.’
‘Zo kan ik de zaak dienen,’ dacht Rafaël; hij behoorde tot de weinigen, die wisten
waar het Torentje verblijf hield en hij schreef. Aldus vond het Torentje later een
vaste
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schuilplaats, vanwaar hij zijn felle aanvallen tegen de Duitsers kon richten, maar hij
verbood Rafaël, omdat deze invalide was, aan dit kloek bedrijf mede te doen.
Op weg naar zijn nieuwe huis, schreef het Torentje de brief aan Rafaël en richtte
die aan Mozes' adres.
‘Mijn beste jongen. Verscheur deze brief, ik kan niets meer voor je doen, in ons
streven kunnen wij invalide mensen om twee redenen niet gebruiken: ten eerste zijn
ze onvolwaardig en ten tweede kunnen ze tot ontdekking van zichzelf en anderen
leiden. Jij hebt je aandeel gegeven, ik eis niets meer, ik schrijf je alles eerlijk, zoals
dit onder mannen past. Mochten je beproevingen nog niet ten einde zijn, weet dat je
alles moet lijden om de Nederlandse zaak. Wij hebben machtige en rechtvaardige
bondgenoten. Ik wil je dit nog mededelen: de Joodse kwestie is samengeweven met
de kwestie der volkeren, en iedere Jood, die sterft, sterft voor de bestrijding van de
Duitse tyrannie. In onze gelederen strijden de Joden mee. Geef je vader mijn groeten
en vernietig onmiddellijk deze brief.’
Er stond geen ondertekening onder, wel een afbeelding van een torentje, zoals
men dit in cliché's van een schaakspel aantreft. De naam van het Torentje was toen
nog bij de Duitsers onbekend; dat zou wel anders worden.
Toen Rafaël alles had verteld, vroeg de moeder:
‘Wat wil je eten, jongen?’
‘Heeft u niet het een of ander echt Joods gerecht?’ schertste hij. Zij ontweek de
vraag, of hij ergens anders soms niet-Joods eten gekregen had, want ze was er zeker
van, dat Kodausj Boragoe het hem zou vergeven.
‘De mensen, waar ik was, moeder, waren godvruchtig als u, zij stelden hun
vertrouwen op God, als u op Kodausj Boragoe.’
‘Wie dienen één God,’ zei ze dof, ‘een Christen kan toch geen Jood worden en
een Jood geen Christen, maar daarover wil ik niet praten. Je blijft nu bij mij thuis en
als je krachten verzwakt zijn, zal ik ze versterken, Beppie en ik zullen voor je zorgen,
vanavond krijg je....’
‘Als 't maar Joods is,’ lachte hij.
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‘Je moet daar niet mee spotten.’
Toen hij en zijn vader alleen waren, verstrakte zijn gezicht.
‘Verscheidene malen heeft de kolonel me over Gertrud gesproken.’
‘Dat geloof ik,’ zei Marcus zacht.
‘Waarom gooit u haar niet uit het huis? Waarom moet er een Duitse vrouw in een
Joods huis wonen?’
‘Kan ik anders?’ vroeg Marcus wanhopig. ‘Denk eens aan, Rafaël, dat jij met een
Duitse vrouw getrouwd was geweest.... en je was gestorven.... en wij zouden je vrouw
de deur wijzen?’
‘Ze is een spion.’
‘Maar een onschuldige,’ glimlachte Marcus. ‘Ze moet nagaan, of er een bewijs te
vinden is van het internationale Jodendom.’
‘Zij is in elk geval onze vijand.’
‘De Duitsers zijn gekomen, zoals ik heb verwacht. Ze doen als sommige vrouwen,
die vleitaal in de mond, verderf en wreedheid in het hart hebben.’
‘Zou u denken, vader, dat de vervolging tegen de Joden zal beginnen?’
‘Denken? We t e n ....’
‘En wie is Gertrud?’
‘Een deel van de machine.’
‘En wie is Sevenhoven?’
‘Een deel van de machine. De machine heeft systeem, geen hart, elk deel ervan is
een deel van het systeem, dat op ons afkomt, om ons te vermorzelen, behalve de
enkelen, die zullen weten te ontsnappen.’
‘Wat moet ik tegen Gertrud zeggen?’
Marcus keek hem met zijn rustige, verstandige ogen aan.
‘Hoe wil je haar ontlopen? Hoe wil je aan haar ontkomen?’
‘Ze moet hier vandaan.’
Op dit ogenblik kwam ze binnen; had ze de woorden, een deel er van gehoord, of
alleen de klank opgevangen en zou ze er iets van begrepen hebben?

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

12
‘We hebben over je gepraat, Gertrud,’ zei Marcus.
‘Over mij?’ vroeg ze verwonderd.
‘Ik vertrouw jou niet, Gertrud,’ zei Rafaël hees.
‘Waarom niet?’ Er kwam een kleine verandering in haar houding; ze werd meer
zelfbewust, uitdagend. Rafaël droeg geen uniform meer, hij was een eenvoudig
officier van een door de Duitsers verslagen leger - en bovendien nog een Jood. Ieder
ogenblik kon ze het bevel krijgen naar Doluph te gaan en dan zou ze mee mogen
helpen de Joden te vernietigen. Ze had voor dit gezin een geheime, schuwe,
persoonlijke eerbied, maar wat betekende dit, als ze mee moest strijden om deze
internationale bende uit te roeien? Welk een brutaliteit van die jonge man, die Jood,
haar de les te willen lezen!
‘Wat zoek je in dit huis? Wie heeft je naar dit Joodse huis toegestuurd? Wat heb
je dag na dag in onze brievenbus gezocht, jij Duitse spion?’
‘Wie mij hier naar toe heeft gestuurd?’ antwoordde ze lachend, ‘niemand - Rafaël.’
Ze zei niet Raffi, en daarmee legde ze de volle nadruk op de verhouding van thans.
Ze zei:
‘Ik ben uit mezelf gekomen, ik voelde me eenzaam.’
‘Bespreek het samen,’ zei Marcus. ‘Spreek het eerlijk uit, laat geen schaduw van
een leugen overblijven, wees allebei mensen, vóór alles.’
‘Hij is een gewond.... officier,’ zei Gertrud en haars ondanks wilde ze hem vleien,
wilde ze hem brengen uit deze trots, deze verstarring, die ze met de Duitse opvatting
niet in overeenstemming kon brengen (hij behoorde toch tot een verslagen leger, hij
was toch een Jood), maar die, ze kon er zich niet tegen verzetten, een diepe indruk
op haar maakte. Ze leed aan dezelfde kwaal als zoveel Duitsers, die zich in dit land
niet thuis gevoelden, omdat ze tegen een oude beschaving stieten, waarvan ze de
diepte niet konden peilen, en dat voerde sommigen tot een uiterste van ruwheid,
strengheid, wreedheid.
Rafaël en Gertrud stonden tegenover elkaar, als twee mensen, die elkaars kracht
maten, terwijl Marcus stil de kamer verliet.
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‘Wat heb je tegen me?’ vroeg Gertrud uitdagend.
‘Is het een Jood geoorloofd iets tegen een Duitse vrouw te hebben?’
‘Denk je, dat ik hier ben gekomen, om jullie te verraden?’
‘Ja, dat denk ik.... toevallig.’
Ze bemerkte niets van zijn ironie.
‘Dan wil ik je zeggen, dat ik daarvoor niet geschikt ben. Ze hebben mij in Berlijn
voor dat soort werk niet de juiste persoon gevonden, ik heb nooit deel uitgemaakt
van de Sicherheitsdienst, geloof me toch.’
‘Ik jou geloven, een vrouw als jij? Ba!’
Ze gaf een antwoord, dat hij niet dadelijk kon verklaren.
‘Mannen zijn, zoals ze zijn!’
‘Ja,’ zei hij ironisch, ‘en vrouwen ook.’
‘Nee, vrouwen niet,’ zei ze ernstig, ‘je kent me niet, Rafaël, en je doet geen moeite
mij te leren kennen. In ons land hebben wij allemaal een bepaalde taak, maar daarom
ben ik wel een vrouw!’
‘Ik ken dat soort vrouwen, ik heb er in dienst genoeg over gehoord. Dat probeert
zo'n arme jongen te verleiden om geheimen uit hem te persen, en dat doet zo
onschuldig, onnozel mogelijk. 't Is jou zeker goed van pas gekomen, dat ik officier
in het Nederlandse leger was, je hebt zeker naar Berlijn geschreven, waar mijn
regiment lag.’
‘Nee, nee, Rafaël, dat is niet waar. Dat heb ik niet ge daan.’
Hij keek haar bevreemd aan.
‘Ik geloof waarachtig dat je de waarheid spreekt.’
‘Dat was me niet opgedragen.’
‘Wat was jou dan wel opgedragen? Om - materiaal tegen mijn vader te
verzamelen?’
‘Nee, Rafaël, ik moest alleen....’
‘En dat heb je ook nog op een stomme manier gedaan.’
‘Wat voor recht heb je eigenlijk zo tegen me op te treden?’
‘Het recht van een eerlijk man, die een spion ontmaskert.’
Ze lachte. ‘Wat ben je toch dom, Rafaël, wat zijn jullie allemaal dom. We hebben
op school geleerd, dat de Joden zo slim zijn, maar ik vind ze dom: ze lopen met
ziende ogen
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het gevaar in, ze geloven nog niet, dat ze helemaal verloren zijn, als de beul al voor
ze staat. Begrijp je dan niet, dat ik nu met je kan doen, wat ik wil? Je kunt me het
huis uit jagen, dan breng je niet alleen je eigen leven, maar ook dat van je vader en
moeder in gevaar. De tijd is veranderd.... Raffi!’ De stilte kwam en bleef lange tijd.
‘Ik moet hier blijven, tot ik van Berlijn bericht krijg.’
‘En wat dan?’
‘Wat heb jij daarmee te maken?’
‘Ik wou liever niet blind het gevaar tegemoet gaan, liever zienderogen.’
‘Als er gevaar voor jou dreigt, Rafaël, zal ik je waarschuwen.’
‘Je liegt.’
‘Ik heb van je broer gehouden.’
‘Dat lieg je ook.’
‘Ik had nooit gedacht, dat ik nog eens van een man zou houden. Als vroeger een
man me aanraakte...., ik ben niet hartstochtelijk en ik kan niet zonder een man, hoe
kan dat nou?’
‘En hoe kan het, dat je zoiets met een Jood bespreekt. Als andere Duitsers het
hoorden....!’
‘Jij verraadt me niet, hè Raffi? Nee, dat doe je niet.’
‘Je wilt mij zeker ook inpalmen, net als je het mijn broer hebt gedaan.’
‘Wat voor voordeel zou ik daarvan hebben?’ vroeg ze met verwijtende stem.
‘Ik ben in elk geval sterker dan jij.’
Weer woelde in hem dat zonderlinge, vernietigende gevoel, dat buiten alle rede
en redelijkheid staat - dat ze een bekoorlijke vrouw was en niet beledigd zou zijn als
hij, ook zonder liefde, haar zou zoenen. Uit deze kracht ontsproot onmiddellijk en
onfeilbaar de tegenkracht, die - hoe scherp zag hij dit! - voortkwam uit zijn verlangen
naar Betsy Sevenhoven en niet uit zijn wantrouwen jegens haar, die een Duitse en
een spionne was. Zij gluurde naar hem en hoewel ze twijfelde aan haar macht, gaf
ze het spel niet op. Het kon niet zijn, dat een man, w a n n e e r zij w i l d e ,

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

15
weerstand aan haar kon bieden. Ze zocht de weg naar zijn hart, langs welk voor haar
woeste en onbekende gronden deze ook voeren mocht. Deze jonge man - gewond een jonge, sterke, figuur, was lange tijd zonder vrouw geweest, en dan bestond voor
haar de oude wet, dat de wil van een man tegenover een vrouw, die het er op toelegt,
gebroken is.
‘Iets van liefde heb ik Ruben gegeven en hij vroeg niet méér van mij. Hij zei: ‘een
arm mens geeft met meer moeite een dubbeltje, dan een rijk man een gulden.’
‘Dat is net iets voor Ruben,’ en in zijn ogen tintelde een glimlach.
‘Ze dachten, dat hij maar een clown was, maar hij zei soms langs zijn neus weg
dingen.... dingen.... Hij zei ook: “de liefde moet je met romantiek polijsten,” je bent
zo knap Raffi, wat kan hij daarmee bedoeld hebben?’
‘Jouw liefde is ongepolijst,’ zei hij ruw.
‘Wat weet je daarvan, Raffi, je hebt me nooit aangeraakt, je hebt me zelfs nog
geen broederlijke kus gegeven. Ik heb een Franse vrouw gekend en die zei: ‘de
Nederlandse mannen zijn geen mannen.’
‘Voor jou ben ik geen Nederlander, maar een Jood.’
‘Dat vergat ik Raffi; je moet niet zo hard voor me zijn.’
Ze legde radeloos haar armen om zijn hals en drukte zich even tegen hem aan,
doch het antwoord van zijn lichaam kwam niet.
‘'s Nachts lig ik vaak te huilen, omdat ze me Ruben hebben afgenomen.’
Hij stiet haar van zich af.
‘Daar zul je wel aan hebben meegewerkt.’
‘Nee, Rafaël, dat is hier uit deze stad gekomen, iemand uit deze stad heeft Ruben
verraden, dat kan niet anders.’
‘Alles, wat je zegt is onwaar en bovendien denk je ook nog: ‘een Jood kan mij
niet beledigen.’
En toch, hoe ze ook tegenover elkaar stonden, delen van een overwinnend en een
overwonnen volk, ze waren en bleven man en vrouw, die zelfs in hun uitgesproken
haat het verschil in sexe bleven voelen.
‘Jij schijnt mijn gedachten goed te kennen,’ zei ze met
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haar diepe, lokkende stem, ‘jij denkt, dat ik zonder liefde door het leven ga, maar ik
was een zangeres, die al aardig succes begon te krijgen en ik zong bijna uitsluitend
liefdeliederen.’
‘Ik wil met jou niet over liefde praten.’
‘Je denkt, dat je met mij beginnen kunt, wat je wilt? Als je 't nu precies wilt weten,
ik laat me niet weer door een Jood aanraken.’
‘En jij bent mijn genre niet.’
‘Des te beter.’
Hij dacht, toen ze zo uitdagend en afwijzend tegenover hem stond: ‘hoe zouden
mijn vrienden mij veroordelen, als ik deze vrouw aanraakte,’ en toch, als zij zelf
voor deze verleiding stonden, hoe zouden zij er weerstand aan bieden? Maar het was
hem, of hij het berouw al vóór de begane daad gevoelde, of hij de bitterheid al proefde,
vóór hij de drank had gedronken.
De avonturen, die hij beleefd had, de vele vrouwen, die zich hem met en zonder
woorden hadden aangeboden, geleken verwijderde schimmen, welke in zijn leven
niets hadden betekend. Deze vrouw kon hij op de koop toe krijgen, één van de nevelen
in de toekomst, doch waarom? Hiertegenover begon het ‘waarom niet?’ een wijsje
in zijn ziel te spelen. Wie zou het ontdekken? Zij had er ook het hoogste belang bij,
dat het geheim zou blijven. Dikwijls had hij ondervonden, dat liefde (of wat je soms
voor liefde houdt) en haat tezamen kunnen gaan, ja in elkaar kunnen overgaan. Je
zocht elkaar, man en vrouw, tot in de innigste vereniging, om daarna met een schok
te bemerken, dat je niet bij elkaar past, of behoort. Maar hoe was het, wanneer je,
zoals in dit geval v a n t e v o r e n wist, dat er geen harmonie bestond?
Het ‘waarom’ en ‘waarom niet’ streden in hem. Hij moest in elk geval toegeven,
dat zij niets kon winnen, als ze hem volgde: vrouwen als zij bepaalden altijd een prijs
voor haar liefde, maar in dit geval kon zij geen prijs bepalen. Of toch?
Eensklaps stond het bij hem vast: ‘nee, ik doe het niet, ik wil het niet.’ Door al
deze tijden heen had hij gedacht:
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Betsy Sevenhoven. Ze was de dochter van een N.S.B.-er, verrader van de Nederlandse
zaak. Ze moest zich nu meer dan ooit herinneren, hoe ze van elkaar hadden gehouden.
Betsy Sevenhoven zou het evenmin als anderen hoeven te weten, dat hij voor deze
verleiding was bezweken, maar hij zou tegenover haar schuldig staan als hij - een
verhouding - begon met een Duitse vrouw, vijandin van Nederlanders en Joden,
spionne, wat ze ook zei, en hoe ze zich ook voordeed.
‘Je zult me aan je verplichten, Gertrud, wanneer je zo gauw mogelijk het huis
verlaat,’ zei hij koel.
‘Ook zonder dat was ik gegaan, vanavond ga ik naar de Duitse Club.’
‘Varende gasten moet men niet tegenhouden.’
Ze verliet hem zonder groet en toen ze haar 's avonds riepen om te eten, zei Beppie
onder een stortvloed van woorden, dat de jonge mevrouw het huis met haar koffer
had verlaten.
‘Ze liep langs me heen, zo trots als een koningin en ik vroeg haar, of ze er wel aan
dacht, dat het eten was opgedaan, maar ze antwoordde niets en sloeg de deur met
een harde slag dicht.’
‘Zonder afscheid,’ zei Marcus, en zodra Beppie de kamer uit was, vroeg hij ernstig:
‘Zijn jullie in vijandschap gescheiden?’
‘Ja.’
‘Dan kun je hier niet blijven, je moet hier zo gauw mogelijk vandaan.’
‘Kun je een Joods huis vinden?’ vroeg Eva angstig.
‘Ja,’ antwoordde hij glimlachend, ‘maar ik zeg niet waar.’
Hij at haastig en wilde met zijn ene arm z'n koffertje pakken, maar hoe onhandig
ging hem dit af. Beppie kwam hem helpen en al pratend over onverschillige dingen
pakte ze handig alles in en zei toen:
‘Dag mijnheer Rafaël,’ heel gemeenzaam en gewoon. Hij keek voor zijn vertrek
zijn kamer nog eens rond en miste iets: het portret van Betsy Sevenhoven, dat hij
trouw had
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bewaard. Hij zocht het overal, want hij wilde het op zijn vlucht meenemen; toen
vond hij het verscheurd in de prullemand.
Verder niets van Gertrud, geen brief, geen enkel woord van afscheid.
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Tweede hoofdstuk.
Het zou stil worden in zijn huis, dacht Rafaël. zoals trouwens in veel huizen van
Joden en ook niet-Joden, en plotseling flitste een gedachte door zijn geest, in de
enkele zin: ‘de lafaard begint altijd, waar hij de minste weerstand denkt te ontmoeten.’
Ook speelde hem door het hoofd het bekende citaat uit Molière, dat op dit ogenblik
van geen betekenis voor de Duitsers scheen: ‘je hebt het gewild, George Dandin, je
hebt het gewild.’
Een deel van de stad lag in puin; stof en damp en rook stegen op uit de grond,
vermengden zich met stof en rook uit de open huizen; zo nu en dan schoot ergens,
naar het leek uit onbekende diepten, een vurige vlam omhoog en dan sloeg smook
in lange, donkere slierten door de trillendverlichte lucht.
Rafaël ging langs de rivier en luisterde naar het murmelen van de stroom: nu
begreep hij, waarom Marcus de rivier zo liefhad, want de stad, het land waren hierdoor
machtig geworden, tot de verraders kwamen, die welvaart van stad en land bedreigden
en de rivier als wapen tegen de Nederlanders zouden gebruiken. Hij sloeg een zijstraat
in, toevallig dezelfde, waarin Moller en Sheila elkaar het eerst hadden ontmoet en
bereikte daarna de wijk, waar Mozes en Ruth woonden.
De huizen, door exploitanten in deze buurt gebouwd voor mensen met kleine
beurzen, waren gespaard gebleven, want de vijand had het verderf vooral gezaaid,
waar het meest te treffen viel.
Iedere woning leek hier op de andere en Rafaël had moeite het huis van Mozes en
Ruth te vinden; toen hij het eindelijk gevonden had, wachtte hij in het duister verscho-
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len, tot het ogenblik, dat geen schaduwen van mensen meer naderden.
Daarna belde hij tweemaal, het bekende sein van ‘goed volk’ en onmiddellijk werd
de deur behoedzaam geopend.
‘Kan ik een paar nachten bij jullie slapen?’
‘Rafaël,’ zei Ruth verrast, en ze sloot de deur haastig achter hen beiden, ‘'t is
Rafaël, Mozes!’
‘Mozes is ook voorzichtig, hij houdt zich op de achtergrond, kom binnen, hier in
deze kamer Rafaël, we hebben goed verduisterd; wacht, hier is een stoel; Mozes kom
dan toch, 't is Rafaël.’
Mozes kwam binnen en groette verrast en vriendschappelijk: de afstand, die een
officier van een soldaat scheidt, was nu verdwenen. Ze waren slechts twee Joodse
jonge mannen, blootgesteld aan dezelfde gevaren, die als schaduwen in een
zomeravond na een zonlichte dag vooruit kropen, langzaam, maar zeker.
Rafaël werd dadelijk getroffen door de onverschrokkenheid van Mozes' ogen, die
geen dreiging vreesden.
Waarom had het Torentje Mozes niet op de gevaarlijke plaats gesteld, waarop hij
Rafaël had geplaatst? Alles, wat het Torentje deed, had zijn reden.
‘Mozes zal me wel minachten, ik vlucht misschien bij loos alarm.’
Ruth vroeg angstig:
‘Zijn er berichten, dat de Duitsers hier zullen beginnen?’
‘Nog niet, maar er is een aanwijzing: mijn schoonzuster heeft plotseling ons huis
verlaten.’
‘Ben je daarom hier gekomen?’ vroeg Mozes.
‘Ja, voor alle zekerheid.’
‘Je hebt gelijk, het Torentje zei altijd, dat je je nooit roekeloos aan een gevaar
mocht blootstellen. Daarom wachtte ik ook, tot ik zeker wist, dat geen onbevoegde
had aangebeld.’
‘Ik ben blij, dat je dit zegt,’ zei Rafaël, ‘ik was bang, dat je me laf zou vinden.’
‘Kun je met je linker arm schieten?’
‘Ik weet het niet, misschien zou ik me kunnen oefenen.’
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Mozes dacht na. ‘Het is alleen in jouw belang, dat ik hef vraag; 't Torentje heeft
gezegd, dat we je niet in onze organisatie mochten opnemen; een man, die een arm
mist, valt te veel op.’
Rafaël zuchtte. ‘Ik zou liever gesneuveld zijn.’
‘Dat kan ik me voorstellen.’
Ruth keek bevreesd van de een naar de ander.
‘Waarover praten jullie?’
‘Een wreed lot heeft mij getroffen; ik zou graag een van jullie zijn geweest.’
‘Er zijn velen, die er zo over denken, als jij en ik,’ zei Mozes, ‘beter de dood te
vinden tegen de vijand, dan door de vijand.’
Ruth legde haar hand op Mozes' arm en vroeg ontroerd: ‘En je kind dan Mozes?
Ik vervloek die oorlog, de oorlog van jullie mannen.’
‘Maar nu de oorlog er eenmaal is?’ vroeg Rafaël.
‘Hij kan het allemaal beter zeggen dan ik,’ zei Mozes, ‘ik ben geen man van
woorden.’
‘Maar waarom ben je zo geheimzinnig tegen me? Waarom mag ik niet weten, wat
jij weet?’
‘Men moet nooit iemand onnodig met een geheim belasten,’ zei Rafaël.
‘Dat is het, het is dezelfde taal, die het Torentje spreekt.’
‘En wat doet het Torentje dan?’ vroeg Ruth.
‘Daar heb jij geen verstand van, lieveling,’ zei Mozes.
Rafaël zweeg; hij behoorde nu tot de weinigen, die het adres van het Torentje
kenden, en iets van z'n plannen wist. Mannen als Moller hadden twee soorten
tegenstanders, als het Torentje, die daadwerkelijk ingreep, en als Marcus, die Moller's
diepste wezen doorgrondde. Wie van beiden, dood of levend, zou na de vrede het
machtigst zijn?
Het Torentje en Marcus waren, hoe ze ook van elkaar verschilden, vrienden
geworden, het technisch inzicht had zich aan het wijsgerig oordeel gepaard en reeds
had Rafaël gemerkt, hoe 't Torentje de dingen van het leven aan een beschouwing
onderwierp, hoe hij ook zijn mensen koos en hun plaats in het verzet tegen de Duitsers
bepaalde.
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‘Ik ga naar boven, de gordijnen sluiten,’ zei Ruth. ‘Ik kan niet zo gauw, je hebt het
toch wel aan me gezien, hè Rafaël? Nog een dag of veertien, dan zal het kind er wel
zijn. We hebben er over gedacht, om, als het een jongen is, hem naar jou te noemen.’
‘Naar mij?’
‘We hebben je om je moed zo bewonderd!’
Ze gaf Mozes een zoen en legde haar hand even troostend op Rafaël's schouder.
‘Je bent gelukkig met zo'n vrouw, ik kan je benijden Mozes. Waag je niet te veel?’
‘Ik heb te veel gezegd,’ zei Mozes bitter, ‘het Torentje heeft er ons op gewezen,
dat we zelfs onze beste vrienden niet mogen vertrouwen. Ik weet natuurlijk wel
Rafaël, dat jij een uitzondering bent.’
Hij had voor zijn doen al veel gesproken, want hij was een man van weinig woorden
en beheerst in zijn gevoelsuitingen, heel anders dan men van een Jood zou verwachten.
‘Ik praat nergens over, had ik mijn arm niet verloren....’ Hij staarde voor zich uit
en Mozes wachtte tot hij weder zou spreken.
‘'t Is vreselijk voor een man als ik ben afhankelijk te zijn en nog vreselijker om
medelijden te moeten aannemen.... als een aalmoes. Zo'n Beppie bij ons in huis - een
lief meisje overigens - zoals die mij met het inpakken van een koffer moest helpen.’
‘Ja....’
‘En dan de ogen van mijn moeder! Ik kan ze bijna niet verdragen, er zit een glans
in, Mozes....’
‘Wacht even,’ zei Mozes, ‘ik ga vragen of Ruth nog een poosje beneden komt.’
Een ogenblik later zat ze weer bij de mannen en ze luisterde aandachtig en
vertederd.
‘Het is net of mijn moeder iets niet thuis kan brengen, iets niet met haar geloof
kan verenigen. Jullie weet alle twee - van dat meisje - de dochter van Sevenhoven.’
‘Ja,’ zei Mozes.
‘In de ogen van mijn moeder moet ik schuldig zijn, omdat
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ik gestraft ben, maar nu denkt ze: ‘Zou hij dat meisje soms weer hebben ontmoet?”
en ik heb haar nooit weer ontmoet, ik weet zelfs niet, of ze getrouwd is - waar ze
woont - ik kan haar alleen niet vergeten!’
‘Ik zal jou iets vertellen, wat ik je vroeger niet heb verteld, omdat het toen van
geen belang was. Ik heb haar een keer ontmoet,’ zei Ruth.
‘Vertel het mij,’ vroeg Rafaël gretig.
‘Er was een bazaar, en ik had daar een winkeltje, och, het is niets....’
‘Vertel het toch maar.’
‘Een dame en een heer kwamen bij mijn stand en 't gezicht van die dame viel mij
dadelijk op. Wij vrouwen vergissen ons niet gemakkelijk in elkaar. Rafaël, ik moet
je zeggen - ik vond niet, dat ze, wat je noemt een lief gezicht had.’
‘Zoals jij.’
‘Nee, Rafaël, nu moet je niet zulke gekke dingen zeggen.’ Ze bloosde en probeerde
toch een beetje coquet te zijn.
‘Maar Ruth heeft een lief gezichtje,’ zei Rafaël.
‘Dat vind ik ook,’ zei Mozes vertederd.
‘Nu, de dame keek me aan en kocht wat bij me en ik keek maar naar haar gezicht,
trots en vol verborgen gevoel.... Rafaël.... je zult het gek vinden - de jonge man, die
naast haar stond betekende niets voor haar en ik dacht ‘dat is een vrouw, die van één
man houdt en hem niet kan vergeten.’
‘Ik dank je, Ruth.’
‘Er is nog iets, dat ik je moet bekennen. Vroeger vóór de oorlog, heb ik gedacht
als zovelen van ons: Christen hoort bij Christen, Jood bij Jood. En nu is de oorlog
gekomen....’
‘Ja,’ zei Mozes.
‘Maar toen dacht ik nog zo en toen die dochter van Sevenhoven (want dat was de
dame zoals ik later hoorde) met die mijnheer voor mij stond, hoorde ik hem fluisteren:
“ik laat me hangen, als dat geen Joods meisje is,” en zij zei hardop: “dan zal ik juist
bij haar kopen. Macci, ik heb sympathie voor de Joden.” Verder hebben ze geen van
tweeën
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iets gezegd, ik heb net gedaan, of ik niets had gehoord en bij 't weggaan keek ze nog
even naar me. En er was een glans in haar ogen, Rafaël!’
‘Nogmaals, ik ben je dankbaar, Ruth,’ zei hij.
Mozes deed de buitendeur op het nachtslot en bracht Rafaël naar zijn kamer. Toen
Rafaël alleen was, kleedde hij zich onhoorbaar uit en onhoorbaar ging hij in zijn bed
liggen en trachtte te slapen, maar zorg en vrees bleven aan de grenzen van z'n wakende
geest en hij kon ze niet tot stilstand brengen. De gestalte van Betsy Sevenhoven sloop
zijn gedachten binnen en hield hem wakker: ze was zijn meisje geweest, ze had zijn
vrouw kunnen zijn en hij schaamde zich in deze diepe nacht, waarin hij met zijn
geheimen alleen was, over zichzelf, dat hij zijn moeder in deze kwestie die uitsluitend
hem aanging, had gehoorzaamd. Hij kon zijn gedrag alleen verklaren door de
opvoeding, die hij had gekregen, en als stond hij tegenover een vreemde, zo
verwonderde hij zich tegenover zichzelf om zijn handelwijze. ‘Zo is het,’ peinsde
hij, ‘je hebt je eigen geluk vergooid en dat van een meisje, om een waandenkbeeld.
De liefde heeft zijn eigen wetten, en wie er niet aan gehoorzaamt, krijgt de donkere
nachten vol schuld en wroeging, alle schuld moet geboet worden.’ De jaloezie, die
de rede vernietigt, maakte zich van hem meester: de jonge man, met wie zij op de
bazaar was geweest, had er zeker alle recht op met haar mee te gaan - hij kende Macci
wel, en in dienst had hij dat type ook wel ontmoet - juffershondjes met aangeleerde
maniertjes, die zich op hun stand laten voorstaan en iedereen beneden zich vinden,
die als klitten aan elkaar hangen en zo invloed weten te verwerven.... het waren de
officieren zonder bekwaamheid, die connecties hebben en altijd beschermd worden,
omdat ze elkander beschermen.
Een man uit zo'n kring had door zijn geboorte recht op alles, ook dat anderen voor
hem werkten terwijl hij zelf tenniste en flirtte met een meisje als Betsy Sevenhoven.
In de duistere nacht voelde hij Macci's minachting voor hem als Jood, en dit vervulde
hem met woede. Ze was misschien al met Macci getrouwd en als ze aan hem. Rafaël,
terug-
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dacht, zou het zeker zijn met het onaangename gevoel, dat ze eens van een Jood had
gehouden. Alle zelfverwijt richtte zich thans weer op hem zelf; wat had hij voor recht
haar te veroordelen?
Zouden anderen even slecht zijn als hij? Welk een leven had hij geleefd! Visioenen
van vrouwen verschenen voor zijn gesloten ogen, maar zij betekenden niets voor
hem, want altijd weer keerden zijn gedachten in wanhoop en liefde naar Betsy
Sevenhoven terug. Hij was geen Nederlands officier meer, hij was een Jood en had
dus geen recht op haar liefde, evenmin als een bedelaar, die van huis tot huis zwerft
- Betsy dacht natuurlijk niet meer aan hem, of hoogstens met medelijden, en als een
vrouw medelijden voor een man voelde, was dit voor de liefde dodelijk gif.
De Duitse propaganda en de propaganda van Mussert begonnen hun donkere
schaduwen over Nederland uit te spreiden; het voortdurend gehamer op de Joodse
minderwaardigheid had veel Nederlanders de indruk gegeven, dat de Joden niet
langer tot hun gemeenschap konden behoren.
Moller en de zijnen waren listig en voorzichtig en ze overwogen elke schrede, die
ze voorwaarts gingen in hun onstuitbare vaart, met het doel de Joden van de niet-Joden
te scheiden. Je kon het aan kleine dingen, die vaak het scherpst spreken, merken, en
Betsy Sevenhoven, de dochter van een N.S.B.'er, moest wel aan hem denken als aan
iemand, die een besmettelijke ziekte heeft.
De nacht lag zwaar en duister om hem heen, als een hoge, donkere muur zonder
doorgang. Het visioen van het meisje, dat hij liefhad, verdween, gezichten, lach,
manier van lopen van andere vrouwen, die hem om een gril afschaduwing van liefde
hadden gegeven, kwamen er voor in de plaats; toen, zonder overgang, was er een
nieuw visioen, mannen, vrouwen, die hopeloos en hulpeloos langs wegen en akkers
gingen, vooruit, zonder troost van licht uit huizen, schaduwen in schemer.... verloren
volk....
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Derde hoofdstuk.
Moller ging rechtop, zeker en zelfbewust, zegevierend over de straat, hij was een
deel van het Duitse volk, dat de wereld zou overwinnen, en waaraan niemand
weerstand kon bieden.
‘Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt,’ mompelde hij dikwijls voor zich
heen. Hij had meegeholpen tot dit succes, hij had belangrijke personen voor de zaak
van Mussert gewonnen (of ze hiermede hun goede naam verloren, liet hem
onverschillig), onder de Nederlandse militairen verraders gekweekt, een achterhoede
van onbetrouwbare elementen in het land geplaatst, en, waar hij kon, in elke klasse
der samenleving ontevredenheid gezaaid: onder de arbeiders, omdat ze zo weinig
verdienden en er werkeloosheid heerste, onder de middenstand, omdat de klauwen
van de trusts hiernaar waren uitgeslagen, onder de aandeelhouders van de trusts,
omdat ze door het Russische communisme werden bedreigd, en hier, als in geheel
Europa, werd het sprookje verspreid, dat van dit alles de Joden de schuld waren;
tegelijkertijd zorgde Moller er voor, met zijn vrienden, dat de Joden zelf zo argeloos
mogelijk bleven. Zelfs nog in deze tijd van voorbereiding, waarin de organisatie van
de vernietiging en vernieling bijna aarzelend zijn afbraak begon, kwam hij op zijn
vroegere vrienden en bezoekers van zijn zaak met uitbundige sympathie toe, ja zelfs
schudde hij Levi Augurk, die in de laatste tijd zijn kantoor voor de verkoop van
enkele artikelen had bezocht, openlijk op straat de hand, of hij zeggen wilde: ‘wees
maar niet bang, ik zal je wel beschermen.’ Levi Augurk vertelde het vol vreugde aan
Simon Levi.
‘Ik heb een slager gekend,’ zei Simon Levi droefgeestig, ‘die een stuk weiland
had voor de koeien, die hij later wou
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slachten, en telkens ging hij naar het vee kijken, om te zien, hoe het gedijde; en als
hij dan een koe tegenkwam, die er bijzonder vet uitzag, gaf hij het beest een flinke
klap op de billen, bij wijze van goedkeuring, moet je begrijpen. Die mijnheer Moller
beschouwt jou als de slager de koe, alleen geeft hij jou geen klap op je toges, maar
een handdruk. ‘Ik laat hem nog een ogenblik geld verdienen,’ denkt hij, ‘en dan neem
ik alles in beslag.’
‘Zou hij weten, dat ik zo rijk ben?’, peinsde Levi Augurk, en weer sprak hij zijn
gedachten niet uit, daar hij vreesde, dat Simon Levi hem anders geld zou afbedelen;
een rijk man kan nergens veiligheid vinden; altijd lagen er rovers en bedelaars op de
loer.
‘Je praat onzin,’ zei Levi, ‘doordat je altijd gijntjes wilt maken, is je kemaug op
de loop gegaan. Wil je wel geloven, dat ik, toen ik tegenover die mijnheer Moller
stond, bijna lust kreeg naar de gezondheid van Sheila te vragen?’
Zijn botte ogen staarden naar Simon Levi.
‘Zolang Sheila bij Moller is, gebeurt er niets,’ zei deze, en haastig nam hij afscheid,
opdat Levi Augurk niet meer in de gelegenheid zou zijn, zijn stemming te bederven.
Wederom werd de Joodse Gemeente door twijfel gekweld, of de Duitsers hen
zouden vervolgen, en zo ja, hoe en wanneer. - Moller en z'n vrienden hadden alles
nauwkeurig bepaald en voorbereid, maar hun aarzeling kwam voort uit het feit, dat
ze de uitwerking op het Nederlandse volk niet konden meten.
Weer werd de opperrabbijn tegen zijn zin gedwongen naar Marcus te gaan; de
hele Joodse gemeente, vroom en niet vroom, had hem gesmeekt niet Salomon Barsch
op te zoeken, doch Marcus.
De opperrabbijn kwam, ging zitten, zelfs zonder te wachten tot Marcus hem een
stoel aanbood en hij vroeg niet naar Eva, want zij zou hem deze keer tegenwerken,
nu 't zijn bedoeling was Marcus, de afvallige, te raadplegen. Eva hield zich zoveel
mogelijk afzijdig van de dingen dezer wereld, ze vroeg zich alleen vol zorg af, hoelang
ze nog bij Joodse winkeliers zou kunnen kopen: toen er op een ogen-
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blik bij geen enkele Joodse slager vlees meer te krijgen was, werd er eenvoudig in
dit huisgezin geen vlees gegeten.
Ze vertrouwde op God in volle overgave en ze had geen andere lectuur dan een
Hebreeuwse bijbel, waarin ze alle vrije uren van de dag las, en al kende ze alle zinnen
van buiten, toch vervulden de zwarte Joodse letters haar telkens weer met eerbied
en bewondering. Ze zag er scherp op toe, dat Beppie geen onreine spijzen in huis
smokkelde: bij het tegenwoordige jonge geslacht waren de wetten niet zoals bij haar
in het hart gegrift, zo'n meisje als Beppie hield niet van God met haar gehele hart,
haar gehele ziel, en de tijd vervlakte.
Al deze dagen had ze geen woord tot Marcus gesproken, en als hij het huis uit was
gegaan, zou ze hem niet hebben gezocht of doen zoeken; ze verwachtte nooit bezoek,
behalve van de opperrabbijn en Salomon Barsch, met wie ze in de heilige taal de
heilige geschriften kon bespreken: De Duitsers waren gekomen en ze moesten komen,
want dit was de wil van Kodausj Boragoe, en wat Kodausj Boragoe deed, was goed;
ze las, toen de opperrabbijn kwam, net deze woorden: ‘Zie, een storm van Gods
verbolgenheid barst los, de stormwind vaart daarheen, op het hoofd van de schuldige
komt hij neer.’
Ze hoorde de stem van de opperrabbijn in de gang en wachtte tot hij kwam; hij
was in haar oog nog wel een godsdienstig man, al overtrof Salomon Barsch hem in
vroomheid en onverzettelijkheid. Toen echter bleek, dat hij ditmaal alleen bij Marcus
kwam en haar tegenwoordigheid niet gewenst was, geraakte ze hierover in lichte
toorn en tot haar troost las ze: ‘Omdat jullie mijn woorden niet hebt gehoord, zal ik
mijn dienaar Nebukadnezar, koning van Babel, laten komen en ik zal alle volkeren
uit het Noorden halen en deze over dit land en zijn bewoners en de volken, die
daaromheen wonen, verspreiden, en ik zal ze met de ban slaan en ze zullen het
voorwerp zijn van ontzetting en eeuwigdurende smaad.’
Hoe stil was het in huis! Ze verheugde er zich over; dit was het enige geluk, naast
haar geloof; dat Rafaël was terug-
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gekeerd, omdat ze hierin de mogelijkheid zag hem weer naar het Joodse geloof te
brengen, en hoopte, dat hij een vroom, Joods meisje zou nemen.... en die andere....
vergeten.
In haar donker wezen was voortdurend oplettendheid verscholen: ze kende Rafaël
en zijn doorzettingsvermogen, al had ze hem éénmaal naar haar wil kunnen buigen.
Hij vergat niet. Al had zij zelf steeds het geloof boven de liefde voor een man
gesteld, al vormden geloof en moederlijke liefde bij haar een éénheid, al verloochende
zij Ruben, toch had niemand haar kinderen, vooral Rafaël, beter begrepen dan zij en
nu ook begreep zij Rafaël's hele wezen als de Bijbel, die ze las. Ze voelde zich niet
van Rafaël verwijderd, wel van Marcus; tussen haar en Marcus was het verschil in
godsdienst als een zwaar, niet op zij te schuiven gordijn. Er drong geen geluid van
mannenstemmen tot haar door, maar ze voelde zich niet eenzaam, ze verkeerde altijd
in de nabijheid van Kodausj Boragoe.
‘Ik kom u weer vragen, wat u van de toestand denkt,’ zei de opperrabbijn tot
Marcus.
‘De toestand in 't algemeen, of wat de Joden betreft?’
‘De Joden,’ zei de opperrabbijn ongeduldig.
‘De twee toestanden hangen trouwens samen,’ zei Marcus, sinds Julianus heeft
de godsdienst niet zo'n gevaar gelopen als nu.’
‘De godsdienst?’ vroeg de opperrabbijn toornig, ‘wat bedoelt u met de godsdienst?’
‘De Christelijke godsdienst, het rijk van Koning Christus wordt aangetast, aan zijn
grenzen staat de vijand.’
De opperrabbijn bedwong zijn drift; je moest je kunnen beheersen, wanneer je bij
deze man was, want hij moest diens mening leren kennen, om deze aan anderen te
kunnen meedelen.
‘Goed, goed, u ziet dus deze oorlog als godsdienst-oorlog?’
‘Ook als strijd tegen het Christendom. Ik zal u een verhaal vertellen, dat algemeen
in omloop is.
Een gewond Duits officier wordt in een Rooms-Katholiek
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Ziekenhuis verpleegd, en het beeld van Christus hangt aan de wand. Hij ergert zich
en vraagt het beeld te verwijderen, maar de moeder-overste weigert. Nu ontvangt hij
bericht. dat zijn vrouw met hun pasgeboren zoon hem zal bezoeken en hij verzoekt
nogmaals met grote aandrang het beeld te verwijderen, want, zegt hij: ‘Ik wil niet,
dat m i j n zoon deze man zal zien.’ Waarop de verpleegster antwoordde: ‘Uw zoon
zal dit beeld van Christus nooit zien, want hij is blind geboren.’
‘Ik wou weten, wie naar uw oordeel gespaard zal worden en wie niet.’
‘De Joden zijn in alle tijden en landen de voorhoede geweest van een leger, dat
eens zal worden verslagen en ze lopen dus ook de grootste gevaren.’
‘En wie het eerst?’
‘Ik zal u iets voorlezen,’ zei Marcus droevig, en hij nam uit de kast een klein boek
in donkere band. ‘Hoor naar mij,’ en hij las: ‘Een twintigtal cavaleristen ging vóór
het leger op verkenning uit; ze bereden sterke en stoere paarden. Eén van hen, Guy
Mouramy, had in zich de zekerheid van de dood, die zou komen, de andere negentien
waren soms ernstig, doch meestal lachend en onbekommerd, want allen meenden,
dat ze zouden worden gespaard. Toen de stoet vertrok, oogde iedereen hen na en
dacht het zijne. Aldra meende men in het achtergebleven leger uit de verte te horen
schieten, maar het berustte op verbeelding, tot er ineens onmiskenbaar de doffe klank
van schoten werd gehoord. Daarna werd het stil. Men hoorde niets meer dan het
knappen van een tak, het ritselen van bladeren, het kuchen van een enkele soldaat.
‘Stil,’ riep ineens Monte Du Val. Er klonk op de weg hoefgetrappel en een ruiter
naderde.
‘Guy Mouramy,’ werd er geroepen. De ene man, die van te voren de adem van de
dood over zich had voelen gaan, was gespaard, de anderen waren allen gevallen.’
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De opperrabbijn was lange tijd diep onder de indruk, zodat hij niet kon spreken, en
zijn vingers beefden.
Eindelijk vroeg hij: ‘Ziet u het zo?’
‘Ja.’
‘Wie zal gedood worden, wie gespaard?’
Marcus' ogen glansden.
‘Wie? Ik zal zeker gedood worden.’
‘Waarom denkt u dat? Zou u niet Guy Mouramy zijn?’
‘Het kan niet anders, want de Duitsers hebben van het boek gehoord, dat ik
geschreven heb: ik hoor in de allereerste plaats tot hun vijanden.’
‘En u bent in overtuiging een Christen, dat weet toch iedereen. Ze zullen u sparen.’
Marcus voelde minachting voor de man tegenover hem, die niet buiten de boeien
kon komen van oude, voorbije gedachten en gewoonten, van verloren zeden, van
afgedane waarheden, en die niet besefte, dat Hitler en zijn kornuiten noch om het
woord, noch om het begrip Christendom hun plannen zouden laten varen.
‘Ik behoor in de ogen van Hitler niet minder tot de Joden dan u.’
‘Ik begrijp u niet.’
‘Maar als u de scheiding voelt, waarom komt u dan bij mij?’
‘Om uw oordeel en raad. U bent nog niet gedoopt en zolang moet ik u als een van
de onzen beschouwen,’ riep de opperrabbijn in zijn nood uit, al had hij vroeger anders
gedacht, ‘het doopsel staat tussen Christen en Jood.’
‘Wat zegt men in de gemeente?’
‘In de gemeente gaan stemmen op, dat wij geen gevaar lopen.’
‘Het optimisme van het Joodse volk is eeuwig,’ zei Marcus ontroerd.
‘Sjloume van Laar wordt door iedereen aangesproken, hij is er nu mee verzoend,
dat zijn vrouw bij die Moller is. ‘Zolang zij bij Moller is,’ zegt hij, ‘kan er met de
Joden niets gebeuren.’
‘En wat zegt Simon Levi?
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‘Die blijft gijntjes maken.... soms gaan ze door de hele gemeente. Ik geloof, dat
Simon Levi op zijn sterfbed nog gijntjes maakt. Hij heeft gezegd, dat hij geen kapitaal
heeft, maar dat de Duitsers zijn lelijke vrouw in beslag mogen nemen.’ Ineens vroeg
hij zacht en medelijdend: ‘Weet u hoe Ruben gestorven is? Ik vraag het niet, om u
verdriet weer op te wekken, maar het zal goed zijn, als wij het weten, om de methodes
van de Duitsers te leren kennen.’
Marcus stond op en ging bij het venster staan, wat hij altijd deed, als hij Ruben's
naam plotseling hoorde. Hoe scherp sneed het verdriet om zijn jongen hem door de
ziel.... maar toen hij weer tegenover de opperrabbijn zat, klonk zijn stem beheerst
en was er in zijn gehele houding niets dan rust te bekennen.
‘In het circus, waar Ruben optrad, zaten een aantal mannen van de
Sicherheitsdienst. Men had bericht gekregen, waarschijnlijk van dezelfde Moller,
die u zoeven noemde.’
Nu kon de opperrabbijn zich niet beheersen.
‘Dan heeft Sheila hem verraden, dan rust de vloek op een Joodse vrouw.’
‘Het zou de eerste maal niet zijn,’ zei Marcus droevig, ‘dat de ene Jood de andere
verried.’
‘Maar niet in mijn gemeente,’ riep de opperrabbijn.
‘Staat u in voor de honderden gemeenteleden en de honderden Joden, die nooit in
de synagoge komen?’
‘Vertelt u verder,’ zei de opperrabbijn.
‘Als een vrouw van een man houdt, kent zij geen beperking en dus heeft Sheila
tegen haar wil in Ruben verraden. Dat was iets prachtigs voor de Duitsers, want alle
vroegere invloed van Joodse kunstenaars hadden zij uitgewist en geen Joods
kunstenaar van deze tijd mocht blijven leven. Er was in dit geval een moeilijkheid:
Ruben was een Jood, maar ook een Nederlander, men heeft er in Berlijn blijkbaar
nogal wat hoofdbrekens over gehad.’
‘Hoe weet u dat allemaal?’
Marcus gaf hierop geen antwoord en sprak verder: ‘De oplossing was eenvoudig
genoeg. Overal verspreid in het circus zaten de mannen van de Sicherheitsdienst:
Toen op
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een bepaald sein, stond een van hen op, en slingerde zijn “Jude, Jude,” door de lucht,
waarop de overigen naar Ruben toegingen en riepen, dat ze hem in bescherming
tegen het publiek moesten nemen. Hierna werd het circus ontruimd en hebben ze
Ruben waarschijnlijk meegenomen en doodgemarteld; tegenover de buitenwereld
heette het, dat hij op de vlucht werd doodgeschoten.’
De tranen sprongen de opperrabbijn in de ogen.
‘Hij die tegen de Wet heeft gezondigd,’ riep hij uit, ‘is voor de Wet gestorven.
Moge het zijn vijanden vergeven worden.’
‘Voor wat ze doen en zullen doen,’ zei Marcus. Na een ogenblik voegde hij er aan
toe:
‘Zegt u dit met mij?’
Een ogenblik aarzelde de opperrabbijn. Toen zei hij:
‘Ja,’ en hij vroeg:
‘Hoe is het met Rafaël?’
‘Die is weer thuis gekomen.’
‘Ik begrijp het niet,’ zei de opperrabbijn hoofdschuddend.
‘Hoe zult u de mensen uit de gemeente bewegen te vluchten. als uw zoon, de enige,
die u is overgebleven, rustig thuis blijft?’
‘Rafaël is juist thuisgekomen, omdat hij de gedachte, zijn ouders in de steek te
laten, ondragelijk vond. Hij is teruggekomen, juist, omdat het gevaar nabij is.’
‘Maar wat zegt u er van, dat Sheila bij Moller blijft?’
‘Dat geloof ik niet,’ zei Marcus, ‘u bent in dezen verkeerd ingelicht. Moller zelf....
ja.... ik geloof dat hij van haar houdt, dat hij menselijkerwijs niet van haar los kan
komen, maar.... er bestaat trouwens op het ogenblik een feit, dat in tegenspraak is....
met uw gerucht.’
‘En dat feit is?’
‘Sevenhoven komt hier als burgemeester terug.’
De opperrabbijn woelde in zijn grijze baard en strekte toen z'n handen hulpeloos
uit, als een kind in nood, dat van zijn ouders hulp verwacht.
‘Weet u het zeker?’
‘Volkomen.’
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De opperrabbijn trachtte zichzelf gerust te stellen.
‘'t Heeft niets te betekenen, Sevenhoven maakt eenvoudig promotie.’
‘Geholpen door de Duitsers,’ zei Marcus bitter.
‘Misschien geholpen door de Duitsers, m i s s c h i e n .’
‘De man is blind,’ dacht Marcus. ‘Maar zo is 't in algemeen in dit land.’ Hoe had
het Torentje gestreden tegen deze geest van onbekommerdheid, die in Nederland
heerste ten opzichte van de Duitse maatregelen, tot eigen lot (te laat!) anders leerde,
en hoe weinig mensen hadden geloof in de waarschuwingen van het Torentje! Zelfs
de Joden in dit land liepen als schapen het hok der verdoemenis binnen. Hij zei
overluid:
‘En wat doet u, als Sheila in de gemeente terugkeert?’
‘Wat doet u?’
‘Ze komt het eerst bij mij,’ zei Marcus.
‘Het eerst bij u?’
‘Ja, zelfs zij, die de dood van Ruben op haar geweten heeft, zal bij mij om raad
komen.’
‘Zult u haar ontvangen, als ze komt?’
‘Ik verwacht haar,’ zei Marcus, en de twee mannen namen afscheid, zonder elkaar
begrepen te hebben.
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Vierde hoofdstuk.
Een paar avonden later kwam Sheila -; Beppie, die haar opendeed, werd in haar
verbouwereerdheid nog woordenrijker dan anders.
‘Kan ik mijnheer spreken?’ vroeg ze, toen Beppie met praten ophield.
‘De oude of de jonge?’
‘Marcus.’
Sheila ging op Marcus toe en vatte zijn beide handen; in haar grote donkere ogen
was een smart zo diep, dat tranen er geen uiting aan konden geven. Zo zijn deze
vrouwen.
‘Hier ben ik,’ zei ze eindelijk.
‘Hoe vreemd,’ dacht Marcus, ‘zij is meelijwekkender dan ik.’ Deze onverwachte
woorden ‘hier ben ik,’ ontroerden hem bovenmate, ja deden hem een ogenblik zijn
eigen verdriet vergeten.
‘Ga zitten, Sheila.’
‘Mag ik Marcus? Je wilt me dus.... toch wel.... ontvangen. Ik had allang naar je
toe willen gaan, maar ik durfde niet, en ik kon niet.’
Ze zei ‘Marcus’, als zovelen in de gemeente; Marcus was hun aller vriend, hun
aller broer, en ook zij, die zich volop Jood voelden, werden nu naar hem toegedreven.
Sheila hoefde de dingen tegenover hem niet mooier voor te stellen dan zij waren,
geen verontschuldigingen te zoeken, en ze begon haar duister verhaal met een
verklaring, zoals zoveel vrouwen vóór haar hadden gezegd of gedacht, de eenvoudige
grondslag voor haar onbegrijpelijk gedrag.
‘Ik hield niet van Sjloume, Marcus. Zijn aanraking kon ik niet verdragen, ik walgde
van hem.’
‘Dat weet ik, Sheila.’
‘Ik ben hem altijd trouw geweest, daar wil ik een eed
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op doen, hoe vaak ik ook in de verleiding ben gekomen. Het is mijn aard trouw te
zijn en ik lette niet op de mannen, die mij zochten, ik wou er niet op letten, omdat....
ik naar.... een man verlangde, die ik mijn liefde kon geven....’
Ze voleindigde de zin niet en zag Marcus smekend aan.
‘En toch kom ik hier niet om je medelijden, ik kan alles beter verdragen dan je
ragmonus.’
Marcus dacht: ‘Deze vrouw begrijpt de draagwijdte van haar daden niet, zij volgt
alleen de weg van haar liefde, waar die haar ook naar toe zal voeren, en zij is het die
Ruben heeft vermoord.’
Niets echter van deze gedachten was op zijn gezicht te lezen.
Hij vroeg zacht: ‘Heeft Moller je verlaten?’
‘Hij heeft me gezegd, dat het ogenblik nadert. Is dat geen waanzin, Marcus? Hij
houdt toch van mij en ik van hem, hij is niet als andere mannen, die van een vrouw
af willen en dan een of ander voorwendsel gebruiken, en doen, of het ook nog in 't
belang van de vrouw is, dat ze weggaan. Je kent Moller niet.’
‘Ik zie hem vanuit het gezichtspunt van een man, niet van een vrouw,’ zei Marcus.
‘Maar ik kan niet buiten hem en hij niet buiten mij, waarom zouden we dan van
elkaar af moeten? We begrijpen elkaar zo volkomen in alle dingen van de liefde, dat
is zo sterk, tussen man en vrouw is er geen sterkere band mogelijk, alles wat we voor
elkaar voelen komt daaruit voort. We kunnen niet van elkaar af, al zouden we het
willen.’
‘Al zouden we het willen,’ herhaalde hij. ‘Wil jij.... in je diepste gedachten.... toch
misschien....? ondanks je liefde?’
‘Nee, nee,’ riep ze uit.
‘Er zijn gedachten bij een mens, die heel stil en onverwacht komen.... soms heel
wonderlijke gedachten, Sheila, die we ternauwernood tegen onszelf uitspreken....
Heb je nooit berouw gevoeld.... heb je nooit aan terugkeer gedacht?’
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‘Nee, nooit. Ik ben nu al bang voor iedere vrouw, die hij ontmoet; als hij op reis is,
denk ik, zou hij ook met vrouwen besprekingen moeten voeren, en als er dan eens
een verleidelijke vrouw bij was.... en denk nu eens aan, dat hij mij verlaat of ik hem,
welke angsten moet ik uitstaan? Toen hij naar Sevenhoven is gegaan, heeft hij zeker
Betsy ook ontmoet en ik denk....’
‘Zo,’ zei Marcus, ‘is dat de reden waarom Sevenhoven zich bij Mussert heeft
aangesloten; dat is dus ook door jou gekomen, Sheila.’
‘Ik heb van politiek geen verstand, Mareus, heus niet.’
‘Jij praat Sheila, in de dingen buiten de liefde, tegenover vriend en vijand. Je weet
niet, wat je moet zeggen en zwijgen; door jou is er veel ongeluk over de Joden
gekomen.’
‘Ik moest toch met hem praten en - nee, dat is niet uit te leggen, Marcus, dat kan
geen mens op de wereld begrijpen.’
‘Je dacht, dat je er Moller een dienst mee bewees?’
‘Ja, dat is wel waar, en misschien heb ik wel eens iets gezegd, waar anderen bij
waren, ik kon er niets aan doen.’
‘Wat waren dat dan voor mensen? Bevrijd jezelf zoveel mogelijk van schuld,
Sheila, door mij alles te vertellen.’
‘Schuld? Ik heb geen schuld, Marcus.’
‘Wat heeft je dan bewogen om dat van Ruben en andere dingen uit de Joodse
gemeente te vertellen?’
‘Ik weet het wel.’ Ze huiverde. ‘Ik weet nu wel hoe 't gekomen is: er komt dikwijls
een man bij Moller, Doluph heet hij....’
Marcus hielp haar niet, ze moest in haar eigen woordenkeus tot de diepte van de
waarheid komen, maar zij, onderworpen aan de wet, die ten opzichte van het soort
vrouwen, waartoe zij hoorde, gold, moest eerst de bijzaak vertellen, vóór ze tot de
hoofdzaak kwam.
‘De vrouw van je gestorven zoon, Ruben, is nu bij Doluph; ze haat mij, omdat ik
een mooie vrouw ben en Sigborn van me houdt.’ Marcus wachtte.
‘Laatst zei ze, waar ik bij was: ‘de Joden staan me altijd in de weg.’ Weer wachtte
Marcus.
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‘'t Is een vrouw, maar ze heeft geen hart voor een man.’
Hier was ze op dood spoor gekomen, geheel en al verzonken in de beschouwing
van Gertrud, en beheerst door haar jaloezie.
‘Ze doet zich als een echte dame voor, maar ze is het niet en met Doluph is ze ook
niet gelukkig. Doluph zegt van zichzelf, dat hij zo hard is als staal.’
‘Nu zal het komen,’ dacht Marcus.
‘Waarom zeg je niets, Marcus?’
‘Jij bent aan het spreken, Sheila, ik luister.’
‘Waarom kijk je me zo aan? Ik kan niet goed hebben, dat mannen mij zo streng
aanzien.’
‘Ik zie je niet streng aan, ik denk aan een bekend woord van Jezus.’
‘Doluph kijkt anders, hij zit tegenover me, het is een vreselijke, verschrikkelijke
man, ik heb vroeger nooit geweten, dat er zulke mannen op de wereld bestonden.
Soms praat hij en dan zegt hij dingen, die je je niet kunt voorstellen, Marcus. “Ik wil
bloed drinken, Jodenbloed.” Sigborn doet alle moeite om te lachen, hij zegt dat het
onzin is, dat Doluph grappen maakt, maar ik geloof het niet. Laatst zei hij: “Ik wil
het bloed van een Joodse vrouw drinken,” en dan kijkt hij mij maar aan. En nu ik
hier naar toe ben gegaan’ - ze vatte Marcus' handen, of ze bescherming bij hem zocht,
‘toen liep hij achter me aan, om te zien, waar ik naar toe ging. En als hij me aanziet,
op zijn manier, dan begin ik dikwijls te praten, en dan zeg ik dingen die ik nooit
moest vertellen, alleen maar, omdat ik hoop, dat zijn ogen anders worden.... niet zo
dreigend.... Maar Ruben's naam heb ik nooit genoemd, als hij erbij was.’
‘Heb je Rafaël's naam wel genoemd?’ vroeg Marcus, ‘toen je over Sevenhoven
praatte?’
‘Dat kan wel wezen, ik weet niet alles meer, wat ik heb gezegd. Je vraagt me
zoveel, Marcus.’
‘Zo.’ zei hij, ik heb de samenhang gevoeld, maar nu weet ik alles.’ Nu wachtte hij
op zichzelf.
‘En van zulke dingen,’ riep hij eensklaps toornig uit, ‘is ons leven afhankelijk.
Onschuldige woorden, een onschuldige
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glimlach, een onschuldige bedoeling, maar dit alles wordt door een vijand als Moller
tegen ons gebruikt.’
Doluph's naam noemde hij zelfs niet. ‘De verrader slaapt niet, hij is de enige die
nooit slaapt. Je kunt ons nu geen kwaad meer doen, Sheila, binnen korte tijd keer je
bij ons terug.’
‘Waarom, Marcus?’
Er werd luid en driftig gebeld en ze hoorden stemmen in de gang.
‘Doluph,’ riep ze uit, - hij zal me vermoorden.’
Beppie stond bevend op de drempel van de kamer.
‘Die mijnheer....’
Doluph stond al in de kamer van Marcus, stil en dreigend; hij groette niet, keek
alleen glurend en gluiperig naar de ongelukkige Beppie.
‘Zo,’ zei hij donker, ‘ben jij nu die Beppie? We zullen elkaar wel weer ontmoeten,
ga hier weg, je hebt hier niets te maken.’
Beppie verstond hem niet.
‘Wat wil die Duitse mijnheer?’ vroeg ze.
‘Ga maar gauw naar de keuken,’ zei Marcus zacht.
Ze keek vol schrik naar Doluph, maar deze lette niet meer op haar, en ze sloop
weg, voor het eerst na lange tijd sprakeloos.
Doluph wendde zich tot Sheila, zonder van Marcus notitie te nemen.
‘Ik heb nu lang genoeg gewacht, wat ben je van plan: bij deze Jood te blijven of
mee te gaan?’
‘Het is in dit land geen gewoonte een huis binnen te dringen,’ zei Marcus.
‘Hou je smoel, vuile Jood.’ Hij bekeek de kamer met zijn Perzische tapijt en de
waardevolle schilderijen aan de wand.
‘Gertrud heeft me al gezegd, dat het er hier zo piekfijn uitzag, heb jij dat, smerige
parasiet, uit dit land gezogen?’
Marcus zweeg en dit zwijgen maakte Doluph nog wilder en driftiger, doch
tegelijkertijd schoot hem Moller's bevel te binnen, dat hij zich moest inhouden.
Later zou hij de grapjes mogen uithalen, die hijzelf ver-
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koos en dat bracht geld en goed binnen. Het spel kon eerst recht beginnen als de
sterren werden ingevoerd. Wat had Moller gezegd? ‘We moeten eerst alles goed
geregeld en geregistreerd hebben, dan voeren wij, evenals in Duitsland, de sterren
in, en dan hebben wij de Joden volledig in onze macht.’
Doluph probeerde de betekenis hiervan te doorgronden, maar zijn trage verstand
kon dit alles niet bevatten, en zeker niet verwerken. Hij had geen geduld; als hij zag,
dat iemand op straat een Jood groette, bleef hij stil staan en lachte honend en wat
Sheila betreft, haar beschouwde hij als een hond, waar zijn meester Moller mee doen
kon en mocht, wat hij verkoos, maar hij had ‘de chef’ toch te verstaan gegeven, dat
het nu niet langer kon voortgaan, anders zou hij er een hartig woord over naar Berlijn
sturen.
De macht van vleitaal, diplomatie, redeneren met de tegenstander wilde hij niet
erkennen, hij hield van het eenvoudige geweld, dat alle verzet moest smoren en
Moller had zijn zwijgen tot in de verste schuilhoeken beluisterd.
‘Ik kan u niet temmen, en ik wil dat ook niet, mijn beste mijnheer Doluph. Berlijn
wil, dat wij tweeën samenwerken, het meest-ideale span, dat er bestaat bij het trekken
van de Berlijnse wagen. Wij alle twee hebben onze vrienden, en de dag nadert, dat
de geweldenaars het intellect zullen overvleugelen.... tot de dag weer komt, mijn
beste mijnheer Doluph, dat het intellect het van het geweld wint.’
‘Ik begrijp die geleerdheid niet, ‘had Doluph gezegd, ‘laat alle geleerdheid maar
naar Amerika gaan.’
Daaraan dacht Doluph, toen hij tegenover Marcus stond: dit was het type, dat hij
misschien het meest haatte en verachtte, temeer, omdat het door een Jood
vertegenwoordigd werd. Wat hij in Moller desnoods kon dulden, omdat het diende
voor de propaganda van de Duitse zaak, stond hem in Marcus zodanig tegen, dat hij
met moeite de lust kon bedwingen, hem in het gezicht te slaan. Toen stond
onverwachts Eva in de kamer en ging rechtstreeks naar Sheila toe.
‘Jij,’ zei ze vragend, ‘wat doe jij in dit Joodse huis?’
‘Ik ben hier gekomen, om met Marcus....’ Ze wendde
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haar blik af: het staren van Eva's ogen kon ze niet verdragen.
‘Ik kan dat niet helpen van Ruben,’ klaagde ze.
‘Of het dat is,’ zei Eva minachtend, ‘maar jij-zelf.’
‘Hou nu maar op met dat koeterwaals,’ riep Doluph uit. ‘Ruzie onder de Joden,
dat is het einde van de wereld.’ Hij lachte om zijn grap en spuwde voor zich uit op
het kleed.
‘Vooruit, jij vuile Jodin; dat je hier bent, is tegen de regel en orde.’
‘Sheila hoeft hier geen voet meer te zetten,’ zei Eva.
‘Wacht even,’ zei Marcus, ‘ik mag ontvangen, wie ik wil, nu en in de toekomst.’
‘Nee, voor haar blijft de deur gesloten.’
‘Wij zullen bepalen, wanneer je weer naar de Joden terug moet gaan,’ zei Doluph.
‘Wij bevelen, jij gehoorzaamt en nu ga je mee en ik zal rapporteren waar je geweest
bent.’
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Vijfde hoofdstuk.
Soms volgde de regering in Berlijn Moller's raad, soms niet, doch men vroeg altijd
in Joodse en niet-Joodse kwesties zijn oordeel. Doluph en zijn vrienden wilden de
sterren invoeren; dan kon je dat Jodentuig kennen, ze konden met sterren niet
ontsnappen en waren tegenover de niet-Joodse bevolking getekend, maar Moller
hield dit tegen. Alles moest geleidelijk gaan en elke maatregel tegen de Joden diende
vooreerst met zachte hand te geschieden en in ieder geval moesten die maatregelen
aan de bevolking worden v e r k l a a r d . Hier in dit land met zijn ontzagwekkende
vrijheidsdrang en aloude verdraagzaamheid, kon men pas langzamerhand, zo meende
hij, op de steun van de bevolking rekenen.
In Berlijn voelde men zich al wel veilig genoeg om door te drijven, wat men wilde;
het gemaskerde feest was voorbij, de zaal was fel verlicht en aan alle kanten klonk
het: ‘laat de maskers vallen.’ Maar Moller was één van de heel weinigen, die niet
met dit koor instemde, omdat hij het Nederlandse volk kende. Hoe betreurde hij het
nu, dat hij de taal niet kon spreken, hij wist zo goed, wat hij zelf zou doen, zo hij de
macht had; niet toegrijpen, maar afkerig maken van het vroegere Nederlandse bewind;
alleen zou de Duitse regering niet luisteren, want die was zelf weer te afhankelijk
van de Doluphs.
Moller schreef: ‘Het invoeren van de sterren is, ik geef het onmiddellijk toe, een
noodzakelijk iets, omdat wij in dit land hierdoor onze houding èn tegenover de
niet-Joden èn tegenover de Joden duidelijk kenbaar maken. Ik verwacht enig verzet
van de bevolking, al kan dit gebroken worden. Het ligt in de menselijke natuur, dat
men uitsluitend het dichtstbijzijnde ziet en niet de blik op de toekomst gericht
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houdt. Tot de weinigen, die zich geen rad voor de ogen laten draaien, hoort het
Torentje, die een ondergronds verzet tegen ons voert, dat zelfs in deze tijd van
overwinningen slopend werkt; echter hoop ik binnen korte tijd zijn verblijfplaats te
ontdekken; tot de officieren van zijn regiment behoort een jonge Jood en met diens
arrestatie hoop ik ook Sevenhoven, die thans in deze stad burgemeester is, een dienst
te bewijzen, zodat we dan twee vliegen in één klap slaan. Deze arrestatie moet worden
uitgevoerd vóór het dragen van de ster wordt voorgeschreven, opdat de jonge man
in kwestie niet zal trachten te ontvluchten. Het is een voorbeeld uit vele, waarom ik
aanraad het invoeren van de sterren uit te stellen tot de tijd rijp is en ik geef nogmaals
de verzekering, dat ik me niet verklaar t e g e n het dragen van de ster, die juist later
een waarborg zal zijn, dat niet te velen kunnen ontsnappen.’
Doluph schreef:
‘Wij k u n n e n e n w i l l e n niet wachten; het is ons beloofd grapjes te mogen
maken, nu moeten ze eindelijk ook eens gemaakt worden.’ Hij dicteerde Gertrud
deze brief en vroeg:
‘Daar ben je het zeker mee eens?’
‘Natuurlijk.’
‘Je bent aan grapjes met de Joden gewend, dat met je man was ook een leuke grap,
daar had ik bij moeten zijn!’
‘Alstublieft, ik smeek het u, wees daarover stil.’
‘Jij hebt van die vuile Jood gehouden.’
‘Nooit, nooit,’ zei ze angstig ‘het woord liefde staat niet in mijn woordenboek.’
Hij lachte. ‘Je zegt mij de dingen te mooi, als een dame. Een vrouw moet wezen,
zoals een man haar wil hebben, maar al je manieren en maniertjes zijn niet voldoende,
om me te doen vergeten, dat jij het met een Jood hebt aangelegd.’
‘Hebt u nog iets te dicteren?’
‘Niets meer, lieve dame.’
Brieven als van Moller kwamen maar zelden naar Berlijn, en Doluph overwon;
Berlijn decreteerde in 't geheim de in-
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voering van de sterren en zodra Moller de order ontving, begreep hij de omvang van
zijn nederlaag. Een ogenblik scheen het hem toe, dat zijn gedachten stil stonden, en
hij bevroedde de tot dusver verzwegen, diepste, geheimste reden van z'n hart, waarom
hij zo hardnekkig het steeds dreigende bevel had willen uitstellen: Sheila! Want, als
allen een ster droegen, moest ook Sheila een ster dragen en welke mogelijkheid
bestond er dan anders voor hem dan haar te verstoten? Hij was tot zijn verwondering
aan de grens van zijn macht gekomen; nooit had hij kunnen geloven, dat hieraan een
grens gesteld was, zo onoverwinnelijk voelde hij zijn geest in vergelijking met die
van anderen, zo zeker wist hij, dat hij tot de enkele Duitsers behoorde, die Hitler's
fantasieën in woorden en daden kon vertalen en die, als het moest, zich tegenover
hem durfde stellen. Plotseling was hij in aanraking gekomen met zijn eigen mysterie,
de bewogenheid van zijn wezen, de ongeëvenaarde diepte van zijn liefde. Niet een
mens, doch het leven zelf schreef zijn boek; hij kon haar niet missen, hij mocht haar
niet naar de Joden terug laten gaan, alles moest in het werk worden gesteld, dat hij
haar zou kunnen behouden.
‘Dit is dus de pijn, die je in je hart voelt,’ dacht hij. ‘Waarom, waarom?’ vroeg
hij overluid en hij schrok van zijn stem. ‘'t Is ver met me gekomen,’ peinsde hij, ‘dat
ik in eenzaamheid mijn stem laat klinken en mezelf niet in bedwang heb.’ Hij
herinnerde zich nu met een gewaarwording van pijn de vele meisjes en vrouwen, die
van hem waren geweest en die hij had verlaten, sommigen zelfs zonder afscheid van
haar te nemen, meisjes en vrouwen voor een uur, voor een paar dagen, hoogstens
een paar maanden, en altijd zonder liefde in zijn werkelijke zin. Nu kwam
onafwendbaar een nieuw vaarwel, heel verschillend van alles, wat hij daarvóór had
beleefd.
‘Das ist im Leben hässlich eingerichtet, dass nebst den Rosen....’ Ach, altijd weer
die sentimentele onzin....’ ‘Twee werelden leven in mij,’ mompelde hij, ‘die van de
romantische Duitser en de Duitser van de werkelijkheid.’ ‘We zullen elkander nooit
terugzien,’ dacht hij wanhopig.
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‘Hoe moet ik afscheid van haar nemen? Met tederheid of moet ik hard zijn? Hier is
mijn houding niet vooruit te bepalen.’ Kon hij niet met haar vluchten? Neen, hij
kende de Duitse werkwijze te goed; ze zouden geen maas van het net openlaten,
waardoor hij kon ontsnappen, ze zouden geloven, dat hij met de vijand heulde, en
hen beiden pijnigen, op middeleeuwse wijze, versterkt door de technische wetenschap
van deze tijd, om een bekentenis uit hem te krijgen.
Bovendien, - zo sprak nu weer zijn koele verstand - was hij te veel onderworpen
aan de Duitse methode, nog meer haast dan aan zijn vaderlandsliefde. Hij draaide,
niettegenstaande het innerlijk verzet, mee met het wiel der methode, waarin hij
volkomen thuis was. Dit alles op te geven, leek hem onmogelijk toe, hij behoorde
bij de Duitsers, zoals zij bij hem.
En dan tenslotte kwam zijn geloof in zichzelf, dat hij beter in staat was dan Hitler,
Himmler, Goebbels, de werkelijkheid te zien, en dat hij tot de leiders zou behoren,
wanneer men hem zijn liefde met een Joodse vrouw had vergeven.
Toen alles zo duidelijk voor hem lag als een opengelegd kaartspel, nam hij z'n
besluit zonder aarzelen. Hij moest op bevel Sheila haten, het invoeren van de sterren
dwong hem tot gehoorzaamheid. Ook zij zou spoedig door de ster zijn getekend. Hij
dwong zich tot rust en herhaalde in zichzelf de zin, die veel mannen bij het
toekomstige afscheid van een vrouw hebben gedacht: ‘Ze zal wel verstandig zijn.’
Zodra hij tegenover haar stond en zij enigszins verwonderd naar hem opzag, omdat
zij iets ongewoons aan zijn houding bemerkte, zei hij: ‘Je zult het wel begrijpen, je
hebt zeker al van het dragen van sterren gehoord en ik kan je er niet van bevrijden,
onmogelijk.’
‘Is Doluph bij je?’ vroeg ze.
Hij was verrast door deze onverwachte vraag.
‘Wat bedoel je?’
‘De deur is tweemaal gegaan.’
‘Ik ben de enige, die een sleutel heeft. Het doet er ook niet toe, of Doluph er is,
hij mag best horen, wat ik je te zeggen heb.’
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‘O,’ zei ze zacht, ‘gaat het daarom? Ik had het nooit van jou gedacht, Sigborn.’ Die
woorden had hij vaker in zijn leven gehoord, woorden van een vrouw, die verlaten
zal worden en ze troffen hem meer dan hij zelf wel wist. Tegelijkertijd steeg donkere
drift in hem op, dat zij hem onder deze omstandigheden bij zijn voornaam noemde.
‘Je moet nu je koffer pakken, je gaat weer naar je eigen huis terug, er is een bevel
gekomen uit Berlijn, dat de Joden sterren moeten dragen.’
Zijn stem had de harde, metalen klank, zonder deernis, die onafhankelijk was van
zijn karakter, zijn aard, zijn eigen menselijkheid, het was een vernomen klank uit de
scholen, die hij had bezocht, de gymnastiek- en turnlessen, de militaire oefeningen
in weer en wind, 's nachts en vroeg in de morgen. Men moest alles kunnen verdragen
en uithouden, het voelen van pijn werd niet geduld, elk gering vergrijp of vermeend
vergrijp werd gestraft. Ieder van je woorden werd bewaakt en beoordeeld, elke daad
naar zijn waarde voor de Duitse zaak gewaardeerd of afgekeurd, er bestond geen
middenweg. In dit tijdperk was de stem gevormd, waarmee hij Sheila thans aanviel
en als Doluph, zijn ondergeschikte en spion, op de gang luisterde, begreep hij uit de
klank van zijn woorden, dat Sheila ditmaal aan een hard bevel moest gehoorzamen.
‘We staan nu tegenover elkaar als Jodin en Duitser, je kunt hier niet langer blijven,
pak je koffer, je mag alles meenemen.’
‘Waarom?’ Haar ogen waren groter dan anders en ze stelde de eeuwige vraag van
de eeuwige vrouw: ‘Hou je dan niet meer van me?’
Toen werd hij zijnsondanks gedwongen iets te zeggen, wat hij niet wilde zeggen.
‘Ik hou van je en toch moeten we uit elkaar gaan.’
‘Waarom?’
‘Dat heb ik je toch gezegd; je moet nu een ster dragen en als je dat niet doet, grijpt
Doluph je. En ik kan toch als Duitser niet omgaan met een vrouw, die een ster draagt?’
‘Wat is dat voor een ster?’
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‘Ik zal je hem laten zien.’
‘Dat is geen ster,’ zei ze.
‘Jawel, dat is de Jodenster.’
‘Maar daar horen andere letters in.’ Ze keek er met de grootste afkeer naar. ‘Wat
is dat gemeen, wat moet het een laag iemand zijn, die dat heeft uitgevonden om
daarvoor een Mokein Dowid te gebruiken.’
Hij zei niet, dat hij tot hen behoorde, die dit hadden bedacht. Hij had de letters een
draai gegeven, zodat ze op Hebreeuwse letters leken. Ook de kleur van de ster
vervulde haar instinctief met afgrijzen en toch was ze maar een onontwikkelde vrouw.
‘Waarom moet ik dat vreselijke ding dragen?’
‘Dat moeten alle Joden.’
‘Wat is dat gemeen,’ zei ze, ‘wat is dat laag.’
Terwijl ze dit zei, voelde hij, een van de waarlijk schuldigen, zijn trots op deze
uitvinding wijken en wankelen. Wat had hij gedaan, waaraan had hij meegewerkt?
‘Als we eens zouden verliezen, hoe zou men ons dan beoordelen?’ dacht hij, doch
een nieuw denken schoot over deze angst heen: ‘Wij kunnen niet verliezen!’
‘Je kunt zonder ster niet op straat.’
‘Van jou neem ik geen ster aan.’
‘Je moet.’
‘Zo gemeen zul je niet zijn, Sigborn.’
‘Je kunt in grote moeilijkheden komen, als je de ster niet draagt.’
‘Van jou neem ik hem niet aan.’
Hij fluisterde: ‘Om der wille van onze liefde, Sheila!’
‘Om der wille van onze liefde n i e t ,’ zei ze zacht.
‘En als je aangehouden wordt?’
‘Salomon Barsch woont hier dicht bij, van hem kan ik wel een ster krijgen, dan
loop ik alleen gevaar op dat kleine stukje weg, tien minuten.’
‘Nee, nee, als je zonder ster loopt, kan i k je zelfs niet redden; je moet je positie
goed begrijpen, Sheila, vanaf dit ogenblik ben je een Joodse als alle andere Joden.
Ik zal natuurlijk voor je doen, wat ik kan, maar ik kan niets voor
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je doen, als je je niet precies aan de Duitse voorschriften houdt.’
‘En mijn kind?’ fluisterde ze.
‘Dat kan ik niet redden, trouwens hoe kom je er toe nu over je kind bezorgd te
zijn? Je hebt je toch nooit om je kind bekommerd.’
‘Je hebt gezegd, dat ik vanaf dit ogenblik een Joodse ben als alle Joden.’
‘Denk er aan, Sheila,’ fluisterde hij angstig, ‘dat ik van niets weet, als je je kind
in veiligheid hebt gebracht. Je weet niet en kunt niet begrijpen, wat er voor mij op
het spel staat, je bent een vrouw en hebt alleen je gevoelsleven. Ik niet, elk van mijn
daden wordt microscopisch onderzocht.’ De laatste zin sprak hij luid uit.
‘Daar begrijpt Doluph toch geen woord van, trouwens,’ lachte hij in zichzelf,
‘Sheila ook niet.’
‘Ik zal je niet verraden, Sigborn, jou zeker niet.’
Hij wist alles natuurlijk beter dan zij, ze moest zijn besluiten blindelings volgen;
alleen wilde ze de ster niet uit zijn handen aannemen en het was beter, dat ze daarom
onmiddellijk naar Salomon Barsch ging.
‘Neem nu de ster van mij aan,’ smeekte hij zacht, en hij zag haar recht in de ogen.
‘Sheila!’
Ze wendde het gezicht af, toen hij haar wilde tonen, hoe ze de ster moest bevestigen.
‘Als Doluph je er straks zonder ziet, neemt hij je gevangen en dan kan ik je niet
redden.’
‘Kun je dat niet?’
‘Nee.’
‘Of ik nu gepakt word of later, komt er niet op aan.’
‘Dan kun je je kind niet meer redden.’
‘Mijn kind?’ Ze staarde voor zich uit. ‘Ik heb mijn kind verlaten.’
‘Dan heb je iets aan haar goed te maken.’
Hij sprak als een sluwe staatsman, die de gedachten van de tegenpartij kent. Bij
de Joden bestond, reeds de oude geschriften getuigden er van, een innige betrekking
tussen ouders en kinderen. Op deze wijze zou, zo dacht hij, Sheila toegeven en de
ster uit zijn hand ontvangen, maar hij had
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zich vergist, want ze stelde de liefde voor hem boven die voor haar kind.
‘Ik zou mezelf later minachten, Sigborn,’ zei ze.
Hij boog zijn hoofd als een schuldige, die door een zonde gekweld wordt; nu
voelde hij de draagwijdte van de maatregel aan den lijve, doch bijna onmiddellijk
daarna vloeide de stroom van zijn gedachten weer verder. ‘Misschien zal Doluph
haar niet arresteren, niet durven, als ze mijn huis zonder ster verlaat. Als ik hoor, dat
hij het toch doet, zal ik eenvoudig op de drempel van de kamer gaan staan, dit zal al
voldoende zijn, om hem te beletten haar mee te nemen, want Doluph wacht hier.’
‘Nu ga ik naar Salomon Barsch,’ zei Sheila.
‘Ik zal je koffer pakken.’ Hij deed er alle kleinodiën en sieraden in, die hij haar in
de loop van de tijden had gegeven en ook enige bankbiljetten.
‘Je neemt de ster niet van mij aan,’ zei hij glimlachend, ‘maar het andere wel.’
Ze antwoordde niet en wachtte stil, tot hij met het koffertje klaar was.
‘Heb je er ook geld in gedaan?’ vroeg ze.
‘Ja - een klein bedrag, het kan je te pas komen.’
Ze fronste haar voorhoofd.
‘Wees nu niet dwaas, Sheila, wie weet hoe nodig je het zult hebben.’
Ze nam zwijgend het koffertje en hij dacht: ‘Nu gaat ze heen en onze wegen zijn
voor altijd gescheiden en geen vrouw zal ik ooit vinden, die voor mij aan haar gelijk
is. Ze weet, dat ik van haar houd en nu gaat ze misschien de dood tegemoet of ik zal moeite hebben - haar te redden.’
Zonder afscheid van hem te nemen, verliet ze de kamer.
In de gang stonden Doluph en Gertrud op haar te wachten.
‘Dat is nou de Jodin, over wie ik je heb gesproken,’ fluisterde hij. Ze glimlachte:
ze kende Sheila!
‘Als je me niet met rust laat,’ zei Sheila, ‘ga ik terug.’
‘Mevrouw gaat terug,’ zei Doluph tot Gertrud, ‘ze gaat zonder ster terug.’
Even wachtte hij en luisterde; hij had een zekere angst
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voor Moller, de vrees van de domme voor de verstandige, een angst, die zich met
haat en bewondering mengde. Toen ze naar het portaal liep, volgde hij haar en draaide
het electrische licht op. ‘Wacht even, lieve Sheila, en jij, Gertrud, kom eens hier, en
ga tegenover mevrouw staan.’ Hij lachte.
‘Zo Sheila, deze mevrouw is met een Jood getrouwd geweest.... als hij nog leefde,
zou hij ook een ster dragen. Door jouw gepraat is het ontdekt, dat hij een Jood was....
een schot in de nek, dat was zijn beloning. 't Is me een genoegen, de beide dames
aan elkaar voor te stellen.’
Sheila antwoordde niet, ze vond Gertrud's onuitgesproken hoon nog erger dan
Doluph's spot.
‘Dit is mevrouw Liesemeyer, van geboorte een goede Duitse, zonder een spoor
van Joods bloed, ik heb het terdege laten onderzoeken, want het komt in de beste
families voor. Misschien trouwen we later en wat zou mevrouw de Joodse gravin er
van zeggen alvast een huwelijksgeschenk aan het jonge paar te geven? Wat heeft u
daar in uw koffertje? Eens even kijken.... wel, wel, daar zit goud in en sieraden en
geld, dat wilt u ons zeker vrijwillig geven?’
‘Laat haar gaan,’ zei Gertrud, ‘dit staat mij tegen, dood haar, martel haar desnoods,
dat kan me niet schelen.’
‘Uw goede hart zij gezegend, mevrouw Liesemeyer. Ik kan zien, dat u veel met
Joden hebt omgegaan, ik zal u moeten genezen en zorgen, dat u een goede Duitse
wordt. Alles, wat mevrouw Sheila heeft, zal goed besteed worden, dat verzeker ik
u. Dat is iets waar mijnheer Moller niet op heeft gerekend, dat Sheila haar
eigendommen als huwelenksgeschenk voor ons beiden zou bestemmen. U weet dus....
dat zij het vrijwillig heeft gegeven!?’
‘Ja,’ zei Gertrud, ‘als je me maar niet slaat.’
Doluph legde zijn hand op Sheila's borst.
‘Dat voelt niet slecht aan,’ zei hij. ‘Zo'n rode streep over dat blanke vel!’
‘Neem haar mee,’ riep Gertrud uit. ‘Beter dan dit.’
‘Later misschien, nu nog niet.’
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‘Hou het geld en de sieraden, schurk, maar blijf van me af.’
‘Ik zou willen opmerken, schone dame, dat een Duitser niet door een Jodin beledigd
kan worden. Dat zijn nu grapjes van de domme Doluph, beklaag u maar over de
behandeling, mevrouw Sheila, en zie, of mijnheer Moller u zal d u r v e n helpen. Ik
heb waarachtig pleizier in mezelf. Mijnheer Moller zal nog eerbied voor mijn grapjes
krijgen. Zeg mevrouw vriendelijk goedendag, Gertrud, en ga mee naar mijn kamer,
dan drinken we een fijne fles wijn.’
‘Waarom heb je haar laten lopen?’ vroeg Gertrud, toen ze in de kamer zaten.
‘Ik zal je zeggen, wat Moller gezegd heeft: ‘De kleine visjes gooit de hengelaar
weer in het water, en hij wacht tot ze groot geworden zijn. Zij komt ook wel aan de
beurt... en misschien ruilen we haar tegen een andere vis.’
Hij lachte.
‘Wat is die Doluph dom, Gertrud. Niemand kijkt naar Doluph, niemand let op
Doluph, hij gaat zijn gang, omdat hij dom is.’
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Zesde hoofdstuk.
Op de hoek van de straat (meer steeg dan straat), waar Sjloume van Laar woonde,
stond Simon Levi Sheila op te wachten.
Zij had op haar zwerftocht naar huis overal mensen met sterren ontmoet en uit
haar manier van lopen, iets vermoeid, onzekerder dan anders, bemerkten veel Joden,
dat zij geen gewone wandeling maakte.
Er bestond voor hen geen bekender vrouw dan zij, want haar schoonheid en houding
verrasten ieder, die met haar in aanraking kwam en nog meer viel hier de nadruk op,
toen ze naast de ongelukkige, sloffende, gebogen Levi liep.
Snel verspreidde zich de ongelukstijding door de Joodse gemeente, dat Moller
Sheila had verstoten en dat ze nu op weg naar huis was.
Ook Levi Augurk had dit gehoord en hij verging van angst; telkens als hij naar
zijn ster keek, beefde hij over zijn hele lichaam. Zijn verstand kon geen milde
vergelijking vinden, om hem over het duidelijke teken, dat nu over de Joden was
gekomen, te troosten; dikwijls had hij gedacht: ‘Zolang Sheila bij Moller blijft, hoef
ik niet bang te zijn.’ Hij liep haastig naar Simon Levi en zei amechtig: ‘Zij komt.’
‘Wie is zij?’ vroeg Simon Levi. ‘Een fee.... een elf....?’
‘Sheila. Ze gaat naar haar huis.’
‘Wat zeg je daar? Geef me tien cent, dan kan ik de tram betalen, of liever vijftien
cent, voor een fooi aan de conducteur. Ik leg een tas over mijn ster.’
‘Een fooi is niet nodig,’ zei Levi Augurk, ‘ik ben ertegen, dat ambtenaren fooien
ontvangen.’
Simon Levi wilde hiervan het zijne zeggen en hij begon.
‘Als mijn oom Jonas de kachel aan wou maken....’
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‘Hier heb je dertien cent,’ zei Levi Augurk, ‘dan kun je de conducteur toch een fooi
geven: Een fooi is een fooi en hij moet toch aan zijn pet tikken of hij een paar cent
meer of minder krijgt en overigens steekt hij de fooi in de zak. Maar nu zal ik je
zeggen, wat je haar precies moet vragen.’
‘Wat ik haar moet vragen is, hoe ze haar schoonheid onderhoudt; als je het mij
vraagt, er is geld mee te verdienen, als we dat wisten.’
‘Je moet haar vragen, hoe en waarom ze van Moller weg is gegaan.’
‘Ik zal 't niet vergeten.’
Toen Sheila naderde (hij had niet lang hoeven wachten) maakte hij een diepe
buiging.
‘Uit de manier, waarop je loopt, weet ik genoeg. Levi Augurk zal weer eens een
slapeloze nacht hebben, dat is er tenminste een voordeel van.’
Ze lachte niet, zoals hij had gehoopt, want hij had de ziel van een clown, die alle
mensen vreugde wil geven, of ze goed of slecht zijn.
‘Ik ben blij, dat ik je zie en dat je in de gemeente terug komt.’
‘Waarom ben je daar blij om, Simon Levi?’ vroeg Sheila getroffen.
Door het dragen van de ster voelde zij zich plotseling één met anderen, die sterren
droegen, ze was weder tot haar volk teruggekeerd.
De manier, waarop Simon Levi praatte, de grijns op zijn gezicht, zijn gebarenspel,
doch bovenal de ster, die hij droeg, waren haar een bewijs, dat ze bij hem hoorde,
ja, zo sterk werkte deze macht in haar, dat er iets van vrede in haar kwam, of eindelijk,
na lange tijd van afwezigheid, zij in het begeerde vaderland terugkeerde.
‘Als ik naar een museum ga, om een schilderij te bekijken,’ zei Simon Levi, ‘dan
moet ik daar geld voor betalen, maar het gezicht op u kost mij alleen de tram en die
wordt door Levi Augurk betaald. Bovendien heb ik de fooi voor de conducteur ook
zelf in mijn zak gestoken, dus ik heb alle reden om blij te wezen. Hier sta jij Sheila,
de mooiste vrouw,
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die ik ooit de aarde heb zien betreden, geen schilderij kan bij jou halen.’
Geen woord van verwijt, dat ze de trouw tegenover haar volk had geschonden,
Simon Levi wikkelde haar in zijn gijnige wijze van praten als een koortsig lichaam
in koele zachte lakens. Nu ze terugkeerde, had het berouw om wat ze gedaan had,
de diepste wonden in haar geslagen, omdat al haar verraad tevergeefs was geweest:
Ze had er Moller niet mee kunnen vasthouden. Zolang ze bij hem was, viel alle schuld
van haar af, doch nu, bij haar schamele terugkomst, scheen het haar toe, dat ze niets
anders was dan een bedelares. Hier echter, bij Simon Levi, bestond een troost, die
de hulpeloosheid van haar deed afvallen, als een vaal kleed, dat jonge schoonheid
bedekt. Daar buiten woelde en wentelde de wrede wereld, die haar mét een smadelijke
ster had uitgespuwd.
‘Jouw schoonheid, Sheila, is hard als graniet.’
‘Jullie hebt allemaal het recht nu mij te verachten.’
‘Waarom zou ik dat doen? Al zou ik niet met jou willen trouwen, ik bewonder je.
En waarom zou ik niet met je willen trouwen? Omdat er voor een vrouw als jij een
huis gebouwd moet worden van zwaar beton, zonder vensters en met stalen deuren,
die met grendels worden gesloten.’
Hij zuchtte. ‘De mooie vrouwen gaan de wereld uit, net als de vette kippen, en
wat mij overigens betreft, in het leven heb ik altijd de magerste kippen gehad, die
toch geen recht hadden om te leven.’
Hoe deed haar dit alles goed, en hoe werd ze op deze wijze haar nieuwe leven
binnengeleid.
Ze verwachtte met zonderlinge aandrang, dat hij weer zou gaan praten en ze keek
hem aan.
‘Je bent armer teruggekomen dan je gegaan bent,’ zei hij, ‘mét liefde ben je gegaan,
zonder liefde ben je teruggekomen. Dat doet even aan de sjnorrer denken, die rijk
was geworden en daardoor zijn vlooien en luizen had verloren, de trouwe vrienden
van een arme man. Op een goeie dag praatte hij met een oude vriend en hij zei: ‘Je
mag van de rijkdom zeggen, wat je wilt, maar je verliest er je
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gezellig, dagelijks gekriebel door.’
‘Laat me nu gaan,’ zei Sheila, ‘ik moet verder.’
‘Nu, de complimenten aan je man,’ zei Simon Levi, vrolijk en welgezind, net of
ze haastig een boodschap bij de kruidenier had gedaan en nu terugkeerde.
Sjloume van Laar en het kind waren thuis en toen ze op de drempel van de
armoedige kamer stond, keek het kind even schuw op van een spelletje, waar het
mee bezig was en ging toen verder, of de moeder niet bestond.
Sjloume van Laar stond op.
‘Je bent niets veranderd.’ Ze wou antwoorden: ‘Jij wel,’ maar hield zich in. Waarom
hem te vertellen, dat ze hem nog lelijker, afstotender vond dan vroeger, dat ze zijn
nabijheid nog minder kon verdragen? Dat alles had geen nut, dat zou vanzelf wel
blijken; uit haar houding zou hij wel begrijpen, dat ze geen aanraking meer van hem
duldde en dat ze geen man en vrouw meer waren.
‘Ik ben bij Marcus geweest,’ zei ze.
‘En die heeft je zeker gezegd, dat je hier naar toe moest gaan?’
Als enig antwoord wees ze naar de ster, die als een vlek op haar rustte.
‘Je draagt hem niet goed,’ zei hij bezorgd, ‘je mag hem niet met spelden vastmaken.
Dat staat in de verordening. Als je hem zó draagt, kunnen ze je elk ogenblik gevangen
nemen.’
‘Nee, nee,’ zei ze en keek onderwijl naar haar dochtertje, ‘ik moet het kind redden,
ik mag geen gevaar lopen.’
‘Kom je niet voor mij terug?’ vroeg hij bitter.
‘Voor jou....? vroeg ze verwonderd, ‘je weet toch, waarom ik terug kom?’
‘Die ploert, die gemene ploert.’
‘Zeg dat niet!’ In haar drift wou ze er aan toevoegen: ‘Nu heb ik nog meer afschuw
van je dan anders,’ maar ze beheerste zich en het gesprek kabbelde verder.
‘Marcus heeft me geld gebracht,’ zei hij, ‘anders zou ik deze tijd niet zijn
doorgekomen.’
Ze zei niets en over Doluph's diefstal sprak ze geen woord.
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‘Je bekommert je w e l om je kind! Eerst laat je haar aan haar lot over, heult met een
vreemde man, een Duitser nog wel, en nu komt ineens het berouw.’
‘Als ik naar hem terug kon, ging ik terug; hij moest me wegsturen.’
‘Omdat je een Jodin bent.’
‘Je bent tenminste eerlijk.’
‘En wat verhindert me, je 't huis uit te jagen?’
‘Jaag me 't huis niet uit, vóór ik het kind heb gered.’
Nu sprong het meisje van haar stoel op en liep op Sheila toe:
‘Moeder.... niet meer het huis uit.... nooit meer.’
Het meisje snikte van verdriet, verdriet van een kind, maar tevens van een
volwassene, die iets van het leven begrijpt. Sheila nam haar op schoot.
‘Rea.... zoete Rea.... nu is moeder blij, dat ze weer thuis is.’
‘Dat had je wel eerder kunnen bedenken,’ zei Sjloume, maar het meisje keek
vijandig naar hem en drukte zich tegen Sheila aan, begerig naar de liefkozingen;
andere kinderen hadden ook een moeder en Rea had daar recht op.
‘Ik wil een ster dragen,’ zei ze.
‘Wat zeg je daar?’ vroeg Sheila ontzet.
‘Ze heeft de leeftijd nog niet, maar veel van haar Joodse vriendinnetjes hebben
een ster en nu wil zij er ook een hebben.’
Sheila voelde de moederlijke liefde als een warme stroom, die haar met Rea
verbond, doch tegelijkertijd, geheimzinnig, haar de liefde voor Moller in de
herinnering voerde.
‘Het is goed, dat ik hier ben.’
‘Nergens goed voor,’ zei Sjloume.
‘Je moet niet denken, dat hij me heeft weggestuurd, omdat hij genoeg van mij
had.’
Sljoume kreunde van pijn en ellende, maar zij lette hier niet op en drukte Rea
tegen zich aan, of ze het kind zo kon beschermen.
‘Moller zal wel een middel vinden om mij te sparen, maar het kind moet in
veiligheid gebracht worden.’
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‘Jou te sparen! En ik dan?’ Omiddellijk stelde hij zich zelf gerust. ‘Als ze jou niets
doen, zullen ze mij ook wel laten lopen.’
‘Je kent ze niet, er zijn vreselijke mensen onder, één van die mensen, Doluph,
heeft me alles afgenomen.’
‘Ik zal naar de politie gaan.’
Ze moest tegen haar wil en aard luid lachen en zette het kind van haar schoot.
‘Denk je, dat de Nederlandse politie iets tegen de Duitsers zal doen? Ik ben een
domme vrouw, maar dat heb ik wel begrepen; ik heb nu Doluph's werkelijke gezicht
gezien; hij haat de Joden en bovendien had hij me niet van mijn koffertje beroofd,
als hij zich niet zo zeker voelde.’
‘Wat een onzin praat je, Sheila. Je moet hier tot rust komen, geloof me, met de
maatregel van de sterren is de vervolging afgelopen: ze hebben nu hun zin.’
Ach, ze wist toch meer van de Duitse methoden dan Sjloume, ze stiet bij hem
tegen een botheid aan, een verdwazing, een zich afkeren van de werkelijkheid.
‘Ze zullen het in dit land niet durven doen,’ zei Sjloume, ‘in hun eigen land
natuurlijk wel.... maar ze zouden overal mee in strijd komen, als ze het hier deden.’
Rea zei vertrouwelijk:
‘En Bertha wil niet meer met kinderen spelen, die sterren dragen.’
Ze lette niet op het kind, dat wijs knikte.
‘Wat zegt Marcus?’ vroeg ze, ‘daar komt het op aan.’
‘Ik weet het niet.’
‘Hij weet hetzelfde als ik, maar hij weet het met zijn verstand, bij mij spreekt het
gevoel.’
‘'t Is allemaal onzin.’ Hij wou de waarheid, waarvoor hij bang was, niet horen, hij
sloot er alle zintuigen voor en vond weer een nieuwe reden, om er zich tegen te
verdedigen.
‘We zijn getekend,’ riep ze radeloos, als een profetes, die niet wordt geloofd, ‘de
Duitsers zullen nog wachten, tot ze menen, dat het ogenblik is gekomen.’ De betekenis
van Moller's woorden, die ze nooit had begrepen, drong nu eerst ten volle tot haar
door.

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

58
‘En wanneer is het ogenblik gekomen?’ Hij wiegde zijn lichaam heen en weer, of
hij in de synagoge stond en herhaalde de vraag met nog meer nadruk: ‘Wanneer is
het ogenblik gekomen?’
‘Op een dag.’
‘Bertha wil niet met me spelen, omdat ik een Joods kind ben, zegt ze.’
‘Hoor naar Rea,’ riep Sheila plechtig uit, nu ze de woorden van het kleine meisje
hoorde. ‘Dat is de manier: wat getekend is, wekt medelijden of afschuw.’
Zijn gestalte werd nog kleiner en nietiger, het scheen, of deze zin, in het algemeen
bedoeld, hem in het bijzonder striemde, als een zweepslag, en met moeite herstelde
hij zich, door zijn vaste wil tot ongeloof; overal kon het waar zijn, dat men de Joden
vervolgde, doch niet hier, waar ze zolang hadden gewoond, waar ze zoveel vrienden
onder de bevolking hadden verworven.
‘Morgen neem ik Rea mee.’
‘Hoe kom je aan geld? Ik heb het niet.’
‘Ik heb nog een gouden horloge en ook nog een gouden armband.’
‘Geld van Moller, je minnaar, ba.’
‘In Drente woont Marianne, daar breng ik het kind naar toe.’
‘Marianne zal er happig op zijn,’ smaalde hij.
‘Marianne neemt het kind,’ zei ze beslist, ‘van het geld koop ik eenvoudige kleren,
zoals hoerenkinderen ze dragen en ik zal haar leren, dat ze voortaan anders heet:
Marianne is haar tante en zij is het kind.... van een gestorven zuster.’
‘Ze ziet er anders Joods genoeg uit.’
‘Er zijn honderden niet-Joden, die voor Joden konden doorgaan en omgekeerd.’
‘En wat doe jij?’
‘Ik blijf ook niet hier, als Rea weg is. Misschien kom ik later terug.’
‘Heb je dat allemaal van te voren bedacht?’
‘Nee, ik ben gekomen zonder een bepaald plan; ik dacht, als ik er eenmaal ben,
zal ik mijn weg wel vinden.’
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‘En moet ik alleen in dit huis achter blijven? Want eruit ga ik niet: hier hebben mijn
vader en moeder gewoond en hier woon ik.’
‘Dat moet je zelf weten.’
‘Aan wie wil je het goud verkopen?’
‘Aan Mozes Levi.’
‘Die is niet meer in de handel, hij werkt nu in de fabriek “Solido” en hij is met
Ruth Augurk getrouwd.’
‘Ik ga toch naar hem toe.’
Ze was van geen voornemen af te brengen en al haar handelingen werden door
ingeving bepaald.
Toen ze bij Mozes had aangebeld, opende Ruth de deur.
‘Sheila?’ zei ze verwonderd en keek haar met grote ogen aan.... ‘dus toch....?’
‘Mag ik binnenkomen? Ik wou iets met Mozes bespreken; heb je nog niet gehoord,
dat ik in de gemeente terug ben?’
‘Ik heb de koffie klaar,’ zei Ruth. ‘Mijn jongen ligt boven te slapen.’
‘Mag ik hem zien?’
‘Natuurlijk,’ zei Ruth vol moederlijke trots, ‘'t is een flink kereltje, hij mag er
wezen.’
Sheila boog zich over het wiegje en streelde de kleine vingertjes.
‘Wat een schat,’ fluisterde ze, ‘wat doe je met hem Ruth, je laat hem toch niet
hier?’
‘Marcus heeft er met mij over gesproken: hij vindt het niet veilig, dat we hier
blijven, maar Mozes zegt.... dat we hier niet vandaan mogen gaan.... ik weet niet,
wat Mozes wil, want hij ziet het gevaar terdege onder de ogen. Marcus zegt, dat hij
niets van de gemeente begrijpt.... niemand kan nog in het gevaar geloven. Hij zegt:
“De meeste Joden zullen zich laten vangen als vissen in een fuik.” Wat doe jij.
Sheila?’
‘Morgen gaan het kind en ik weg. Later kom ik terug.’
‘En Sjloume?’
‘Die blijft hier,’ zei Sheila hard, ‘hij wil niet uit het huis gaan, waar zijn vader en
moeder gewoond hebben, maar de Duitsers zullen hem er wel uithalen.’
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‘Je bent wreed, Sheila.’
‘Hij heeft geweten, wat hij deed, toen hij met me trouwde.’
‘Daar is Mozes,’ zei Ruth blij en liep hem tegemoet.
Toen hij Sheila zag, verdween de glimlach van zijn gezicht en hij keek haar vijandig
aan.
‘Wat doe jij hier?’
‘Ik wou je wat vragen....’ zei Sheila beschaamd en voegde er haastig aan toe: ‘voor
mijn kind.’
‘Je hebt in mijn huis niets te zoeken.’
‘Mozes!’ riep Ruth uit.
‘Je bent een eerste klas verraadster, je hebt meegeholpen aan het spionnagewerk
vóór de oorlog.’
‘Je begrijpt me niet, Mozes,’ zei ze hulpeloos, ‘ik zal hier wel vandaan gaan. Op
zo'n ontvangst had ik niet gerekend.’
‘Je moet niet zo driftig zijn, Mozes!’
‘Spreek ik dan niet de waarheid? Moet zo'n vrouw.... omdat ze mooi is.... en de
mannen aantrekt, vrij rondlopen? Als je geen vrouw was, kreeg je van mij de kogel.’
‘Mozes!’
‘Ga maar naar Moller en zeg, dat Mozes Levi een revolver heeft.’
‘Je vergeet jezelf, Mozes,’ zei Ruth.
‘Ik zal je niet verraden, daar zweer ik op.’
‘Voor een eed van jou geef ik niets.’
‘Mozes, ze komt voor haar kind.’
‘Voor haar kind?’ vroeg hij nors en ongelovig.
‘Ja voor het kind,’ zei Sheila, ‘jij moet me helpen, Mozes.’
‘Waarom ga je niet naar Marcus?’
‘Ik ben bang voor zijn vrouw, voor haar ogen....’
‘Wat wil je dan?’
‘Ik heb een gouden horloge en een gouden armband, die wil ik verkopen.’
‘Waarom?’
‘Ik wil mijn dochtertje naar een vriendin brengen.’
‘Wat voor vriendin? Is ze betrouwbaar?’
‘Marianne.... natuurlijk.... we zijn samen op school
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geweest.... later is ze Katholiek geworden.... en ze is met een boer uit het Noorden
getrouwd.’
‘Dat klinkt goed,’ zei Mozes, ‘ze zal betrouwbaarder zijn dan jij,’ en hij voegde
er bedachtzaam aan toe: ‘jullie vrouwen moesten begrijpen, dat d e v i j a n d in het
land is! De Duitsers beschouwen jullie als buit, waarmee ze doen en laten kunnen
wat ze willen.’
‘Moller niet.’
‘Nee, toen er gevaar dreigde, heeft hij je laten stikken.’
‘Nee, o nee.’
‘Ik begrijp sommige vrouwen in deze tijd niet, het is een schande, zoals ze achter
de Duitsers aanlopen.’
Hij aarzelde: wat zou het Torentje in zijn plaats doen, zou hij Sheila helpen of
haar de deur wijzen?
Het Torentje had gezegd: ‘nu de vijand in het land is, moeten alle Nederlanders
één zijn.’
Zo was het; wie zich tegen deze éénheid verzette, was een verrader, maar het
onverklaarbare feit bestond, dat vrouwen als Sheila zich verre van die eenvoudige
waarheid hielden.
Ruth vroeg:
‘Jij helpt haar om 't kind, nietwaar Mozes, en zo gauw mogelijk? Denk eens aan
onze eigen jongen.... dat hij van vreemden afhankelijk zou zijn.’
‘Ik zal de zaak van het kind als die van me zelf behartigen,’ zei Mozes, ‘en doen,
wat Sheila me vraagt.’
‘Ik ga met de eerste trein, zonder ster.’
Ze leerde het kind haar nieuwe naam en drukte haar op het hart dat ze nooit meer
de andere naam moest noemen.
‘Waar gaan we naar toe?’ vroeg Rea.
‘Naar een heel lieve tante, tante Marianne.’
‘Die ken ik niet,’ zei Rea met hoge kleur.
‘Ze zal lief voor je wezen, en als er Duitse soldaten komen, moeten jullie je
verstoppen.’
‘Natuurlijk,’ zei het kind wijs.
‘Denk je, dat de Duitsers de kinderen ook zullen doden?’ vroeg Sjloume spottend.
Ze antwoordde niet.
‘Kom Rea, alles is klaar, nu moeten we weg.’
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‘Moeder, je draagt geen ster.’
‘Sssss kindje, niet over een ster praten, niet over Joden praten....’
Ze zaten heel stil en zwijgend in de trein, om zo weinig mogelijk de aandacht te
trekken, en als een man in haar richting keek, wendde Sheila het hoofd af. Eén zei
tegen haar: ‘Ik zou er op zweren, dat je een Jodin bent, maar je draagt geen ster.’
‘Misschien heb ik wel Joods bloed.’
Ze hadden uren gereden, toen ze in een kleine provinciestad kwamen, waar de
stoomtram tegenover het station wachtte. Dat was een feest voor Rea, die nog nooit
zo'n kleine locomotief had gezien en nog groter werd de blijdschap, toen ze een glas
limonade met een rietje kreeg. In de stoomtram zat ze op de knieën naar buiten te
kijken, naar de onafzienbare vlakte, met slechts enkele huizen en bomen.
‘Zijn we er?’ vroeg Rea telkens en ze kneep haar moeder in de arm.
‘Nog niet, schat.’
Maar eindelijk was het dan toch zover.
Hier in dit gehucht, ver van de grote wereld, was ze een vrouw, die met haar
dochtertje op familiebezoek ging en in een kleine herberg dronken ze melk en
peuzelden hun boterhammen op. Ze wist niet, waar Marianne woonde en durfde het
niet goed te vragen, uit vrees, dat ze de opmerkzaamheid op zich zou vestigen.
Daarom begonnen ze te zwerven, schijnbaar doelloos, van de ene boerderij naar
de andere. Ze zag een klein kerkje, maar het was geen Katholieke kerk; misschien
woonden er in dit dorp weinig Roomsen. Joden hadden zich hier niet gevestigd, dat
wist ze zeker, daarom kon ze 't er wel op wagen een vraag te stellen, men zou haar
best voor Katholiek kunnen houden, voor een Brabantse.
‘Wonen hier in het dorp Roomsen?’ vroeg ze een boer.
‘Dat kan wel wezen,’ zei de man achterdochtig, ‘hier wonen veel fijnen, maar d'r
woont geloof ik maar één Katholiek.’
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‘Hoe heet hij?’
‘Ussink. Waarom wou je dat weten?’
‘Ik ken zijn vrouw, waar woont hij?’
‘Hoe moet ik dat nou uitduien? 't Is helemaal afgelegen.’
‘Dan is het daar eenzaam,’ dacht Sheila, ‘hoe eenzamer, hoe beter.’
‘Is het hier ver vandaan?’ vroeg ze.
‘Twintig minuten, een half uur.’
Ze liet zich de weg zo goed mogelijk wijzen en sleepte het kind met zich voort,
dat onophoudelijk zeurde: ‘wanneer zijn we er nou?’ Ze volgde de aanwijzingen van
de boer nauwkeurig en ze hadden een goed eind gelopen, wel een half uur lang, toen
ze het zandige zijpad ontdekten, waarover hij gesproken had en tot haar vreugde zag
ze de boerderij met zijn hoge, blauwe dak.
‘We zijn er.’
Een hond blafte en kwam te voorschijn. Rea liep er dadelijk heen en streelde het
beest, dat nog even gromde, en zich daarna de liefkozingen liet welgevallen.
Een vrouw stond op de drempel van de lage deur.
‘Sheila!’
‘Marianne!’
Ze herkenden elkaar onmiddellijk, al waren er jaren voorbij gegaan, sinds ze elkaar
hadden gezien en al bestond bij beiden de herinnering aan de andere als aan een kind
met een kindergezicht. Ze waren door het leven uit elkaar geslagen, de één had het
leven van de grote stad, de andere het leven op het platteland geleefd.
‘Daar doe je goed aan, Sheila, dat je me komt opzoeken.’
De twee vrouwen, zo verschillend van leven en levensopvatting, zaten bij elkaar
als zusters, die nooit gescheiden zijn geweest, vertrouwelijk, gebonden door
gemeenschappelijke herinneringen uit vroeger tijd.
Ze hadden beide lust over al deze voorbije dingen te praten, maar Sheila bedwong
deze drang en ze stelde onmiddellijk de vraag:
‘Marianne, zou jij mijn dochtertje bij je in huis willen nemen?’
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‘Hoe bedoel je dat?’ vroeg Marianne.
Sheila wou het kind naar buiten sturen, maar Marianne wilde het in de kamer
houden en ze trok Rea naar zich toe.
‘Wat een schat, en hoe is 't met je man?’
‘Die is thuis gebleven.’
‘Wat is er toch, Sheila? Nee wacht, eerst moet ze wat hebben, ik heb net lekkere
koekjes gebakken, we wonen hier overal zover vandaan en dan.... we zijn de enige
Katholieken in deze plaats en op ons zelf aangewezen.’
‘Je weet, dat ik een Jodin ben,’ zei Sheila zacht.
‘Ja.’
‘We worden vervolgd, Marianne, zo erg als we nooit hadden kunnen denken:
niemand is veilig, ook de oude mensen en kinderen niet, we moeten allemaal
uitgeroeid worden.’
‘Waarom? Jullie zijn toch mensen?’
‘Ik weet het niet, ik begrijp het niet,’ riep Sheila wanhopig uit. Ze vertelde Marianne
niets van haar liefde voor Moller, want ze wist, dat deze vrouw er haar om zou
veroordelen.
‘Ik kan niet geloven, dat zoiets bij ons mogelijk zou zijn.’
‘Toch is het zo,’ zei Sheila, ‘al denken veel Joden er net zo over als jij.’ Ze aarzelde
even. ‘Ik moet je wat zeggen, Marianne: wanneer je mijn kind neemt, loop je, als
het ontdekt wordt, dat ze een Jodinnetje is, zelf groot gevaar.’
‘We zijn allemaal in Gods hand; als ik haar bij me neem, zal ik haar verzorgen
alsof 't mijn eigen kind was; ik zal proberen er een even goede moeder voor te zijn
als jij Sheila. Maar ik heb het niet alleen te zeggen, ook mijn man heeft een stem in
het kapittel. Hij is een goed man, een goed Christen, en je hoeft er niet aan te twijfelen,
dat hij, nu God onze gebeden niet heeft verhoord om ons kinderen te schenken, dit
kind als zijn eigen zal opvoeden. Ik ga hem halen en dan zal ik voor Rea boterhammen
klaar maken en mag ze in de stallen gaan kijken, dat zal een feest voor haar zijn.’
‘Ben je door je man Rooms geworden?’
‘Ja, Sheila, maar ik zie hier in nog meer Gods hand. Je
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weet nu, in wat voor gezin ze komt, als mijn man mijn besluit goedkeurt. Maar ze
krijgt geen ritueel eten.’
‘Ik ben blij, als ze veilig is.’
Een tijdje later kwam Marianne weer binnen met haar man, en ze zei:
‘Het is, zoals ik had gedacht: wij zullen het kind aannemen.’

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

66

Zevende hoofdstuk.
Omstreeks dezelfde tijd liet Sevenhoven zich bij Moller aandienen, in het gebouw
waar de Sicherheitsdienst gevestigd was. Het stond groot en wit, deftig en patricisch,
dicht bij de rivier, en de Duitsers hadden het de wettige eigenaars ontnomen, zonder
zich er in te verdiepen, waar deze bleven, doch voor hun doen waren ze schappelijk
geweest, door de bewoners acht dagen respijt te gunnen en hun zelfs te veroorloven
een deel van de inboedel mee te nemen. In het reusachtige gebouw waren ruime
zolders en kelders, die ze onmiddellijk als gevangenis inrichtten.
Na de formele wederzijdse begroeting, bood Moller Sevenhoven een stoel aan en
wachtte af, wat hij zou zeggen: zonder het zichzelf te bekennen, was hij nu reeds
moede van de Jodenvervolging, die hij niet kon keren, ja, waartoe hij moest
meewerken, want hoe krankzinnig hij nu de m e t h o d e ook vond, door de ijver,
waarmee hij hieraan werkte, had hij zijn bruikbaarheid, zijn vaderlandsliefde te
bewijzen.
Ook Sevenhoven had zijn beloning als bekend anti-semiet ontvangen: hij was
wederom burgemeester van deze grote stad geworden, met een belangrijke
salarisverhoging, en hij had een sterke bevoegdheid gekregen, zonder hinderlijke
inmenging van een gemeenteraad, ofschoon hij zich Duits toezicht moest laten
welgevallen.
Moller wist, waarom Sevenhoven kwam, en hij voelde minachting voor deze
Nederlander, die er door zijn blinde haat toe meewerkte, dat Nederlanders werden
gedood, en die onbekend was met de draagwijdte van het anti-semietisme, evenzeer
een vloek voor de vervolgers als voor de vervolgden. Hij, Moller, moest, Doluph
kon van nature niet anders, doch deze Sevenhoven volgde zonder om te zien en te
onderscheiden de donkere weg van het verraad en hij
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droeg zonde en schuld met zich mede. Dit ging in Moller's hoofd om, terwijl hij met
een beleefde glimlach op Sevenhoven's woorden wachtte, er benieuwd naar, tegen
wie diens aanval zou worden gericht, tegen Marcus of Rafaël.
Het afscheid van Sheila deed hem meer lijden dan hij zichzelf wilde bekennen:
telkens dacht hij aan haar, hij kon haar in zijn leven niet missen.
Dit had de vraag ‘waarom’ voor hem des te kwellender en onzekerder gemaakt;
echter had hij een zo machtige zelfbeheersing, dat hij ieder masker, van toorn,
welwillendheid, medelijden, wreedheid kon aannemen en Sevenhoven bevroedde in
het minst niet, dat de man tegenover hem volstrekt niet zijn vriend was.
‘U wenst?’
‘Ik herinner me nog,’ zei Sevenhoven, ‘het aangename onderhoud, dat ik destijds
in mijn woning met u heb gehad.’
‘Ik herinner mij uw dochter nog, mijnheer de burgemeester, ze maakte toen een
hooghartige indruk op mij, of ze de afstand tussen Duitsers en Nederlanders wel wist
te bewaren. Ik kan me niet aan de gedachte onttrekken, dat ze tegenover de Joden
niet antipathiek staat; u neemt me niet kwalijk, maar dat doet toch van een dochter
van u enigszins zonderling aan.’
‘Dat kan ik niet helpen,’ zei Sevenhoven mat, ‘in ons land is de verhouding tussen
ouders en kinderen anders dan in Duitsland. Onze kinderen nemen een zelfstandige
positie in en gaan hun eigen weg, mijn dochter en ik laten elkaar geheel vrij.’
‘Nu u hier bent, heb ik u een voorstel te doen, ik had u allang willen ontbieden -’,
Sevenhoven vertrok geen spier van z'n gezicht - ‘om u over een alleraardigst plan
van mij te spreken. Wat zou u ervan zeggen, hier eens een ouderwetse kermis te
houden, met draaimolens, een wassenbeeldentent, schiettent en dergelijke dingen?
Ik heb hier verschillende aanbiedingen, er is ook een bij van een man, die zichzelf
de beroemdste duiker van de wereld noemt, een Italiaan, Savagnili; wij doen graag
iets voor onze Italiaanse vrienden.’
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‘Ik voel daar niet veel voor,’ zei Sevenhoven stijf. ‘U weet, dat op veel plaatsen in
Nederland kermissen uit godsdienstig oogpunt uit den boze worden geacht. Komen
we nu in deze stad, waar al een halve eeuw geen kermis is gehouden, er plotseling
mee voor den dag, dan zal men tot ons het verwijt richten, dat de partij van Mussert
dit heeft doorgedreven. Ik begrijp uw hele politiek,’ voegde hij er bitter aan toe,
‘maar dat u hier de kerken tot uw vijand maakt, begrijp ik niet.’
‘Ze steunen op Christus en ook Hij is onze vijand, Christus was een Jood.’
‘Bovendien,’ zei Sevenhoven, ‘onze tegenstanders zouden in het organiseren van
een kermis juist in deze tijd het pijnlijke gevoel krijgen, dat d e v i j a n d hun dit
plezier verschaft.’
‘Wij zullen het er toch maar op wagen: ik verzeker u bij voorbaat, dat de
meerderheid deze kermis zal bezoeken, zonder er diep bij na te denken, dankbaar
dat u hun dit feest verschaft.’
‘Waarom organiseert u het dan zelf niet?’ wilde Sevenhoven uitroepen, maar hij
bedwong zich; hij was van de Duitsers afhankelijk, voortaan was zijn lot, gunstig of
ongunstig, met dat van Moller verbonden.
Daarom zei hij alleen maar: ‘Ik zie het belang van de kermis niet in.’
‘De schade is voor u, de eer voor ons.’ Dit was het hoge spel, waarvan hij het
meest hield, de volle eerlijkheid.
‘Ik begrijp u niet,’ stamelde Sevenhoven.
‘De minderheid van het Nederlandse volk zal u verwijten, dat u een werktuig in
onze handen bent, de meerderheid zal ons prijzen, dat wij dit feest hebben toegelaten.’
Hij wachtte even. ‘Tot uw troost kan overigens dienen, dat er ook een deel is, dat
helemaal niet denkt.’ Z'n glimlach werd ironisch en het kostte hem moeite niet
vijandig naar Sevenhoven te kijken.
‘Wij Duitsers,’ ging hij voort, ‘staan de levensvreugde van het volk niet in de weg,
wij willen de indruk vestigen, vooral als het ons niets kost, dat het leven onder onze
heer-
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schappij nog niet zo kwaad is.’
De ironie gleed uit zijn glimlach weg, er kwam vriendelijkheid voor in de plaats.
‘Mijn beste burgemeester van deze grote, welvarende stad....’
‘U kunt dit wel voor u houden.’
‘Ik heb nog een verrassing voor u: tijdens de kermis willen we een kleine klopjacht
op Joden houden, dat lijkt me nu juist de aangewezen tijd.’
‘U weet, dat zich onder de N.S.B.'ers velen bevinden, die zich afvragen, waarom
de Duitsers hier niet mee beginnen.’
‘Orders van Berlijn, maar de tijd komt wel.’
‘U weet, dat er een jonge man is, een Jood, die ik graag persoonlijk voor mijn
rekening zou willen nemen, hij is met mijn dochter verloofd geweest....’
Zijn gezicht werd hooggekleurd, in zijn aristocratisch bloed ontstond een tegenzin
tegen de bekentenis, die hij deze man, in alle geestelijke wapens zijn meerdere, moest
doen. Hij ging niet verder.
‘De geschiedenis is mij in alle bijzonderheden bekend, ik begrijp alleen de houding
van uw dochter niet: hoe is het mogelijk, dat ze zich de vernedering heeft laten
welgevallen? Hiervoor is volgens mij maar één verklaring, en wel, dat ze werkelijk
van die Rafaël heeft gehouden en.... misschien nog van hem houdt.’
Sevenhoven sprong van zijn stoel op.
‘Dat is niet waar, ik kan u meedelen, dat er een andere jonge man is.’
‘Goed,’ zei Moller, ‘we zullen deze kwestie verder niet aanroeren. Het is dus
afgesproken dat wij tijdens de kermis een kleine klopjacht organiseren, en dat wij
een paar Joden zullen arresteren.’
‘Moet die kermis door mij worden uitgeschreven?’
‘Ongetwijfeld.’
‘En die Rafaël?’
‘Dat schrijf ik in mijn notitieboekje; we hebben iets van deze jonge man ontdekt,
misschien kan hij ons een kostbare
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inlichting verschaffen. Heeft u mij overigens nog iets te zeggen?’
Sevenhoven stond zwijgend op, maakte een vormelijke buiging en ging zonder
iets te zeggen heen.
Een paar dagen later verscheen Sevenhoven weer op het Witte Huis, nu door
Moller ontboden, en weer zat hij tegenover Moller en wachtte, wat deze vreselijke
man, die met zijn beleefde glimlach over hem heerste, zou zeggen en beslissen.
Moller bood hem een kop koffie aan, op een zilveren blad gepresenteerd, en
Sevenhoven, die bleef zwijgen, voelde een hevige pijn, toen hij bedacht, dat de
Duitsers in dit huis alles als hun wettig eigendom beschouwden, en hiervan tegenover
de bezoekers geen geheim maakten.
‘Dus u heeft de organisatie van de kermis op u genomen?’
‘Die gaat door,’ zei Sevenhoven stuurs, ‘ik heb de verantwoording aanvaard, zoals
we hebben afgesproken, alleen de kwestie van die duiker, dat lijkt me een beetje....
ouderwets.... een wat droog vermaak zou ik zeggen, er zit geen leven genoeg in.’
‘Wij hebben reden Savagnili te laten optreden, en te laten duiken, hij heeft ons in
Italië grote diensten bewezen. Bovendien, en daar zal het voor u wel aantrekkelijker
van worden, wordt er een prijs uitgeloofd voor hem, die Savagnili in de duikkunst
overtreft!’
Hij was niet zo zeker van Sevenhoven als van Mussert, hoewel hij voor zich liever
een andere leider van het Nederlandse volk had gezien, maar hij moest er mee tevreden
zijn bij gebrek aan beter; zo dachten trouwens ook de Duitse leiders erover.
‘Een sigaar?’ vroeg Moller.
‘Graag, ik dank u.’ Goede sigaren begonnen schaars te worden, en met welbehagen
rookte hij.
‘U heeft mij nog iets te zeggen, nietwaar burgemeester?’
‘Ja,’ zei Sevenhoven, ‘u heeft mij over mijn dochter gesproken.’
‘En enigszins mijn verwondering te kennen gegeven, dat zij, uw dochter, niet tot
de partij van Mussert is toegetreden;
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dat geeft aanleiding tot gemompel en het maakt uw positie niet sterker.’
‘Ik kan me haar standpunt begrijpen, wat zijn de N.S.B.-ers ook over 't algemeen
voor mensen? 't Is allesbehalve prettig om met zulk volk samen te werken.’
‘Dat is bij ons in Duitsland ook in 't begin zo geweest, ik meen dat ik u dit vroeger
al eens heb gezegd, dat wordt wel beter. Bovendien,’ en hiermede wilde hij
Sevenhoven vleien, ‘verzamelen persoonlijkheden als u een kring van mensen om
zich heen, die om 't zo eens uit te drukken, van betere kwaliteit zijn. Mag ik u nog
een kop koffie inschenken?’
‘U wou me ergens over spreken?’
‘Ja, ik wou u iets vragen: heeft u wel eens gehoord van een man, die als het Torentje
bekend staat?’
‘Nooit.’
‘Dat is een wonder, het Torentje was en is een vriend van de Joden. Hij is kolonel
bij het Nederlandse leger geweest, en één van zijn officieren was Rafaël, die, naar
uit onze inlichtingen is gebleken, met hem bevriend was.’
‘Schandelijk.’
‘Onder de soldaten bevond zich een zekere Mozes Levi, ook uit deze stad.’
‘Mozes Levi? De naam Levi komt me bekend voor.... maar dan in een andere
combinatie, S i m o n L e v i .’
‘Deze jonge man werkt op de Solido-fabriek, waar hij een bescheiden betrekking
heeft. Wij hebben over hem ininlichtingen gekregen, die niet gunstig luiden; het moet
een jonge man zijn.... van grote gaven.... en wij zien niet graag, dat de Joden grote
bekwaamheid bezitten, onmisbaar zijn. Deze jonge man heeft verschillende kleine
uitvindingen gedaan, waarvan de Solido-fabriek profiteert, maar tegelijkertijd schijnt
hij te werken, als hij maar even een ogenblik tijd vindt, aan het vervaardigen van
instrumenten....’
‘Wat kan ik daaraan doen?’ vroeg Sevenhoven - ‘moet ik soms dat werkje
opknappen?’
Moller deed z'n vuist zwaar op de tafel neerkomen. ‘De manier, waarop u tegen
me spreekt, bevalt me niet.’
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Sevenhoven keek hem niet aan. Hoe ver was het gekomen met hem, de Nederlandse
aristocraat, dat hij zich op deze wijze moest laten ringeloren?
‘Je kunt niet meer terug, Sevenhoven,’ zong een spottende stem in hem, ‘al zou
je willen, je kunt niet meer terug.’ Hij moest onderdanig afwachten en er bestond
voor hem slechts één geluk: dat niemand aan zijn haat tegen de Joden twijfelde.
‘De sigaar schijnt u niet te smaken,’ glimlachte Moller.
‘Integendeel, heel goed.’
‘Wacht, een lucifertje er bij, zo, nu zit de brand er weer in. Ik zal u thans onze
bedoeling duidelijk maken: we zouden graag zien, dat er in het plaatselijk blad hier
van de N.S.B.'ers, de Waarheidsvriend, een artikeltje verscheen tegen de
Solido-fabriek.... dat deze zaak te veel Joden in dienst heeft.’ Hij zag hoe
Sevenhoven's vingers beefden. ‘Heeft u het koud?’
‘Nee,’ zei Sevenhoven, ‘in het geheel niet.’
Hij had vroeger, als het hem mogelijk was geweest, graag eenzelfde spel met de
Joden gespeeld, als nu Moller met hem speelde: waarbij de tegenpartij elke zin, die
kwetsend bedoeld is, schijnbaar achteloos uitspreekt. Doch waarom trad Moller zo
tegen hem op? Hij had zich toch geheel naar diens bevelen geschikt?
‘Wat moet ik aan de redactie van de Waarheidsvriend vragen?’ vroeg hij.
‘Of ze willen zorgen voor een anti-Joods artikel tegen de Solido-fabriek.’
‘Het is goed,’ zei Sevenhoven gelaten. Hij ontving op zijn beurt de redacteur van
‘de Waarheidsvriend’ zo ongeveer als Moller hem had ontvangen, met dit verschil,
dat hij hem geen koffie en sigaren aanbood. Uit de sombere N.S.B.-uniform van de
journalist stak de hoge schouder des te scherper uit en hoe meer militair hij probeerde
te doen, hoe meer de uniform hem tot spot werd. Zijn grootste verdriet bestond hierin,
dat hij een hoge, onmannelijke stem had, want het tonen van mannelijkheid was juist
zijn ideaal.
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‘Kameraad,’ zei hij tot Sevenhoven, die wat mompelde, omdat hij het niet goed kon
verdragen door zo'n wezen ‘kameraad’ genoemd te worden.
‘Ik wens in uw blad een aanval op de Solido-fabriek.’
‘De Solido-fabriek?’
‘Ja, precies.’
‘Maar die maakt machines voor de Duitsers, dat kan niet, kameraad.’
‘De Duitsers zijn het met mij eens.’
‘En in welke richting moet de aanval gaan?’
‘Tegen de Joden.’
‘En wat moet ik schrijven, kameraad?’
‘Dat er te veel Joden op de Solido-fabriek werken.’
‘Zoiets staat mij aan, het is goed, dat wij worden losgelaten, wij zullen beginnen
de Joden werkeloos en brodeloos te maken; geen opdracht kan mij meer welkom
zijn dan deze.’
De volgende dag las men in de ‘Waarheidsvriend’ het volgende:
JAMMERLIJKE TOEST ANDEN IN DE MACHINEFABRIEK
‘SOLIDO.’
Aan de Solido-fabriek heersen jammerlijke toestanden en voortdurend beklaagt het
personeel zich bij de directie, echter zonder resultaat. De fabriek wordt met Joodse
werkkrachten overstroomd, het wemelt er van sterren. Waren de Joden slechts in
ondergeschikte betrekkingen, we zouden het zwijgen er toe doen, maar men kent
hen voldoende: zij stoppen elkaar de vetste posten toe, waarin ze liefst zo weinig
mogelijk uitvoeren. Ze hebben de aandelen ook in handen, zodat ze de directie de
wetten kunnen stellen.’
Moller belde Sevenhoven op.
‘Burgemeester, over dat artikel ben ik uiterst tevreden.’
‘Het doet me genoegen dit te horen.’
‘U kunt mijn tevredenheid ook aan de redactie meedelen.’
‘Ik zal het niet vergeten.’
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De directeuren van de Solido-fabriek lazen het artikel met verwondering. Toen Mozes
als soldaat diende, hadden ze hem het volle salaris uitbetaald, zonder te vragen of
hij Jood was, ze vonden hem een goede kracht, ijverig en bijzonder intelligent, en
zelfs had hij enige vernuftige uitvindingen gedaan.
Ze lieten Solser, de hoofdboekhouder, bij zich komen, een man van in de zestig,
die alle arbeiders in de fabriek kende.
‘Begrijpt u, wat er met dat artikel wordt bedoeld?’
‘Dat artikel? bah,’ zei Solser, ‘we hebben hier maar één Jood aan het werk, dat is
Mozes Levi. Salomon Barsch is hier niet meer.’
‘Weet u het zeker, dat er maar één Jood werkt?’
‘Ja, of er moeten Joden zijn, die geen ster dragen.’
Mozes Levi werd op het kantoor ontboden en hij stond trots voor zijn chefs.
‘Levi, we hebben een onaangename tijding voor u: we moeten u ontslaan!’
‘Ik heb dat artikel gelezen,’ zei Mozes minachtend. ‘Als u mij moet ontslaan, zeg
ik alleen maar, dat het mij spijt om de Nederlandse zaak.’
‘Wij begrijpen niet, wat dit met de Nederlandse zaak te maken heeft.’
Mozes keek van de een naar de ander.
‘Uw machinefabriek staat bij de Duitsers goed aangeschreven, meent u dat ze om
der wille van één Jood een dergelijk artikel laten schrijven? Door mijn ontslag wordt
u nog meer aan de Duitse belangen gebonden.’
‘Wat bedoelt u daarmee, dat onze fabriek bij de Duitsers goed staat aangeschreven?’
‘U werkt toch voor de Duitsers?’
‘U heeft hierzelf tot dusver zonder op- of aanmerkingen gewerkt.’
‘Ja,’ zei Mozes, ‘daar had ik mijn redenen voor.’
‘Die zouden we wel eens willen horen.’
‘Op welke datum gaat mijn ontslag in?’
‘Op de datum van heden, maar u kunt bij de hoofd-
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boekhouder in het vervolg geregeld uw salaris komen halen. Heeft u nog iets te
zeggen?’
‘Ja,’ zei Mozes, ‘dat salaris weiger ik en verder heb ik nog één opmerking: die
mijnheer Moller van de Sicherheitsdienst is nog slimmer dan ik gedacht had.’
Hij smeet de deur met een forse slag dicht en liet de beide firmanten in stomme
verbazing achter.
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Achtste hoofdstuk.
Simon Levi hoorde van het ontslag, hij liep met een vaart van drie en een halve
kilometer naar het huis van zij zoon, maar het eerst ging hij naar de wieg van het
kind, dat dol op zijn grootvader was.
‘Dat kind,’ zei Simon Levi, ‘is een wonder, dat wordt een tweede Ruben.’ Hij
bezag zijn kleinzoon teder, de wereld kwam zo vol ernstige mensen, dat er gebrek
aan een lach was gekomen.
‘Nou Ruben dood is en je grootvader oud is geworden, hoop ik, dat je net zo dwaas
zult zijn als wij met ons beiden, Ruben en ik samen.’ Nu dacht hij aan Ruben, of hij
nog leefde, als een goede meester aan een leerling, die hem overtreft. Hoever zou
Ruben het hebben gebracht, als hij niet gestorven was!
Hij had nog niet met Mozes en Ruth gepraat, toen Levi Augurk binnen kwam, de
hoge hoed, die hij altijd droeg, afzette en met zijn somberste gezicht naar Mozes
keek.
‘Jullie zullen vragen, wat ik hier kom doen.’
‘Dat hoeven we niet te vragen,’ zei Simon Levi, ‘je komt ze opvrolijken, maar nu
zal ik jullie eerst vertellen, wat mijn oom Jonas altijd deed, als hij de kachel wou
aanmaken.’
‘Met jouw oom Jonas heb ik niets te maken, ik heb gehoord, dat Mozes zijn
betrekking kwijt is en dat hij 't hem aangeboden salaris geweigerd heeft. Ik ben naar
de directie van de fabriek gegaan en ze hebben me netjes en beleefd te woord gestaan.’
‘Luister,’ zei Simon Levi, ‘als mijn oom Jonas de kachel aan wou maken, nam hij
eerst de zuigeling uit de wieg, vóór hij met de illuminatie van het brandhout begon,
en dan bracht hij de zuigeling twintig huizen verder.’
‘Wat heeft nou de baby van jouw oom Jonas met het
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ontslag van je zoon Mozes te maken?’
‘Alles,’ zei Simon Levi - Mozes deed niets dan glimlachen en Simon werd hierdoor
aangemoedigd. ‘Je kunt er uit leren, dat bij de verdeling van de werkzaamheden het
noodzakelijkste 't eerst moet worden gedaan.’
‘En wat is in dit geval het noodzakelijkste?’
‘Dat jij mijn zoon Mozes, zolang de oorlog duurt, zijn salaris uitbetaalt.’
‘En hoelang duurt de oorlog?’
‘Ik wil van mijn vader geen cent,’ zei Ruth, ‘liever wil ik van honger omkomen.’
‘Ik heb je vierduizend gulden bruidschat gegeven.’
‘Daarvan heb ik alles gekocht.’
‘Je had wat moeten sparen, ik kan niet helpen, dat je je geld aan allerlei
snorrepijperij uitgeeft. Ik heb mijn zaak, ik moet ook aan mijn andere kinderen
denken, ik kan het met mijn geweten niet verantwoorden.’ Hij wendde zich tot Simon
Levi: ‘Met jouw familie heb ik het niet goed getroffen: eerst heb jij mijn geweten in
opschudding gebracht en nou brengt je zoon mijn geweten in opschudding. Zonder
jou en je familie had ik rustig geslapen, nu slaap ik vannacht de hele nacht niet, omdat
ik jouw zoon Mozes geen geld wil geven. Had hij het salaris maar niet geweigerd,’
riep hij wild, ‘wat heb ik aan eer en eergevoel, z'n vader heeft in de gevangenis
gezeten, moet hij er dan eer op na houden?’
‘Misschien daarom des te meer.’
‘Wat heb je aan eer, en wat koop je er voor? Bied het eens ergens aan.’
‘Dat moet je niet zeggen,’ zei Simon levendig. Hij was er in 't minst niet door
beledigd, dat Levi Augurk een toespeling op zijn verblijf in de gevangenis had
gemaakt. ‘Wat jou betreft, Levi Augurk, je deed als mens beter er wat eer op na te
houden dan een hoge hoed te dragen.’
‘Is jouw zoon dan geen sjlemiel, dat hij aan de eer....?’
‘Bemoeit u zich daar niet mee, vader,’ zei Ruth.
‘Mozes heeft er zijn goede reden voor, u miskent Mozes, vader.’
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‘Ik ben de ongelukkigste mens op de aardbodem,’ jammerde Levi Augurk. ‘Er liggen
voortdurend twee wegen voor mij open, en ik word gedwongen altijd de verkeerde
te kiezen. Niemand begrijpt, hoe ik van binnen brand. Ben ik een slecht mens? Nee.
Ben ik een hardvochtig mens? Nee. Soms wou ik wel straatarm zijn, dan zou ik
tenminste het medelijden kennen. Ik kan je geen geld geven, Mozes. Ruth, ik kan
het niet doen.’
‘Stil nu maar, vader,’ zei Ruth. ‘Mozes en ik slaan er ons wel door.’
‘Als er oorlog is en een generaal verliest een slag,’ zei Simon, ‘dan wordt hij
vervangen door een ander, die er gewoonlijk niet veel meer van terecht brengt, en
zo neem ik de plaats in van Levi Augurk, om jullie van geld te voorzien. Er is voor
een Jood weliswaar geen geld meer te verdienen, maar ik w i l het proberen en ik
z a l het proberen op mijn oude dag. Ik zal voortaan niet alleen mijn gezin
onderhouden, maar ook dit gezin, zo waar als ik hier sta.’
‘Jij,’ zei Levi Augurk minachtend. ‘'t Geld gaat voor jou op de vlucht.’
‘Ik zal de eerste Jood op de wereld zijn, aan wie de ster geluk brengt. Nu de nood
het hoogst is, is Simon Levi nabij.’
‘Stik,’ zei Levi Augurk.
‘Eens zal ik dat doen, maar eerst ga ik spieden en speuren.’ Hij stak zijn tong uit
tegen de kleine jongen en zette het lelijkste gezicht, dat hij kon zetten, wat het kind
met een schaterlach beloonde, en daarna liep hij de straat op, zonder te weten,
waarheen hij moest gaan. Iedereen keek naar hem, nu hij een ster droeg en sommige
kinderen riepen hem al na, doch de meesten liepen schuw langs hem heen, alsof ook
zij zich schaamden, dat dit teken in Nederland werd toegelaten.
‘Geld verdienen?’ peinsde hij, ‘ik, de bekendste sjlemiel zal geld verdienen, terwijl
Augurk blij is, dat hij zijn zaak kan handhaven. Maar een mens moet de bitterste
kruiden eten en zichzelf wijs maken, dat hij een suikerklontje in de mond heeft, dan
kan hij in de wereld slagen.’ Hij zette zijn
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vrolijkste gezicht, een N.S.B.-er ging hem voorbij en riep: ‘Vuile Jood.’
‘Krijg de koorts,’ wou Simon roepen, maar hij bedacht zich en zei: ‘Krijg de ster!’
Een paar mannen lachten en de N.S.B.-er liep haastig door.
Simon Levi bezocht een paar huizen, waar hij vroeger handel had gedreven en
waar men hem altijd vriendelijk had ontvangen. Als men hem dan ‘Joodje’ noemde,
had dit woord een welwillende klank en het wekte de gegronde verwachting, dat
men bereid was iets met hem te verhandelen.
Thans ontving men hem met een zeker wantrouwen, en het woord ‘Joodje’ liet
men achterwege. In één huis kreeg hij bij de achterdeur haastig een kop koffie met
koek, en men was blijkbaar blij, dat hij weer wegging; er was echter iets in hun
houding van wel willen, maar niet goed durven.
Toen, op zijn zwerftocht kwam plotseling het goede lot naar hem toe. Hij liep
mismoedig de weide op, waar Moller zijn kermis voor het volk had doen opbouwen,
en hij zag een bord, waarop iets met krijt geschreven stond. Hij las het volgende:
‘Wordt uitgeloofd een prijs van duizend gulden voor degene, die langer onder water
kan blijven dan Savagnili, de grootste duiker van Europa. Inlichtingen hier in de tent
te bekomen.’
Zonder zich te bedenken liep Simon Levi de tent binnen, scheurde zijn ster af,
stapte driest het platform op en riep: ‘Hallo!’
De eigenaar van de kermistent stond voor hem en blies hem de rook van een dikke
sigaar in het gezicht.
‘Wat moet je?’
Hij joeg hem niet weg, maar wachtte geduldig wat Simon zou zeggen: het kleine
donkere mannetje met z'n grijnzend gezicht hield hem bezig.
Wat deed het Simon goed, dat hij zonder ster als alle andere mensen werd
behandeld en het inademen van de voortdurend op hem aanwaaiende sigarenrook
was hem aangenaam.
‘Ik ben de bekende Mittiametti,’ zei hij. ‘Onbekend bij u?’
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‘Ben je een Italiaan? Je lijkt op een Jood.’
‘Een Jood zonder ster,’ lachte Simon Levi. ‘Mijn vader en moeder, helaas
gestorven, waren Italianen, mijn vader was schoorsteenveger hier in Nederland, hij
was de beste klimmer van de wereld en ik ben de beste duiker. Mijn vader ging altijd
naar boven en ik naar beneden.’ Hij bedacht vol schrik: hier konden dergelijke gijntjes
hem schade berokkenen, de heer kon wel denken, dat hij kwam om hem voor de gek
te houden, en met blijdschap bemerkte hij, dat de ander niet lachte.
‘'t Is jammer, dat u geen Spanjaard bent, Italiaan tegen Italiaan, dat gaat niet.’
‘Nou,’ zei Simon edelmoedig, ‘dan wil ik voor ditmaal ook wel een Spanjaard
zijn. Ik wil dan als Spanjaard duiken, onder water kunnen de mensen toch niet aan
me zien, of ik een Spanjaard of een Italiaan ben.’
‘Dan moet u een Spaanse naam aannemen.’ Hij bedacht zich een ogenblik. ‘U
heet Odrigo.’
Simon wilde door zijn verbeeldingskracht meegesleept, een treffende beschrijving
van zijn kunst als duiker geven, maar daar werd door de eigenaar van de tent een
kort en zakelijk einde aan gemaakt.
Het liet hem vrij onverschillig, hoelang deze Odrigo het duiken kon volhouden,
en het enige, wat zijn belangstelling wekte, was de kans op een grote recette, nu de
wedstrijd aanging, met sterk verhoogde entreeprijzen.
‘Dus we spreken af, morgen wordt de wedstrijd gehouden. De nodige reclame zal
worden gemaakt: Savagnili, duikkampioen van Italië contra Odrigo, duikkampioen
van Spanje.’
‘En als ik het win, krijg ik dan zeker duizend gulden?’
‘Ja.’
‘En als ik het verlies?’
‘Dan krijgt u geen cent.’
‘Dat is niet veel,’ zei Simon, ‘als mijn vader de schoorsteen inging....’
‘Met uw vader heb ik niets te maken.’
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‘Dat is waar, maar zonder vader zou ik er ook niet geweest zijn, en ik zie van de
wedstrijd af.’
Hij bemerkte tot zijn verrassing, dat dit net zo goed een handelszaak was als het
kopen en verkopen van oud metaal. Dan liep je weg, kwam terug, of liet weglopen
en riep terug: alles op de wereld bestond uit loven en bieden.
‘Doe wat je niet laten kunt.’
Simon Levi liep het trapje af, naar beneden, zonder om te zien en zonder de schijn
te wekken, dat de zaak voor hem niet was afgelopen. Zijn benen waren wat stram en
stijf, en hij liep met geduld, doch tegelijkertijd in grote spanning verder. Wie het
eerst riep, of terugkeerde, toonde zijn zwakheid. Hij liep wat langzamer en deed net
of er iets aan zijn schoenveter mankeerde. Hoorde hij.... hoorde hij goed? Ja, de
kermisbaas riep - ‘Hola.’
Hij keerde zich rustig om en vroeg:
‘Moet u mij hebben?’
‘Ja, kom nog eens even hier.’
‘Wat is er dan? Moet ik soms een boodschap voor u doen?’
‘Zeg eens hoe je mag heten.’
‘Odrigo, die naam heeft u me zelf gegeven.’
‘Kun je goed zwemmen?’
‘Zwemmen doe ik nog liever dan duiken.’
‘Wat had je gedacht, als je wint?’
‘Ik moet, als ik verlies een bedrag hebben.’
‘'t Is goed en hoeveel?’
‘Zegt u het eens.’
‘Honderd gulden,’ bood de baas.
Na lang loven en bieden werden ze het eens, bij de laatste maal ging het om vijf
gulden en zo ernstig was hij in de handel verdiept, dat hij alles om deze vijf gulden
op het spel zou hebben gezet.
Door de grote stad verspreidde zich het bericht, dat Savignili zijn tegenstander in
een bekende Spaanse duiker, Odrigo, had gevonden en dat de volgende morgen de
wedstrijd zou worden aangegaan; door de Joodse gemeente stroomde even snel de
tijding, dat Simon Levi de Spaanse duiker was. Velen betreurden het, dat ze niets
van het
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schouwspel zouden zien, want al bestond de kille uit tienduizenden, toch was Simon
Levi zo bekend als een type in een kleine stad en ondanks de blaam, die de
geschiedenis van de valse gulden op zijn naam had geworpen, bezat hij geen enkele
vijand meer. Iedereen was nieuwsgierig, wat er van de wedstrijd terecht zou komen.
Simon Levi verscheen zonder ster: hij wist, dat de Duitsers hem hiervoor konden
doden, en zouden willen doden, om een voorbeeld te stellen, doch hij wist
tegelijkertijd, dat Savignili niet tegen een Jood zou willen strijden. Vóórdat de
wedstrijd begon, moest hij in een klein kamertje komen en daar drukte de Italiaanse
kampioen-duiker hem hartelijk de hand, gul en sportief.
Simon Levi zag hem bevreesd aan.
‘Wat moet ik met die man smoezen?’ dacht hij. ‘Wij verstaan geen woord van
mekaar. Hij heeft mij mijn vingers bijna fijn gewreven, die man heeft jatten van
ijzer.’
De wedstrijd vond plaats in het grote, stedelijke bad. Savignili verscheen op de
springplank in een nauwsluitend, geel costuum, glimlachte tegen het publiek, zwom
een paar maal rond en dook.
‘Ting,’ zei een klok bij de tijdmeter.
‘Nauwlettend controleren,’ riep de eigenaar van de tent. ‘Er is geen zwendel, wie
deze man van zwendel beschuldigt en het bewijs hiervan levert’ - even zweeg hij en
ging toen voort met een stem, die allen bereikte - ‘ontvangt duizend gulden. Hier is
de man met de sterkste longen van de wereld, de man, die zijn ademhaling in bedwang
heeft, de man met de brede borstkas en armen als bunkers. Dit is de man, die niet
kan verdrinken, de beroemdste duiker van de wereld, Savagnili, die het opneemt
tegen de beste Perzische parelvissers. Let wel dames en heren, dit duiken geschiedt
zonder duik-apparaat en ik acht het waarschijnlijk, dat vandaag het record wordt
verbeterd.’
Savagnili kwam boven en haalde diep adem. Daarna zwom hij nog even heen en
weer, en in het water was dit bewegelijke lichaam het voorbeeld van kracht en
schoonheid. Verschillende vrouwen volgden met bewondering de strakke
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lijnen, getroffen door de schoonheid van de natuur, zoals mannen door het wonder
van een vrouwenlichaam worden ontroerd.
Toen kwam de tegenstelling: de armzalige figuur van de Spanjaard, Odrigo, Simon
Levi, in zijn caricaturele lelijkheid; zijn armen waren zo dun als een talhout, de
schouders staken medogenloos spits uit, de borst zonk weg en z'n buikje was wit en
slap.
‘De beroemde duiker Odrigo won in alle wedstrüden te Madrid en Barcelona,
werd met goud bekroond in Montevideo, met zilver....’
‘Ik trek me terug,’ zei Simon Levi fluisterend.... ‘zeg maar aan het publiek, wat u
wilt, dat ik niet goed in orde ben....’
De eigenaar nam bliksemsnel zijn besluit, hij liet Simon Levi een ladder beklimmen,
terwijl hij voortging hem te roemen, deed hem een hengel om en zei: ‘Nu Odrigo,
kampioen van Spanje, zal ik je leren zwemmen.’ Hij hield hem aan de hengel en zei
op zeurderige toon:
Eén - twee - drie - ademhalen.... één - twee - drie - ademhalen.’
Het publiek lachte luid en eensklaps riep iemand:
‘Ik ken hem, 't is Simon Levi!’
‘Simon Levi! Simon Levi!’
‘Wacht eens,’ riep de eigenaar van de tent, ‘we moeten hem eerst afdrogen en dan
aankleden en jij Levi kom morgen maar weer. Ik denk, dat je heel gauw zult kunnen
zwemmen.’
Toen wendde hij zich tot het publiek.
‘Dames en heren, 't spijt me u te moeten meedelen, dat ik ben bedrogen door deze
man, die zich als kampioen-duiker van Spanje heeft voorgedaan. In deze hoedanigheid
heeft hij met mij een contract gesloten, dat ik hem honderd en vijf en twintig gulden
zou betalen, als hij de wedstrijd zou verliezen. Hij heeft de wedstrijd verloren, wat
moet ik nu doen?’
Simon Levi grijnsde en maakte een diepe buiging.
‘Dames en heren,’ zei hij, ‘mijn vader zei, toen ik wou
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Ieren zwemmen: ‘een mens is geen vis, waarom zou je zwemmen?’ zei mijn vader,
‘nou de taxi's zo goedkoop worden, en waarom zou men in het water vertoeven, als
er bruggen zijn, waarover men lopen kan? Nee, wanneer je met alle geweld water
om je heen wilt hebben, neem een plaats op een plezierboot.’
‘Ik hoef me niet aan het contract te houden,’ riep de eigenaar van de tent, maar
tenslotte is het publiek bedrogen en ik vraag u: ‘zal ik betalen of niet?’
‘Betalen - betalen.’
‘Dan z a l ik betalen,’ zei de eigenaar heldhaftig, ‘niemand zal mij beletten deze
man te betalen.’
Ineens, fluitend als een zweepslag, klonk een stem:
‘Jood zonder ster!’ Toen werd alles doodstil, en Simon Levi keek angstig om zich
heen. Hij kon het geld ontvangen, maar het was onzeker, of hij het zou kunnen
behouden en veilig naar Mozes zou kunnen brengen; hij kon slechts vertrouwen op
de sterkte van zijn slimheid en niet op die van zijn benen.
Levi Augurk wachtte buiten het zwembad op hem, tegen zijn wil voortgesleept
door nieuwsgierigheid of Simon er in was geslaagd geld te verdienen.
Hij trilde om zijn moed, over zijn hele lichaam.
‘Heb je geld?’ vroeg hij.
‘Vooruit,’ zei Simon Levi, ‘zo vlug als je benen kunnen gaan. Wat je nu hebt
uitgehaald, om hierbuiten op me te wachten, is het stomste, wat je ooit hebt gedaan.
't Is nu geen wedstrijd in het duiken, maar in het lopen: Doluph komt achter ons aan,
alleen list kan ons redden.’
‘Simon, red mij!’
‘Jij draagt een ster en ik niet, stel je onder mijn bescherming.’
‘Hij zal ons martelen, misschien doodschieten.’
‘Vertrouw op mij: ik zal jou en je zaak redden.’
‘Hij komt achter ons aan.’
‘Stil.’ Ze liepen zo snel mogelijk door en kwamen in een doolhof van kermistenten
met nauwe doorgangen en allerlei kronkelwegen. Levi Augurk kon er niets aan doen,
dat hij
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ieder ogenblik om moest kijken, zoals een schooljongen, die op heterdaad betrapt is
en wegrent.
‘Ik heb altijd geweten,’ zei Simon, ‘dat een gijnponum als ik het wint van een
ernstig zakenman als jij. Wat is je zaak op het ogenblik waard, nu je aan de haal bent
voor Doluph? Maar mijn gijn is voor geen goud te koop.’
‘Geloof je, dat wij kunnen ontsnappen?’
‘Je moet me bijhouden, je loopt niet meer dan anderhalve kilometer per uur, als
je twee kilometer haalt, zal ik je van de dood redden.’
‘Ja, ja.... waar gaan we naar toe?’
‘Hier moet je wezen,’ zei Simon, ‘ga mee.’ En samen gingen ze het
wassenbeeldenspel binnen.
‘Nu geen gijntjes,’ smeekte Levi Augurk, ‘die kunnen ons het leven kosten.’
‘Ik sterf liever met gijn, dan dat ik leef met verdriet.’ Hij keek om zich heen en
las in het half donker de etiquetten.
‘Kijk, daar heb je een moordenaar - Cartouche - en wie is dat? Koningin Elisabeth
van Engeland. Wat kijkt hij verliefd naar haar. Mijn oom Jonas heeft eens liefde
opgevat voor een barones, maar die begreep hem verkeerd.’
‘Wat moeten we hier doen?’ vroeg Levi Augurk.
‘Kijk,’ zei Simon liefkozend, ‘daar heb je Napoleon.’ Hij nam hem zijn uniform
af, en het sombere gezicht van Bonaparte keek boven een naakte nek uit. Hij deed
Levi Augurk de uniform aan, zette hem de steek op en zei: ‘Nou onbewegelijk blijven
staan, ridderorden kan ik je niet geven.’
‘Wat word jij?’ vroeg Augurk.
‘Cartouche, de moordenaar,’ zei Simon, ‘ik wil ook eens een kansje wagen bij
koningin Elisabeth.’
‘Ik hoor buiten voetstappen.’
‘Nog niet.... nu stil staan.’
‘Doluph!’
Haastig zette hij Levi Augurk z'n hoge hoed af, en mikte die in een hoek. Daarna
kleedde hij zich als Cartouche. Voetstappen, militair klonken, en diepe stilte heerste
in het
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wassenbeeldenspel. Toen ging Doluph verder en Cartouche kwam te voorschijn.
‘Ik heb het altijd wel gezegd, Levi Augurk,’ zei hij, ‘in de verte lijk je op Napoleon,
heel in de verte.... maar dan vlak na de slag bij Waterloo.’
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Negende hoofdstuk.
Doch ontsnappingen als deze werden voortdurend moeilijker. Er kwam een reeks
bepalingen tegen de Joden, alle even dreigend in hun gevolgen, wanneer ze werden
overtreden, sommige schijnbaar kinderachtig, in werkelijkheid gevaarlijk, en een
onbestemde vrees kwam als een donkere wolk over de meesten van deze
gemeenschap. Zij werden meer en meer in een hoek gedrongen en moesten elkander
zoeken, zelfs zij, die vroeger nooit met elkaar hadden omgegaan. Waarheen te
vluchten? Ziedaar de grote vraag. Sommigen gelukte het door de mazen heen te
kruipen en ergens onderdak te vinden bij Nederlanders, die er leven en goed aan
waagden.
Moller's invloed steeg in deze dagen; dat hij met Sheila samen geweest was, leek
nu vergeten en verloren, en wat deed het er toe, dat hij haar niet kon missen en in de
onbewaakte ogenblikken van zijn nachten de handen naar haar uitstrekte, of hij haar
bij zich verwachtte? Zelfs Doluph twijfelde nu niet meer aan hem.
Rafaël liep in een koude, donkere winternacht met wat oplichtende sneeuw aan
hek en straatrand; hij had geleerd in deze dagen zo onopvallend en natuurlijk mogelijk
te doen, uiterlijk en innerlijk onbekommerd te schijnen, niet van het gevaar weg te
lopen, omdat elke beweging aandacht trok; hij deed of de gevreesde Sicherheitsdienst
niet bestond. De volle opmerkzaamheid moest anders op hem vallen, niet alleen
omdat hij een ster droeg, maar omdat hij maar één arm had en zelfs in de schemering,
als de ster de kleur van de omgeving aannam, opviel door de losse mouw.
Als hij op straat liep en de mensen deden, of ze hem niet zagen, meende hij hun
gefluister te horen. ‘Kijk een Jood met één arm.’
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Voor zijn vaderland had hij zijn rechter arm gegeven en toch was hij een Jood, aan
allerlei wrede bepalingen van de Duitsers onderworpen, en dezelfde Duitsers deden
verontwaardigd, als men hen zelf te lijf ging: wat zij in vreemde landen uitvoerden,
was goed en mild, wat anderen h u n aandeden was wreed en tegen de beschaving.
Een dergelijke geestesgesteldheid was voor een Nederlander niet te begrijpen. Rafaël
liep door tot aan de woning van Sevenhoven, waar hij aanbelde.
‘Is Juffrouw Sevenhoven thuis?’ vroeg hij.
Het dienstmeisje keek verwonderd en ze bemerkte in het schemerduister instinctief,
dat er een Jood tegenover haar stond.
Rafaël las haar gedachten: ‘Een Jood om de juffrouw te spreken.’
Ze liet hem in de deur staan, om hem te laten voelen, dat hij in dit huis niet hoorde,
en hij herinnerde zich, hoe ook eens het huis van de bankier Bamberg hem vijandig
had behandeld. Hier woonde een van de grote haters van het Joodse volk, die om
derwille hiervan verraad had gepleegd tegenover het Nederlandse volk en er de
vruchten van plukte.
Wat had een Jood voor recht aan zijn bel te trekken? Misschien telefoneerde het
dienstmeisje de politie wel: ‘er staat op onze stoep een Jood, die de burgemeester
wil vermoorden.’ Sevenhoven had nog geen wacht voor zijn huis, hiervoor achtte
hij de tijd blijkbaar nog niet gekomen. Eensklaps hoorde Rafaël zachte voetstappen;
door welke beweegreden werd het N.S.B.-dienstmeisje (ze droeg het insigne, dit had
hij ondanks de duisternis gezien) geleid, hem toegang te verlenen?
‘Of u binnen wilt komen.’
Betsy Sevenhoven stond in haar kamertje en wachtte hem. Ze gaf Rafaël geen
hand en scheen er niet op te letten, dat hij maar één arm had. Wat wilde deze man,
die haar om een gril van zijn moeder had verstoten, ‘hopeloos’ ouderwets.... die uit
een andere kring kwam dan zij, van andere stand, opvatting, overtuiging was?
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Ze wilde langs hem heen zien, doch ze had in korte tijd alles bij hem opgemerkt, zijn
donkere ogen, zijn blauwzwart haar, de rustige eerlijke uitdrukking van zijn gezicht,
de kleur van zijn das, de goed gebouwde jonge figuur, de kalmte en vooral beheersing,
die er van hem uitging, en toen drong de diepte van zijn stem tot haar door.
‘Ik wou met je praten.’
‘Praten kun je - als een advocaat.’
‘Ik ben dankbaar, dat je geen medelijden met me hebt.’
‘Medelijden met jou?’ lachte ze, ‘jij hebt ook niet....’
‘We leefden toen in een oude maatschappij, vol vooroordelen en dwaze begrippen.
Ik heb een fout begaan, misschien nog het meest tegen mezelf.’
‘Gelukkig, dat je daarvan overtuigd bent. Wil je niet gaan zitten?’
‘Ja,’ zei hij.
‘Wij hebben ondertussen ieder ons eigen leven geleefd.’
‘Zo is het.’
‘Jij hebt niet naar mij gevraagd, en ik niet naar jou.’
‘Je hebt gelijk.’
‘Je hebt mij beledigd, ik had nooit van een jongen gehouden vóór jou, en ik ben
nooit van een man....’
Het speet haar, dat ze in haar drift, haar volkomen onvoorbereid zijn op zijn komst,
zich zo had laten gaan, haar gewone beheersing verloren had.
‘Ik heb een leven zonder liefde geleefd en de mannen genomen voor wat ze waren.’
Er was een dreigende, plagende betekenis in deze woorden.
‘Ik heb me wel eens afgevraagd, of die hopeloze geschiedenis met je moeder....
anno achttien honderd tachtig, niet een voorwendsel is geweest om van me af te
komen.’
‘Zo?’ vroeg hij zacht, en verder niets.
‘Soms vraag ik mezelf af....’
‘Je vraagt jezelf veel af.’
‘Of mijn vader en zijn vrienden gelijk hebben, dat jullie Joden....’ Weer voleindigde
ze de zin niet, maar wees naar zijn arm.
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‘Hoe komt dat, Raffi?’
‘O, dat is niets, ik kom hier niet om een aalmoes van jou te ontvangen.’
‘Wat zou je dan - als g e l i j k w a a r d i g e aan me vragen?’
‘Je liefde, Betsy.’
‘Niettegenstaande mijn vader....’
‘Hopeloos ouderwets,’ zei hij op zijn beurt, spottend.
‘Je hebt mij nog geen antwoord gegeven op mijn vraag, hoe je arm.... wil je een
kopje thee, Raffi?’
‘Nee,’ zei hij, ‘ik drink niet van gestolen goed.’
‘Gestolen goed?’ vroeg ze verwonderd.
‘Ja,’ zei hij, ‘alles wat hier is, is gestolen.’
‘Ben je daarom gekomen, om me dit te zeggen?’
‘Nee.’
‘Draag je nooit een ster?’
‘Altijd, maar niet, nu ik bij jou ben.’
‘Schaam jij je er voor?’
‘Nee, maar ik was bang, dat jij je er voor zou schamen.’
‘Ik vraag je voor de derde maal, Rafaël, hoe het komt, dat jij je arm hebt verloren.’
‘Ik wil je medelijden niet,’ zei hij trots.
‘Ik zal me niet door medelijden laten meeslepen.’
Ze dacht over zichzelf na. ‘Wie ben je? Een vrouw met onbestemde verlangens,
met drang naar een ‘beter leven’, afhankelijk van de grillen van 't ogenblik.’ Deze
grillen dreven haar voort, als zij ze zelf had opgewekt, en dan altijd was daartussen
de drang naar liefde. Zij trachtte met haar verstand zichzelf tegenover deze jonge
man goed te praten: hij was het, die haar had verstoten, en hij had daarna zijn leven
geleefd: had zij dan niet hetzelfde recht?
Op hun vroegere tochten had hij haar dikwijls verzen voorgedragen, en terwijl ze
tegenover hem stond, dacht ze aan het einde van een jubelend gedicht:
‘Maar heb mij alleen om liefde lief en weet,
Dat jij dan altijd liefhebt liefde en mij.’
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Een vrouw kan alles doen, zo dacht ze, maar de liefde kan ze niet verloochenen,
tenzij tot schade van haar ziel. Een man was - misschien - anders, doch voor een
vrouw golden de ongeschreven wetten het meest.
Ze had zich aan zoekende lippen en tastende handen gegeven en nu ze tegenover
hem stond, besefte ze haar schuld. Zij had, wat er ook met haar was gebeurd, haar
liefde niet mogen prijsgeven. Ze had, en zo duidelijk zeide ze het zich zelf, deze
jonge man vergeten om liefde's afval, maar om liefde zelve niet.
Macci en al die jonge mannen, die haar op auto-tochten hadden meegenomen,
hadden geprobeerd dit fijne weefsel te scheuren. Zo en niet anders was het.
Ze stond trots en zwijgend, maar hoe diep en fel verlangde zij er naar, dat hij haar
mond zou zoenen, haar zou strelen, zoals nooit een andere man zou kunnen zoenen
en strelen, gelijk een tovenaar, die uit het lege niets schatten delft.... en tegelijkertijd
wist ze, dat ze hem zou terugstoten als hij dit zou willen doen. Romantiek en
werkelijkheidszin streden in haar de oude strijd, en in zelfbespotting, meer dan om
hem te krenken, zei ze: ‘'t Is jammer, dat je zonder ster bent gekomen, naar mijn
gevoel zal die je wel goed staan!’
Ze voelde geen berouw om wat ze had gezegd, want ze was er zich van bewust,
dat deze woorden ook haar zelf beledigden, doch ze vormden een beschutting tegen
haar begeerte naar hem toe te gaan en hem weer vleiend ‘Raffi’ te noemen. Het
hamerde in haar geest: ‘deze man heeft je als een bedelares laten gaan.’
Toen stelde hij de onverwachte vraag.
‘Dus je houdt van me, zoals ik van jou houd?’
Ze hield als een vrouw zolang mogelijk de strijd van beledigde trots vol.
‘Ik weet hoeveel je van mij houdt!’
Hij ging naar haar toe, strekte zijn linkerarm naar haar uit.... Ze vroeg zacht en
liefdevol:
‘Heb je een ongeluk gehad, dat je maar één arm hebt?’
‘Nee,’ zei hij, ‘de arm heb ik verloren in de oorlog tegen
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de Duitsers, als officier in het Nederlandse leger. Dit heeft niet belet, dat de Duitsers,
die altijd de mond vol hebben van militaire eer, mij een ster als schandeteken laten
dragen.’
‘Allemaal sentimentele onzin, zoals je vroeger ook tegen mij hebt gebruikt.’
‘Het lijkt er veel op, dat dit huis van een verrader invloed op jou heeft gehad.’ Zij
werd driftig en zei: ‘Het is beter, dat je nu weggaat. Je hebt hier niets te zoeken.’
‘En als ik niet heenga, wat doe je dan?’
Hij haalde de ster te voorschijn en bevestigde deze.
‘Zo,’ zei hij, ‘nu hoef je jezelf niet meer te beledigen.’
‘Dat doe jij zelf genoeg,’ riep ze hartstochtelijk uit.... ‘daarvoor ben je gekomen.’
‘Nee, ik ben gekomen, omdat ik je liefheb. Jouw houding heeft me woorden doen
zeggen, die je gekrenkt hebben.... Wanneer ik met mijn ster en mijn ene arm als
bedelaar tegenover je had gestaan, zou je me de aalmoes van je medelijden hebben
gegeven, en met deze aalmoes had ik weer naar huis kunnen gaan.’
‘En wat heb je dan anders bij me gezocht?’
‘Meer,’ zei hij, ‘dat, wat mannen bij de vrouw zoeken die ze lief hebben.’
‘Heb je daar een gedicht voor?’ smaalde ze.
‘Ja.’ En hij zei:
‘De liefde in zich zelf, de liefde is mooi
En waardig ter ontvangst. Het vuur is fel
Bij vlas- en tempelbrand, 't is even schel
Of het de ceder aangrijpt of het hooi.’

‘Ik ben het hooi,’ lachte ze schril. ‘Jij bent onverbeterlijk Rafael.’
‘Wanneer ik in levensgevaar verkeer, vind je een briefje van mij en dan ben je op
het uur, dat ik je schrijf in elk geval op de weg.’
‘In elk geval niet.’
‘Op de weg, die we toen zijn gegaan.’
‘Daar ben ik niet.’
‘Je komt in regen of zonneschijn, bij nacht of dag, voor
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ons afscheid.’
‘Ik kom in geen geval.’
‘We praten dan niet over de dingen van het verleden: wat mijn moeder gezegd
heeft, en wat ons op dwaze wijze heeft gescheiden, we praten dan ook niet over de
onzekere toekomst, maar alleen over de ogenblikken van ons samenzijn.... a l s we
praten....’
‘Ik kom in geen geval.’
‘Je weet, waar ik je wacht, bij ‘Casa Blanca’, het derde huis links van de straatweg.’
Ze haalde haar schouders op.
‘Nooit.... ik zal trouwen met een van mijn vrienden, Macci of een ander.... het doet
er niet toe. Binnenkort ga ik uit dit huis weg, zonder dat jij weet, waar ik naar toe
ga.’
‘Zonder dat ik weet, waar jij woont?’ Hij glimlachte.
‘Ik verlang niet, dat je dit huis verlaat; eerst later, als je met mij bent
samengekomen.’
Hij stond op en wachtte tot ook zij op zou staan, maar ze bleef zitten en liet hem
zonder groet heengaan.
In de gang schoot het dienstmeisje naar voren en flapte het licht op, om hem in
het gezicht te kunnen zien.
‘Denk je er wel aan me te verraden?’ vroeg hij. ‘Let maar goed op mijn ster.’
‘Ik dacht wel, dat je een Jood was.’
‘Let vooral op de bijzondere omstandigheid, dat ik zonder ster ben gekomen. Dat
brengt je zeker vijf en twintig gulden meer op.’
‘Ook zonder dat geld doe ik het graag,’ zei het meisje snibbig.
‘Daar heb je gelijk in, maar 't is een aardige bijverdienste. Ik zou het mijnheer ook
maar zeggen, dat is weer tien gulden extra.’
‘Ook zonder die tien gulden zeg ik het tegen mijnheer. 't Is een schande, dat de
juffrouw op haar kamer een Jood ontvangt, en 't duurde ook nog zo lang, ik heb op
de klok gekeken!’
Ze deed de deur niet voor hem open, maar sloeg deze met een smak dicht, toen
hij het huis was uitgegaan.
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Het huis achter hem verborg een geheim, en hij wist, dat in geval er moeilijkheden
voor hem zouden komen, ook Sevenhoven zijn deel zou krijgen, en op een of andere
wijze gaf dit hem een gevoel van bevrediging.
Nog dezelfde avond zocht Betsy haar vader in zijn kamer op. Ze stond plotseling
voor hem en merkte, dat hij schrok.
‘Zo,’ zei hij.... ‘ik heb van je bezoek gehoord. Je hebt mijn carrière in gevaar
gebracht, er is in deze tijd geen groter schande dan dat men een Jood ontvangt.’
‘Er zijn zoveel bezoekers bij u, die mij niet aanstaan. Indertijd heeft u Moller
ontvangen, dat was ook niet veel zaaks.’
‘Zo’ zei hij sarcastisch, ‘was dat ook niet veel zaaks? Moller heeft mij anders goed
geholpen, door zijn toedoen heb ik de positie, die ik verlang, en die mij toekomt.’
‘Ja, maar u bent er lid van de N.S.B. voor geworden.’
Toen plotseling besefte ze het grote gevaar, waarin Rafaël zichzelf had gebracht
door haar te bezoeken. Ze kende het gezicht van haar vader genoeg, om te weten dat
hij nu genadeloos tegenover Rafaël stond. Wat Rafaël vroeger had gedaan, was een
ernstige misdaad: het belagen van haar vaders eigenwaarde, maar nu was het een
bedreiging van zijn betrekking; er was in zijn huis een Jood toegelaten en zijn dochter
had deze Jood op haar kamer ontvangen.
Voor de Duitse gedachtengang was dit een uiterst zwaar vergrijp, en als het bij
een ander dan bij Sevenhoven was geschied, had er een concentratiekamp of nog
erger op kunnen staan.
‘Ik ga mijn weg, u gaat de uwe,’ zei Betsy trots. Hij veegde met zijn zakdoek het
zweet van zijn voorhoofd.
‘In mijn eigen huis....’
‘Het ligt misschien aan mij, maar ik begrijp de Joodse kwestie niet.’
‘Die hoef je ook niet te begrijpen. Wij kennen de bezoeken van mannen op jouw
kamer, en die Jood is lang genoeg gebleven.’
Om de een of andere reden, die met Rafaël geheimzinnig verband hield, werd zij
fel bezeerd, want wat had Rafaël
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met ‘de bezoeken van mannen’ te maken?
Bovendien was ze meester over eigen ziel en lichaam en zij duldde van haar vader
geen toezicht.
Een kring jonge mannen had om haar heen gezworven als zoemende bijen om een
bloem.... en nu ineens bedacht ze, dat die kring kleiner was geworden. Waarom?
Omdat ze in de schande en het verraad van haar vader deelde. Ze kon een nieuwe
reeks vrienden verwerven, gekleed in de sombere uniform van de N.S.B.-ers, op
voorwaarde, dat zij zich bij de partij aansloot. Ieder mens, in deze Duitse samenleving,
werd gedwongen tot iets, wat hij in het diepst van z'n ziel niet wilde, en ze voelde
de onstuitbare gang van de beulskar, die iedereen opnam, als hij zich slechts even
had verzet.
Zij moest Rafaël, die haar had beledigd, beschermen, en nu eiste men van haar,
op straffe van absolute uitsluiting dat ze dit niet deed.
‘Rafaël heeft me niet aangeraakt, hij heeft zijn ene arm in dienst van het vaderland
verloren.’
‘Vaderland? Een Jood heeft geen vaderland.’
‘Waarom heeft hij dan zijn leven gewaagd?’
‘Dat doet er niet toe.’
Welk middel bestond er om Rafaël te redden? Haar geest zocht er wanhopig naar,
en bij gebrek aan beter sprak ze de volgende woorden:
‘Rafaël komt hier nooit meer terug,’ en verliet toen rustig de kamer.
Sevenhoven bleef achter, en in herinnering hoorde hij eensklaps het zachte, fijne
getjingel van een speeldoosje, waarnaar hij als kind had geluisterd. ‘Ach, du mein
lieber Augustin’ begon in hem te spelen en toen vormden zich vanzelf woorden,
waarnaar hij, hoewel ze in zijn geest gekluisterd bleven en niet daar buiten vloeiden,
moest luisteren.
‘Sevenhoven, stomme vent,
Stomme vent, stomme vent
Moller heeft jou in zijn macht,
Dat is bekend.’

Het zangwijsje klonk enige malen, spatte toen spottend af.
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Tiende hoofdstuk.
In de stilte van de avond, toen Marcus, Eva en Rafaël te samen waren, werd er op
het venster aan de tuinkant geklopt, éénmaal, twee maal, drie maal en verrast zag
Rafaël op, want dit was de klop van Gertrud, wanneer ze de huissleutel vergeten had:
vóór de derde klop wachtte ze wat langer, en hij twijfelde er niet aan, dat zij buiten
stond.
Nog eens werd er hetzelfde sein gegeven, toen was Marcus dadelijk bij de
buitendeur.
‘Zij heeft ons nodig, of wij hebben haar nodig.’
‘Het is niet waar,’ dacht Rafaël, ‘het kan niet waar zijn.’
Zij droegen geen van drieën een ster, want dat was binnenshuis niet nodig, zij
echter was gekleed in het muisgrijs van de Duitse ambtenares. Ze ging niet zitten.
‘Beppie in de keuken?’ vroeg ze kort.
‘Ja.’
‘Is de huisdeur op slot?’
‘Ik zal de deur grendelen,’ zei Marcus.
‘Zou Beppie kunnen horen, dat ik er ben?’ fluisterde ze.
‘Niet’, zei Marcus, ‘als je fluistert.’
‘Loopt Rafaël gevaar?’ vroeg Eva angstig.
‘Wat zoek je hier?’ vroeg Rafaël bars. ‘Ik wil door jou niet gewaarschuwd worden.’
‘Ga zitten, Gertrud,’ zei Marcus ernstig. ‘Wie kom je waarschuwen?’
‘Rafaël.’ Haar mooie, diepe stem trilde van werkelijke ontroering en angst.
‘Ik weet zeker, dat geen Duitser of N.S.B.-er mij gezien heeft, anders zou Doluph
me vermoorden.’
‘Waarom kom je Rafaël waarschuwen?’
‘Rafaël is in het huis van burgemeester Sevenhoven geweest.’

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

97
‘Dat is zo,’ zei Rafaël.
‘Waarom ben je daar geweest,’ vroeg Eva streng.
‘Omdat ik van Betsy Sevenhoven houd en met haar wou spreken.’
‘Je hebt me beloofd, dat je haar zou opgeven.’
‘Ik kan er niets aan doen, moeder.’
‘Ze hadden Nederlands gesproken en Gertrud keek hulpeloos van de een naar de
ander; nu spraken ze Duits.
‘Wat zocht je bij Betsy Sevenhoven?’
‘Ik moest haar noodzakelijk spreken.’
‘Je hebt met je leven gespeeld, Rafaël,’ zei Gertrud.
‘Waarom was het noodzakelijk?’ vroeg de moeder.
‘Ik heb Betsy nooit kunnen vergeten, nu minder dan ooit. Ik heb tegenover haar
een fout begaan, en die moest ik goed maken, hoe dan ook. Ik wil haar mijn liefde
bewijzen, al kost het mij mijn leven.’
Alleen Marcus begreep hem, zijn moeder niet en Gertrud niet. Over de liefde zong
je in de liederen (omdat alle mensen heimwee naar liefde hebben, een oerverlangen
naar liefde), doch de liefde voerde je altijd verder op dwaalwegen. Had zijzelf deze
Rafaël lief? Ja en nee; er was een mengeling van allerlei gevoelens, minder zeker
dan bij Ruben, hoewel.... zij ook van hem niet met volle overgave had gehouden,
zoals vrouwen kunnen liefhebben.
Iets in Rafaël had haar zinnen geraakt - verder niets.... Maar hij mocht geen andere
vrouw dan haar toebehoren.
Ze kende door het portret, dat ze had verscheurd, Betsy van gezicht: ze begreep
niet wat een man als Rafaël aan zo'n vrouw vond, al begreep ze ook niet, hoe Betsy
in deze tijd een Jood in haar kamer kon ontvangen. ‘Bij zich op de kamer ontving,’
had slechts één betekenis voor haar; rassenschennis, een niet-Joods meisje, dat zich
aan een Jood geeft.
‘De jeugd gaat zijn eigen gang,’ zei Marcus smartelijk. ‘Wij brengen onze kinderen
groot en dan blijkt het plotseling, dat ze vreemden voor ons zijn. Dan moeten we
nog zeggen of denken: wij ouders hebben met het leven afgedaan, de jeugd trekt op
met een onstuitbare vaart, als tanks, die overal over heen gaan.’
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‘Waarom heb je 't voor je moeder verzwegen?’ vroeg Eva.
‘We hadden je raad kunnen geven en hadden je misschien kunnen tegenhouden.’
‘Ik had u verdriet gedaan,’ zei Rafaël, ‘en u onnodig zorg gegeven. U had naar de
klok gekeken als in de tijd, dat ik een kleine jongen was, elke minuut had u lang
toegeschenen, en dan nog w a a r o m zou ik het u verteld hebben?’
‘Zolang jij je niet aan een Joods meisje hebt gebonden, zal ik verdriet van je
hebben.’
‘Waarom kom je waarschuwen, Gertrud?’ vroeg Marcus.
‘Eerst wil ik vertellen en verklaren hoe ik hiertoe ben gekomen,’ zei Gertrud. Ze
sprak rustig en beheerst, of niet het verlangen Doluph tegen te werken, haar
voortstuwde.
‘Doluph wil, dat ik mij half naakt uitkleed, en dan slaat hij mij met de zweep. Hij
doet dit, omdat ik met een Jood getrouwd ben geweest, tenminste dat zegt hij, maar
ik geloof het niet. Hij is een beest, daarom doet hij het: ze hebben hem uit Berlijn
hierheen gestuurd, juist omdat hij een beest is. Moller zou hem wel kwijt willen en
Sevenhoven ook.... maar de Duitsers en de N.S.B.-ers zijn te veel op hem gesteld.
Ze vinden, dat hij de juiste man is op de juiste plaats. Nu heb ik het gezegd.’
‘Het is goed,’ zei Marcus, ‘om je eens uit te spreken.’
‘De slagen kan ik verdragen, als het moet.... en ook....’ ze rilde.... ‘zijn gezicht,
voordat hij slaat, maar één ding kan ik niet verdragen....’
Een diepe stilte heerste in de kamer. Dit was het lijden van Ruben's vrouw,
waartegen ze machteloos waren, en zelfs Eva zag haar nu alleen als vrouw van Ruben.
Ze wilde troosten: ‘Ach, was je in dit huis gebleven.’
‘Het gebed, het geloof,’ dit hielp toch niet. Gertrud stond immers ver van haar
Joodse godsdienst af, zij kon in gebed en geloof niets voor deze vrouw doen.
Marcus stelde zich zelf de vraag, of men dit in Berlijn had geweten, toen men
Gertrud hierheen zond en Rafaël riep hartstochtelijk en hees uit: ‘Ik geloof wel, dat
die beul het doet, omdat jij met een Jood getrouwd bent geweest.
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Een andere vrouw zou hij niet zo durven aanraken en vernederen....’
Hun eigen leed en zorg gingen in haar onmetelijke pijn te loor en in het medelijden
met deze vrouw vergaten ze hun eigen angst.
‘Eén ding kan ik niet verdragen.... de slagen zelf en de tijd daarna kan ik verdragen,
maar de tijd daarvóór.... het wachten tot de slagen vallen.’
‘En nu kom je hier,’ zei Rafaël, ‘om mij te waarschuwen.’
‘Stil,’ zei Marcus, ‘het is beter dat een lijdende ziel zich uitspreekt, dan dat wij
gewaarschuwd worden.’
Eva liet deze woorden van Marcus in zich bezinken en keerde toen volledig tot
haar godsdienst terug. Al het medelijden verdween uit haar ziel, toen ze bedacht, hoe
deze Gertrud Ruben van zijn geloof had vervreemd en daarna Rafaël had willen
verleiden. Met harde oogen keek ze haar aan.
‘Wij hebben deze vrouw een onderdak geboden en te eten gegeven, maar zij was
en bleef een vreemde, die ons haatte. Wij hebben haar waarschuwingen niet nodig,
er bestaat in dit leven maar één wet: ras hoort bij ras en godsdienst bij godsdienst.’
Ze zei dit weer in het Duits, opdat Gertrud haar kon verstaan en begrijpen, maar
Gertrud sloeg op haar woorden geen acht. Ze wendde zich nu rechtstreeks tot Rafaël,
en haar stem had weer de diepe klank; even keek ze ook Marcus aan.
‘Er is besloten om de Joden uit te roeien, op enkele uitzonderingen na.’
Nu was gekomen, wat zij drieën elke dag hadden verwacht, nu stond de zekerheid
vast en onwrikbaar vóór hen, de dreiging was verdwenen, de punt van het zwaard
was naar hen gericht. Zelf voelden ze weinig angst, Marcus en Rafaël werden ontroerd
door het leed, dat over hun broeders zou komen en Eva vreesde eigen lijden niet.
‘Waarom?’ vroeg Marcus.
Deze eenvoudige vraag bracht Gertrud in verwarring en ze besloot er geen antwoord
op te geven.
‘Niemand kan hierop een antwoord geven,’ zei Marcus

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

100
met een droeve glimlach, ‘het is een instinct, dat reeds onnoemelijk veel kwaad heeft
aangericht.’
‘Rafaël komt hier het eerst aan de beurt,’ zei Gertrud.
‘Waarom?’ vroeg Rafaël gretig.
‘Morgen vroeg om zeven uur komt de auto je halen. Het is dan nog donker.’
Eva vroeg: ‘Heb je een adres, waar je kunt onderduiken?’
‘Ja,’ zei Rafaël, ‘maar ik zou bang zijn, dat dezelfde, die me nu waarschuwt, me
zou verraden, en ook wil ik de kans niet lopen, dat men u beide meeneemt.’
‘Wat gebeurt er, als ze Rafaël niet vinden?’ vroeg Marcus.
‘Wat Doluph gezegd heeft.’ Haar ogen waren wijd open, als in schrik, en haar
stem klonk nog dieper, donkerder dan anders.... ‘Ze zullen hun teleurstelling nooit
kunnen verbergen, als ze hem hier niet vinden; ze zullen u beiden meenemen en dan
hem gaan zoeken.’
Ze zag van Marcus naar Rafaël, van Rafaël naar Marcus. ‘Bespreek het samen,
wat jullie zult doen, maar verraad mij niet.’
Rafaël beschouwde haar vol wrok.
‘Ik constateer maar één ding, en dat is, dat jij hier niet voor ons naar toe bent
gekomen, maar om je op Doluph te wreken.’
Haar diepe stem antwoordde:
‘Wie kan zeggen, wat er in een mens omgaat?’
‘Vader, breng jij haar tot aan de deur.’
‘Moet zo ons afscheid zijn?’ vroeg ze smartelijk, in oprechte bewogenheid. ‘Raffi!’
‘Laat jij haar uit,’ zei de vader, ‘en geef haar bij het afscheid de hand.’
‘Nooit,’ zei Rafaël, ‘niets van mij hoort haar toe.’
‘Wie weet, wat morgen is,’ zei ze glimlachend.
‘Zo moet je denken.’
‘Ik begrijp niet, wat je hier nog langer doet?’ zei Eva ongeduldig, ‘niemand heeft
iets aan je waarschuwing gehad.’
‘Ja.... ik zelf,’ zei Rafaël, maar het waarom kon zijn moeder niet begrijpen. Marcus
hief zijn gebogen hoofd op, doch vroeg niets.
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‘Ik zal je uitlaten,’ zei Rafaël hees, en hij maakte de deur geluidloos open....
‘Achter mij,’ zei hij fluisterend. ‘Wacht nog even, ik hoor stemmen. Zo, nu dit
gangetje uit, je kent de weg, er is geen mens te bekennen.’
‘Nee, er is geen mens te bekennen. Dag Raffi!’
Eenklaps sloeg ze de armen om hem heen.
‘Ik ben nu eenmaal zoals ik ben,’ zei ze zacht, ‘denk ook hier aan terug; Raffi.’
In gedachten verzonken ging hij weer naar de kamer, waar zijn vader en moeder
hem wachtten.
‘Waarom zou je niet vluchten?’ vroeg Marcus.
‘Ik vlucht niet. Als ik straks wegga, moet u weten, dat het niet is, om te vluchten.’
‘Bekommer je niet om mij,’ zei Marcus.
‘Bekommer je niet om mij,’ zei Eva.
De beide ouders zeiden dezelfde woorden, in dezelfde geest.
Rafaël schudde het hoofd.
‘Als ik vlucht, breng ik het leven van ons alle drie in gevaar.’
‘Als jij vlucht, sterven wij beiden, maar dan ben jij gered.’
‘Ik wil het niet,’ zei Rafaël, ‘maar al zou ik het willen, ik kan niet ontkomen, want
ik vind nergens plaats.’
Toen zei Eva hartstochtelijk:
‘Als het om je leven gaat, zal God je vergeven, wanneer je een niet-Joods huis
opzoekt.’
Nooit te voren had Marcus een zo grote neiging gevoeld zijn hand troostend op
haar schouder te leggen, hij bemerkte wat er in haar omging, in zijn scherpste lijnen.
Nooit had ze opstand tegen Gods besluit gewild, doch haar verdriet om Ruben tegen
al haar beweringen en dogma's in, was even fel als het zijne; hoe moest het nu op dit
ogenblik zijn, nu ze weerloos stond tegenover Gods wil?
‘Zie jij geen mogelijkheid vader, dat we alle drie kunnen vluchten?’
‘Ik moet hier blijven zolang als ik kan wat heb je aan een kapitein, die vóór zijn
mannen het zinkend schip verlaat?’

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

102
‘Je hebt gelijk, vader, en wat zegt u van de zoon, die zijn vader en moeder aan het
gevaar zou blootstellen, door zelf te vluchten? Bovendien.... wat kunnen ze met mij
doen.... mij ergens heen sturen en laten werken.’
‘Met je ene arm?’ vroeg Marcus smartelijk. ‘Als ze jou voor werk oproepen,
betekent dat je dood; zodra je het werk niet zult kunnen doen, zullen ze je dood
maken.’
‘Dat weet ik,’ zei Rafaël. ‘Maar ik heb een troost.’
‘Ga je daarom vanavond weg?’
‘Ja, vader.’
‘Je zult - dat meisje - niet ontmoeten,’ zei Eva.
‘Die dagen zijn voorbij, moeder, dat een bevel van u een richtsnoer voor mijn
leven was.’
‘Dan is het beter, dat je ons voor altijd verlaat, nooit meer iets van je laat horen,
jezelf redt.’ Haar donkere ogen hadden geen gloed en ook geen schemer van tranen.
Ze leek weer geheel onbewogen in dit menselijk drama.
‘Beter is het dan voor mij, dat je leeft, net als Ruben toen, terwijl ik als om een
dode om je treur, en nog beter is het, dat ik zelf gauw zal sterven.’
‘Stil Eva,’ zei Marcus droevig, ‘zo moet je niet spreken in de laatste minuten, dat
je met je jongen samen bent: Leg je armen om hem heen, zoals je deed, toen hij nog
een kind was en druk hem voor 't laatst aan je hart.’
‘Als hij thuis blijft, en niet naar dat meisje gaat, zal ik hem een avond als een feest
bereiden, want vast als een rots is mijn geloof, in blijde en in bange uren, en
onwankelbaar is elk besluit op waar geloof gegrondvest.’
Zo sprak ze, niet in het Nederlands, maar in het Hebreeuws, dat ze als haar eigen
taal beheerste; alleen Marcus begreep haar tenvolle, en hij doorgrondde ook, waarom
ze de voor haar heilige taal sprak.
‘Konden we samen bidden,’ dacht hij.
‘Ik ga uit,’ zei Rafaël, ‘eerst ga ik nog even naar mijn kamer, om een brief te
schrijven. Dag vader, dag moeder, ik zie u beiden nog vóór morgen vroeg.’
Eva verliet zwijgend de kamer, zonder groet, zonder nog eenmaal om te zien.
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‘Vader.... ik moet nog heel veel doen.... en hoe eerder Betsy komt,’ hij boog zijn
hoofd.... ‘hoe beter. Daarom neem ik zo vlug mogelijk afscheid.’
‘Zal ze komen?’
‘Ja! Ze heeft gezegd, dat ze het niet zou doen, maar ze komt, ze is elke avond thuis
voor het geval, dat er een brief van mij mocht komen, dat weet ik zeker.’
‘Luister nog even naar mij, Rafaël. Als jongeling heb je mij eens gezegd, dat ik
je niet kon begrijpen; toch heb ik wel geweten, wat er in je omging, maar leer één
ding van mij: òf je bent Jood, òf je bent Christen, dat is mijn overtuiging.’
‘En de derde mogelijkheid is, dat ik opga in het volk, te midden waarvan ik woon.’
‘Dat hangt niet van de Joden af, dat hangt af van het volk, waartussen de Joden
verspreid zijn, maar de meeste volken spuwen ons uit.’
‘Er is ook een toekomst vader! Wij spreken in de taal van dit land en hier heb ik
een meisje gevonden, dat van me houdt.’
‘Ga nu heen, mijn jongen, je vader heeft nooit anders gewild, dan dat je je eigen
weg zou zoeken.’
Op zijn stille kamer schreef Rafaël deze korte brief: ‘Betsy ik verwacht je zo
spoedig mogelijk bij “Casa Blanca”. Houd je er op voorbereid, dat het onze laatste
samenkomst is.’ Hij ondertekende de brief niet en verliet zachtjes het huis, zodat
niemand de deur hoorde dicht slaan: Als een eenzame verlatene dwaalde hij door de
stad, met slechts één gedachte, één troost, dat ze zou komen.
Toen hij eindelijk besloot naar Casa Blanca te gaan, bemerkte hij al uit de verte
haar figuur, op een afstand wist hij, dat het niemand anders kon zijn. Dichterbij
herkenden zij op hetzelfde ogenblik elkaar en te samen liepen ze de verlaten straat
uit, die onmiddellijk naar buiten leidde.
‘Geen mens is in de nabijheid,’ zei Rafaël, ‘we zijn alleen,’ en hij stak zijn arm
door de hare.
‘Ik was hier al vóór jou, Raffi, lieveling.’ Ze liep dicht tegen hem aan, en vervuld
van hun liefde, de volheid van
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hun verlangen, spraken ze niet. Ze gingen dezelfde gang, als duizenden gelieven
voor hen en als duizenden na hen zullen gaan, in zelfde zoeken, zelfde aarzeling en
zelfde zekerheid.
Het was geen nacht voor gelieven, er stonden geen sterren aan de hemel, er blonk
geen maanlicht - een bittere koude sloeg over de vlakte, en zo nu en dan stoof de
sneeuw op uit lucht en weg: pas langzamerhand ontdekten de beide mensen schemer
in de duisternis. Telkens stonden ze even stil en zoenden elkaar, dan sloeg ze de
armen om hem heen, drukte innig en verlangend haar lichaam tegen het zijne en ze
werden bezield door een zelfde stroom, die hen niet meer verliet, wanneer ze tesamen
verder gingen; bij elk stilstaan werd de stroom in hen beiden machtiger en sterker.
‘Lieveling,’ zei hij vroom en schijnbaar dwaas, ‘ben je niet koud?’
‘Nee,’ antwoordde ze, ‘ik ben goed warm gekleed, maar ik ben wat moe.’
‘Daar is een kleine helling - daar kun je bij me rusten.’
Ze had geen plaid bij zich, niets om haar kleren tegen de naakte grond te
beschermen.
Ze drukten zich liggende tegen elkaar aan en zijn ene hand omvatte haar borst.
‘Jij, jij,’ fluisterde ze.
De natuur legde nu een onzichtbare warme deken over hen heen; zij wachtte op
het wonder, dat haar een tweede ik zou geven en haar tegelijkertijd haar meest
innerlijke wezen zou openbaren. Ze voelde zijn zoenen op haar mond, haar borst,
overal.... toen ging er een tinteling door haar heen, met even een gevoel van pijn,
maar de tinteling bleef en de pijn werd vergeten, het werd tot welbehagen en troost.
Ze hoorde zichzelf diep ademen, zoals ze dit nog nooit eerder had waargenomen en
het hete bloed joeg door haar lichaam; het scheen of ze van de aarde werd opgetild.
Ze snikte en omklemde zijn hals: ‘schat, grote, grote schat.’ Ze wist niet, waar ze
het moest zoeken, woorden waren er niet, om haar diepe vrede en groot geluk uit te
spreken, heel haar trotse aard was in deze liefde vervloeid.
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‘Jij, jij, Betsy. Je bent altijd mijn liefste geweest.’ ‘Er heeft nooit een andere vrouw
voor mij bestaan.’
Ze liet deze woorden in hun volle betekenis in zich bezinken en geloofde ze
onvoorwaardelijk. Geen enkele vrouw had bij hem behoord, zoals zij bij hem hoorde,
de nadering van de dood verminderde zijn geluk niet en ook haar stond niets in de
weg bij het aanvaarden van deze liefde.
‘Er was nooit een man na jou, Raffi.’ En ze voegde er aan toe, gelijk een heldin
uit een drama: ‘en er zal geen man meer voor mij bestaan, behalve jij.’
Ze liepen innig gearmd de wegen, de wegjes weer verder; er was nu een lichte
sneeuwval, en ze onderscheidden elkaar blank in de schemer van de duisternis. Ook
nu stonden ze telkens stil; in het naspel van de liefde waren de kussen speels en
dartel, maar niet minder liefkozend. Nooit had er volgens hun beider gevoel een
liefde bestaan als de hunne, en daarom had de schijnbare doelloosheid van hun gang
een doel.
Ze vroeg, schuw:
‘Heb je veel pijn gehad, toen je gewond was?’
‘Eerst niet.’
‘Had ik het maar geweten, had ik maar bij je kunnen zijn.’
‘Ik kon je niet bereiken.’
Welk een onverwachte tederheid ging er van haar uit, ze maakte in deze ene nacht
aan de liefde goed, wat zij vroeger tegen de liefde had gezondigd; ze moest en wilde
iets zijn voor de man, die ze liefhad, ze moest nu spreken, trachten zijn lot te delen.
‘Ik zou kunnen vluchten,’ zei hij, ‘maar dat doe ik niet, om verschillende redenen,
waarvan ik er een zelfs niet aan mijn vader heb gezegd, zon diep geheim is het.’
Ze wachtte heel stil af, wat hij verder zou zeggen.
‘Jij bent de dochter van burgemeester Sevenhoven, één van de grootste verraders
in het land, en toch vertel ik jou het geheim, mijn liefste.’
Ze gingen geluidloos naast elkander en hij fluisterde: ‘Na mijn verwonding ben
ik bij heel betrouwbare mensen ge-
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weest, mensen, die een geheim weten te bewaren en na mijn vertrek is daar het
Torentje gaan wonen. Ik kan daar weer komen, maar ik ben bang, omdat ik opval
door mijn ene arm - dat ze dan het Torentje zullen ontdekken. Daarom..’
‘Is er geen ander huis?’
‘Nee, ik kan bij een Joods echtpaar gaan wonen, maar de man daarvan zit in
dezelfde ondergrondse beweging als het Torentje en ik. Je moet nu alles weten, anders
zou je mij later misschien verkeerd begrijpen. Er zijn natuurlijk ook andere redenen,
die mijn vader en moeder betreffen, maar die zijn niet zo duidelijk voor jou.’
Hij sprak met haar, zoals een man alleen maar met een vrouw kan spreken, voor
wie hij naast zijn liefde een diepe vriendschap voelt, en ze luisterde naar hem, zoals
hij wilde, dat ze zou luisteren. De enkele uren, die hun nog gegeven waren, vormden
voor hen een onnoemelijk-lange tijd - de scheiding was nog verre, de dood niet nabij.
Ze vroeg niet, wanneer ze van elkaar moesten gaan, moest dat eigenlijk? Een
onmogelijk plan kwam bij haar op: ‘Kon ik hem maar in mijn huis verbergen.’
Zo belachelijk was dit plan, dat ze er in zichzelf de spot mee dreef: Rafaël verbergen
in het huis van haar vader!
‘Wanneer komen ze lieveling?’ vroeg ze.
‘Om zeven uur, ze zijn altijd precies op tijd.’
‘Moet je nog afscheid van je vader en moeder nemen?’
‘Nee, niet meer.’
‘Heb je alles ingepakt?’
‘Daarvoor zorgt Beppie, ons dienstmeisje.’
‘Waarom je moeder niet?’
‘Mijn moeder weet, dat we samen zijn.’
‘Waarom haat ze mij zo, Raffi?’
‘Ze haat je niet ze heeft Gertrud, de vrouw van mijn gestorven broer Ruben, als
haar dochter ontvangen.’
‘Ik begrijp het niet,’ riep ze uit.
‘Stil, lieveling er is nog iets anders, dat ik met je moet bespreken vóór we van
elkaar gaan.’
‘Ik luister, Rafaël.’
‘Als Moller weet, dat ik bekend ben met de verblijfplaats
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van het Torentje, zal hij alles doen om het uit me te krijgen, hij zal me misschien in
ruil er voor de vrijheid beloven.’
‘En jij zult het nooit zeggen.’
‘Nooit. Wanneer men ooit de verblijfplaats van het Torentje ontdekt, ben ik het
niet, die het verteld heeft. Zul je de achting voor mij niet verliezen?’
‘Nee, Rafaël.’
Het was voor hen beiden of dit gesprek hen, zo dit mogelijk was, nog meer aan
elkander bond, of ze mensen waren van één richting en denkwijze, of hun
verschillende opvoeding en alle andere verschillen wegvielen, en weer zocht zijn
mond de hare.
Toen, uit het vage oplichten aan de verre horizon zagen ze de naderende geboorte
van de dag.
‘We kunnen niet lang meer bij elkaar blijven.’
‘Nee,’ zei ze bedroefd, -‘de dag komt.’
‘Laten we rustig van elkaar afscheid nemen, net of ik voor korte tijd wegga.’
Ze antwoordde niet dadelijk, maar toen ze sprak, klonk haar stem kalm en beheerst:
‘Goed, lieveling.’
Toen hij thuis was gekomen, zijn kamer binnen ging, zag hij dat zijn moeder op hem
wachtte, het was even voor zeven uur.
‘Heeft u niet geslapen?’
Ze zei niets, stond niet op om hem te begroeten, maar Beppie kwam binnen, met
rood behuilde ogen, een koffertje in de hand.
‘O, mijnheer Rafaël, wat zien uw schoenen er uit, ik zal ze poetsen.’ Ze wilde iets
doen, bezig zijn, ze was zo verward, dat ze haar plaats vergat en hem bij de voornaam
noemde.
‘Trekt u uw schoenen uit, Rafaël, ik zal ze mee naar de keuken nemen, 't is geen
gezicht dat een heer als u zulke schoenen draagt.’
Hij wendde zich tot zijn moeder.
‘Neemt u geen afscheid van mij?’
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‘Je hebt je vader, en dan heb je van Betsy al afscheid genomen.’
Marcus kwam binnen, ernstig, beheerst in zijn aandoenin- gen, al werd hij er in
zijn woorden door geleid.
‘Ja,’ zei Rafaël, ‘ik heb van Betsy afscheid genomen.’
‘Ik ben voor één ding dankbaar, dat je me de waarheid zegt.’
‘Moeder, we zijn nog maar enkele ogenblikken samen.’
‘Dat zijn we altijd in het leven.’
‘Maar laten we elkaar éénmaal begrijpen, vader begrijpt me, waarom u niet?’
‘Begrijpen doe ik je wel, Rafaël, ieder mens is te begrijpen, en ik schenk je ook
vergiffenis, want mensen kunnen niet oordelen. Maar 't gaat niet alleen om ons beiden,
of om jou en je vader en mij - 't gaat niet om m e n s e n , Rafaël, dan was het makkelijk
genoeg.’
Ze sprak misschien voor het eerst van haar leven haar gedachten nauwkeurig uit.
‘Het gaat om God en de mens, Rafaël, en jij hebt tegen God gezondigd.’
‘Waarom moeten de laatste ogenblikken van ons samenzijn zo wezen, moeder.
Tegen mijn liefde voor Betsy kan ik niet vechten, u bent toch ook jong geweest.’
‘Nog heb je tijd om te vluchten,’ zei Marcus ernstig, ‘maar is het n a d e z e
n a c h t niet je plicht om Betsy te beschermen?’ vroeg hij.
‘Je vader heeft gelijk,’ zei Eva, ‘je hebt rekening te houden met de belangen van
je vrouw.’ En droevig voegde ze er aan toe: ‘Voor 't eerst sinds lange tijd zijn je
vader en ik het met elkaar eens. Betsy is jouw vrouw, Rafaël!’
‘Mijn vrouw,’ riep Rafaël uit.
Toen zei hij tot Marcus: ‘Ik heb alles met mijn vrouw besproken, en zij vindt ook,
dat ik niet mag vluchten.’
‘Om ons?’
‘Nee, om andere redenen.’ Hij wendde zich weer tot Eva.
‘Moeder, u bent hard voor mij. U zult me nooit weer zien.’
‘Hard?’ Ze barstte plotseling in tranen uit.
‘Ik, die niets liever zou willen dan tegen jou zeggen: ‘Mijn allerliefste jongen.
Wat kom ik er op aan? Als jij een
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Joods meisje had gekozen, zoals Bella Bamberg - dan zou ik je tot de vlucht hebben
gedwongen, maar jij hebt tegen Gods wil gehandeld, je bent de vijand van God.’
In eens veranderde de kamer: door de open tuindeuren slopen de buren naar binnen,
om van Rafaël afscheid te nemen, want Beppie had in de late avond overal rond
verteld, dat de Duitsers mijnheer Rafaël om zeven uur in de morgen zouden halen.
Ze kwamen met allerlei gaven, broodjes, eieren en fruit, en ze wilden alles op tafel
neerleggen.
‘Niet hier,’ zei Beppie. ‘Mevrouw wil dat niet hebben. Stil, ik zal het wel allemaal
in mijnheer Rafaël's koffertje pakken, zonder dat mevrouw het merkt.’
‘Kunnen we nog ergens mee helpen?’
Ze kwamen met medelijden, ze voelden hun onmacht; het Nederlandse volk was
nog niet getroffen; bijna iedereen meende, dat de Duitsers het alleen maar op de
Joden gemunt hadden. De politie zag in de kamer het beeld, dat wel onsterfelijk zal
blijven: een Jood, die weggevoerd zal worden, omringd door niet-Joden, vrienden
en kennissen.
Bij de kachel zat een oude vrouw, die Doluph onversaagd vroeg:
‘Wat heeft de jonge man eigenlijk voor kwaad gedaan?’
Doluph lachte, en deed of hij het niet verstond.
Toen hij Beppie zag, zei hij:
‘O, ben jij Beppie? Ik heb al van jou gehoord.’
Beppie beefde van angst.
‘Wat bedoelt mijnheer,’ vroeg ze Marcus.
‘De jonge mevrouw, die hier is geweest, heeft natuurlijk over je gesproken.’
‘'t Is verschrikkelijk.’
Doluph grijnsde; hoewel hij de woorden niet verstond, begreep hij de bedoeling
terdege.
‘Ik heb weinig tijd,’ zei hij, ‘opschieten.’
Hij had wantrouwen tegen Gertrud gekoesterd, en nu werd het bijna tot zekerheid,
dat ze hier alles verraden had. Waarom was ze de avond te voren uitgegaan, zonder
dat hij, niettegenstaande hij haar had geslagen, te weten was
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gekomen, waarheen? Hij hanteerde de zweep als een fijn instrument; ze had stil
gelegen, op de rand van bewusteloosheid, verwond, bebloed. Ze was naar haar bed
gekropen, in moeite en pijn, en was daar stil blijven liggen. Zo had hij nog nooit
geslagen. Bij het zien van de gepakte koffer en de verzamelde menigte, vroeg hij:
‘Jullie wisten dus, dat wij zouden komen?’
Het oude vrouwtje bij de kachel, dat van allen de meeste tegenwoordigheid van
geest had, zei scherp: ‘We hebben er elke morgen op gerekend, dat de auto zou
komen, om de familie te halen.’
Ze was heel trots op dit antwoord, en vertelde het overal, omdat ze een Duitser tot
zwijgen had gebracht.
‘Jullie maken er een feest van,’ zei Doluph knorrig. Hij wist natuurlijk, dat de
oude vrouw loog, maar de hoofdzaak was, dat Rafaël met hem meeging, dat hij de
broer van Gertrud's man Ruben, in zijn macht kreeg. Rafaël was de eerste, welk een
goede beschikking van het lot!
Marcus beschouwde hij met een gevoel van uiterste vijandschap: deze man
betekende de grootste prooi voor hem, eens zou hij ook Marcus in handen krijgen.
Moller zou hem moeten loslaten, of hij wou of niet, want de wieken van deze
molen zwaaiden altijd, totdat de laatste korrel graan was vergruizeld. Nu kon het
hem ook niet meer schelen, of Gertrud gepraat had: hij mocht Rafaël meenemen, hij
had de leiding, de Nederlandse politie volgde zijn bevelen op, al zou die graag anders
willen. Hij begreep alleen niet, waarom de niet-Joden in deze kamer met de Joden
sympathiseerden, waarom zij in het algemeen zo voor de Joden opkwamen, en in
zijn onmacht hiertegenover begon hij te schelden:
‘Vuile Jodenbende.’
‘U hoeft niet zo te schreeuwen,’ zei de oude vrouw bij de kachel, ‘we verstaan u
zonder dat ook wel.’
‘U wilt zeker doodgeschoten worden?’
‘Doet u dat maar,’ zei de oude vrouw, ‘maar u zult er moeite mee hebben, mijn
vel is taai,’ en ze wist niet, dat ze nagenoeg dezelfde woorden sprak, die een oude
vrouw in
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Utrecht bij het begin van de Nederlandse vrijheidsoorlog, had gezegd tegen de beul
die haar zou onthoofden. Ze haalde onverschillig de schouders op; maar als alle
Duitsers had hij minachting voor het oordeel en de opmerkingen van een vrouw.
‘Alles klaar?’ vroeg Doluph.
‘Ja,’ antwoordde Rafaël. ‘Deze Nederlandse officier, die in de oorlog een arm
heeft verloren, is bereid met u mee te gaan.’
‘Nederlands officier?’ Hij sloeg hem met de vuist in het gezicht, om de mensen
te laten zien, welk een macht hij, de Duitser in dit land, bezat en daarna trok hij zijn
revolver.
‘Niet terug slaan, vader,’ smeekte Rafaël, ‘dat verwacht hij.’
‘Omdat jij het zegt.’
‘Dag vader, dag moeder....’
De buren gaf hij één voor één de hand, hiermee nam hij afscheid van de straat, de
stad, zijn vaderland.
‘Dag Beppie,’ hiermee nam hij afscheid van alle Joden.
‘O, mijnheer Rafaël, Rafaël.’ Beppie was de enige, die sprak. Ze schreide jong en
diep, ze trad uit de onbetekendheid van haar wezen en werd een mens van ongekende
grootheid, zonder dat ze dit wist. Rafaël was de eerste uit haar gemeenschap, die
naar een onbekende bestemming ging, en ze schreide om de betekenis hiervan.
‘Dag, Beppie,’ zei Rafaël nogmaals hartelijk, en op de drempel van de kamer bleef
hij staan, terwijl Doluph tot voortmaken maande.
‘Moeder!’ Ze keek met haar doffe ogen rond; voor allen was ze steeds een
vreemdeling geweest, voor wie men ontzag, soms zelfs vrees had, Terwijl ze in deze
tijd leefde, was ze niet van deze tijd, ze had een figuur kunnen zijn uit een toneelstuk
van Calderon.
‘Opschieten,’ dreigde Doluph, ‘de auto wacht.’
‘Mevrouw,’ riep Beppie hoog en klagelijk. ‘Rafaël gaat weg, voor altijd.’
Ze kuste hem niet en dat viel iedereen op; de buren verwonderden zich er over.
Maar Rafaël had zich tegen God
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gekeerd, door met Betsy Sevenhoven te trouwen, want dit was een huwelijk geweest,
dat wist ze zeker. Of er een kind geboren zou worden, of niet, geen ander woord
bestond hier voor, na de liefde van deze nacht, dan ‘huwelijk’. Het medelijden dreef
haar tot een uiterste daad: zonder hem aan te zien, gaf ze hem een hand, en dacht:
‘Voor de buitenwereld wil ik zijn figuur redden: niemand hoeft te weten, dat ik nu
om hem ga treuren als om een dode, en dat mijn beide kinderen voor mijn gevoel
zijn gestorven. Of Rafaël blijft leven of niet, hij is een dode voor mij.’

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

113

Elfde hoofdstuk.
Moller en Doluph zaten in de oud-Hollandse kamer vol schilderijen, van het ‘Witte
Huis’ en dames en heren met stijve kragen keken uit de schilderijen op hen neer;
soms scheen het Moller toe, of een blik hem trof, verwonderd en vijandig, dat zo'n
man in een Duitse uniform hier heerste en zijn vonnissen tegen Nederlanders velde.
‘De positie van burgemeester Sevenhoven is er niet beter op geworden,’ zei Moller.
‘Hij doet de Jodenhonden nog lang geen kwaad genoeg,’ gromde Doluph.
In de stad schreef men op blinde muren, op schuttingen en tuindeuren, overal:
Doluph, de duivel.
en men kon niet ontdekken, wie de daders waren. Soms waren het letters, zoals
schoolkinderen ze maakten, soms was het schrift van volwassenen.
Het slechte humeur van Doluph, altijd wreed en onbevredigd, werd er door
opgezweept en hij gaf de Joden de schuld: op hun rekening kwam deze smaad,
onuitwisbaar, want ternauwernood waren de woorden op een bepaalde plaats uitgewist,
of ergens anders schreef het krijt dezelfde felle belediging. Hij kon zich niet bevrijden
van de druk, die deze voortdurende, openlijke vijandschap op hem uitoefende.
‘Het is een merkwaardig onbegrijpelijk iets met de Joden,’ zei Moller. ‘Er bestaat
een Nederlandse sage over de mussen van Dokkum, hoe een burgemeester van
Dokkum uit wandelen ging en één mus zag, en hoe hij na die ene mus plotseling
tientallen, honderdtallen ontdekte. Strindberg ontmoet in een land als Zweden, vrij
van Joden, een Joods ge-
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zin, Carl Ewald schrijft in Denemarken over de Joodse kwestie.... Joden zijn overal.’
‘Ja, dat kan allemaal wel waar wezen, maar het laat mij onverschillig; alle
geleerdheid laat me onverschillig. Ik vraag alleen hoe we van die pest bevrijd raken.’
Zij beiden dachten aan Sheila, want Sheila had een bepaalde klank in hun beider
geest, bij de een liefelijk, bij de ander dof en dreigend: midden in hun dagelijkse
gedachten keerde Sheila's beeld terug, en omdat hij nu de droom over haar volgde,
zei Moller, schijnbaar zonder verband: ‘U gelooft niet in de liefde, mijnheer Doluph.’
‘De liefde is niets,’ zei Doluph rauw. ‘De boeken maken de liefde, de film, de
liederen, en als die niet bestonden, was er geen liefde. Een man heeft vrouwen nodig,
zoals je eten en drinken nodig hebt.’
‘Mannen, die nooit liefde hebben gekend, zijn als werktuig te gebruiken, in
bepaalde omstandigheden,’ zei Moller. ‘U begrijpt van het Joodse vraagstuk ook
niets, ik heb 't u vaak willen uitleggen, maar u wilt niet naar me luisteren.’
‘Waarom is de positie van Sevenhoven er niet beter op geworden?’
‘De N.S.B.-ers blaffen, zoals wij bijten. Zij zullen het burgemeester Sevenhoven
ernstig kwalijk nemen, dat zijn dochter in deze tijd een liefdes-verhouding met een
Jood heeft.’ Hij legde de nadruk op ‘in deze tijd’ en voorkwam een opmerking van
Doluph. Hij ging voort:
‘We kunnen Sevenhoven niet in de steek laten, we hebben hem als burgemeester
benoemd en mogen geen fouten maken.’
‘Dat kan mij niet schelen,’ zei Doluph, en zijn ogen werden nauw, ‘'t enige, wat
mij kan schelen, is, dat we eindelijk met de Joden in dit land zijn begonnen.’
‘Wij moeten.’
‘Ik ben voor al die diplomaten te dom, maar u bent bang voor mij.’
‘Dat is wat nieuws.’
‘U mag over mij zeggen, wat u wilt, rapporteren, wat u wilt, maar u bent bang
voor mij. En nog altijd om die Joodse
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vrouw. Ba! 't Is één minuut voor elf - om elf uur moet die Joodse schurk hier zijn.’
Hij was even stil. Een minuut, een halve minuut, nog enkele seconden, toen stond
Rafaël, als een misdadiger voorgeleid, eensklaps in de kamer.
‘Dat is hij,’ zei Doluph, ‘de vuile Jood.’
Moller begon dadelijk met het verhoor.
‘Kent u burgemeester Sevenhoven?’
‘Ja.’
‘Hoe kent u burgemeester Sevenhoven?’
‘Van vroeger.’
‘Heeft u de burgemeester vroeger wel gesproken?’
‘Nooit gesproken.’
‘Eerbiedig in de houding staan,’ zei Doluph, ‘ik zal je op je smoel slaan, als je je
niet eerbiedig gedraagt.’
‘Wat voor reden had u burgemeester Sevenhoven te bezoeken?’
‘Ik wou h e m niet spreken.’
‘U heeft het dienstmeisje gevraagd, of u de burgemeester kon spreken.’
‘Dat is een leugen.’
‘Die vuile Joden in dit land zijn brutaal en onbeschaamd.’
‘Dus u geeft toe, dat u burgemeester Sevenhoven wou spreken?’
‘Wat wil hij toch van me,’ dacht Rafaël, en er was een kruisvuur van overwegingen
tussen de beide mannen, Moller, koel-glimlachend, beheerst, Rafaël gespannen, om
Betsy niet te verraden, en plotseling kwam hij tot het besluit toe te geven, dat hij om
Sevenhoven was gekomen, teneinde Betsy's naam buiten het geding te laten. Soms
was de leugen niet alleen noodzakelijk, doch ook heilig.
‘Ja,’ zei hij, ‘ik ben naar dat huis gegaan om burgemeester Sevenhoven te spreken.’
‘Wel verduiveld,’ riep Doluph uit. Zelfs hij was er van doordrongen, dat Rafaël
onwaarheid had gesproken, en een machtige bewondering voor Moller maakte zich
van hem meester, een vertrouwen als van een jachthond, die weet, lat zijn meester
het wild zal schieten. Door deze bekentenis ïad de Jood Sevenhoven's naam gered,
en voortaan zou men,
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om dit te demonstreren, een politiepost voor het huis van de burgemeester plaatsen.
Tegelijkertijd kon men in de kranten aantonen hoe gevaarlijk de Joden waren. Doluph
wachtte vol spanning op het verdere gehoor.
‘Je bent Nederlands officier geweest?’
‘Ja,’ zei Rafaël, ‘maar u hoeft niet zo gemeenzaam met mij te spreken, ik ben
alleen maar uw gevangene.’
‘Als je die vuile Joden een vinger geeft, nemen ze de hand.’ 't Was moeilijk voor
Doluph zich stil te houden.
‘Ik ben al veroordeeld, vóór ik verhoord ben,’ zei Rafaël.
‘Dat is niet waar,’ loog en vleide Moller, ‘als u alles bekent, zal u dat ten goede
komen.’
‘Dat is de Duitse methode,’ zei Rafaël minachtend, ‘dan laat u mij een half uur
vrij, en begint opnieuw.’
Toen sprong Doluph op, en sloeg met wei-berekende forsheid Rafaël met zijn
vuist in het gezicht. Dit was de tweede slag, die hij hem gaf, minder-vernederend
dan de eerste, maar de beklemming van onmacht duurde bij Rafaël langer dan de
vorige maal.
Moller liet hem enige tijd met rust, hij was van sympathie jegens Rafaël vervuld.
Hij vroeg hem niet, of hij het Torentje kende, hoewel hij er van overtuigd was, dat
Rafaël met diens verblijfplaats, waarnaar de hele Sicherheitsdienst zocht, op de
hoogte was. Rafaël verwachtte hierover vragen en hoe moeilijk hield de jonge, fiere
man zich in toom.
‘Luister,’ zei Moller, en in zijn stem trilde de waarheid, ‘u mag me geloven of
niet, maar ik wil u tegenover de man sparen, die u geslagen heeft.’
‘Ik geloof u,’ zei Rafaël.
‘Ik kan niets verhinderen,’ zei Moller zacht, ‘ook ik ben aan het stelsel, dat mijn
gevoel verfoeit, gebonden, ik kan niet verhinderen, dat U weggesleept zult worden.’
Hij kon dat gerust in tegenwoordigheid van Doluph zeggen: de intelligente
Nederlandse officier begreep hem, en dat was de hoofdzaak. Hij kon alleen
verhinderen, dat Doluph hem langzaam dood zou martelen, om zijn bekentenis te
verwerven en hij zette het verhoor ten opzichte van een kleinere daad, het
binnendringen in de woning van Seven-
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hoven, voort. De naam van het Torentje noemde hij zelfs niet.
Rafaël volhardde in zijn trotse houding. Tot dusverre waren de belangen van deze
Moller en hem parallel geweest: nu wachtte hij af, wat zou komen.
‘Waarom wou u burgemeester Sevenhoven spreken?’
‘De ene leugen sleept noodzakelijk de andere met zich mee,’ dacht Rafaël. Hij
had veel verbeeldingskracht en zijn geest wroette met alle macht om een verklaring
te vinden.
‘Over een algemene aangelegenheid.’
‘Welke?’
‘Daarop kan ik geen antwoord geven.’
‘Had u een revolver bij u?’
‘Nee.’
‘Dus u had een revolver bij u. Wat wilde u met die revolver doen?’
‘Ik kan geen revolver hanteren, want ik mis mijn rechterarm.’
‘Waarom had u een revolver bij u?’
‘Ik had geen revolver bij me.’
‘U verkiest dus een langzame dood boven een snelle,’ zei Moller mild, en toch
riep hij uit:
‘Niemand raakt deze jonge man aan.’
‘Ik ben u dankbaar,’ fluisterde Rafaël, ‘ik vrees de dood niet.’
‘Ik kan u niet helpen, als u niet bekent,’ zei Moller, radeloos en weer lachte Doluph
luid, omdat hij de waarheid voor leugenachtige methode hield.
‘Als u niet bekent....’
‘Hoe kan ik dit bekennen?’
‘Zeg ja of nee, had u een revolver bij u?’
‘Nee.’
‘Waarom hebt u het dan zoeven toegegeven? U heeft gezegd, dat u een revolver
bij u had.’
‘Dat heb ik niet gezegd.’
‘Ik heb het uit je eigen vuile smoel gehoord,’ schreeuwde Doluph.
‘Antwoord mij alleen. Waarom ontkent u?’
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‘Omdat het niet waar is, dat ik iets van een revolver heb gezegd.’
‘Wilde u burgemeester Sevenhoven doden?’
‘Ik begrijp het doel van zijn vragen niet,’ dacht Rafaël.
‘Antwoord ja of nee.’
‘Nee.’
‘Maar waarom had u een revolver, als u burgemeester Sevenhoven niet wilde
doden?’
‘Ik had geen revolver bij me.’
Moller deed of hij driftig werd.
‘Voer de man weg,’ beval hij, ‘dan kan hij er eens goed over nadenken.’
In de cel, waar ze Rafaël hadden gebracht, bevond zich een advocaat en een
haveloze zwerver; Rafaël besprak de kwestie met de advocaat.
‘Vertrouw de Duitsers niet, - die Moller lijkt me een voorbeeld van sluwheid.’
‘Kon ik mijn vader maar bereiken,’ peinsde Rafaël, ‘die zou me raad geven,’ en
hij zei:
‘Ik kan me niet voorstellen, dat die Moller mij slechtgezind is.’
‘Je moet het zelf weten. Vertrouw hem niet, heb ik gezegd.’
‘Een mens moet, als het er op aankomt, alles zelf weten. Hij heeft iets met mij
voor, maar niet iets ongunstigs.’
Een paar dagen later begon het verhoor opnieuw, en Rafaël werd getroffen door
Moller's blik. Er zat geen vijand tegenover hem, doch iemand, die gedwongen was
als zijn vijand op te treden. De klank van zijn stem, hoe bars ook, drong niet als een
aanklacht tot hem door en zijn houding was niet nors en afwerend. Was hij de enige,
die dit begreep?
De advocaat in de cel had het niet begrepen en Doluph ook niet.
‘Wat heeft u met die revolver gedaan?’
‘U weet heel goed, waarom ik in dat huis ben gekomen,’ zei Rafaël. Er kwam een
beweging in Moller's gezicht, iets ongeduldigs.
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‘Ik hoef het niet te zeggen, want u weet precies, wat er gebeurd is.’
‘Ja,’ antwoordde Moller effen.
‘Ik ben niet in dat huis gekomen met een revolver, die ik trouwens niet kan
hanteren.’
Moller toonde de ontroering, die hem bezielde niet: zijn romantische geest, zijn
ware innerlijk hield zich met de ridderlijkheid van deze jonge man bezig, die van
geen wijken wist; voor alles wilde hij Betsy niet verraden.
‘Ik maak er u opmerkzaam op, dat u uit vrije wil heeft bekend dat u burgemeester
Sevenhoven wilde spreken,’ zei Moller scherp.
‘Ja,’ antwoordde Rafaël, ‘verder ga ik niet. Ik had geen revolver bij me.’
‘Waarom benadeelt u zich zelf zo?’ Hij wendde zich tot Doluph. ‘Deze beklaagde
wil blijkbaar liever door u worden ondervraagd dan door mij.’
‘Waar heeft u de revolver gelaten?’ vroeg Doluph bars.
‘Ik heb geen revolver gehad.’
‘Kunt u met uw linkerhand schieten?’
‘Misschien wel.’
‘Ja, of nee?’
Rafaël keek hulpeloos om zich heen, gevangen in dit warnet van vragen. Hij kon
niet meer met ‘nee’ antwoorden en toen stelde Moller een peilloze vraag:
‘Kon u v r o e g e r goed schieten?’
‘Ja.’
‘Weet u waar het Torentje verblijf houdt?’
Nu begreep Rafaël eindelijk Moller's doel; als hij bekende, dat hij in Sevenhoven's
huis was gedrongen met het doel hem te doden, zou Moller niet meer spreken over
de verblijfplaats van het Torentje, doch als hij het eerste niet toegaf, zou hij om het
tweede moeten lijden: immers nooit zou hij het Torentje verraden.
‘Ik ben bij burgemeester Sevenhoven geweest, om hem neer te schieten.’
‘Aha,’ schreeuwde Doluph, ‘en nou zeggen, waar het Torentje is.’ Hij sprong op.
Toen schoot Moller met zijn
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revolver op Rafaël en hij mikte goed. Terwijl Rafaël ineen zeeg, sidderde de Duitser
of hij koorts had, doch spoedig herwon hij zijn kalmte; door hem had Rafaël de meest
genadige dood gevonden. Hij stak een sigaret op en zei rustig: ‘Van het Torentje
wist hij natuurlijk niets af, de naam van burgemeester Sevenhoven is gered, en die
zal zijn volle medewerking geven bij de vervolging van de Joden. We hebben ons
doel bereikt.’
‘Waarom heeft u de Jood neergeschoten?’ schreeuwde Doluph.
‘Omdat hij burgemeester Sevenhoven wou doden.’
‘U weet heel goed, dat hij dit niet heeft gewild. U heeft mij willen beletten, hem
over het Torentje te ondervragen. Zo dom ben ik niet, dat ik dat niet weet.’
‘U bent een verstandig man,’ glimlachte Moller. ‘Een sigaret, mijnheer Doluph?’
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Twaalfde hoofdstuk.
Marcus vond in zijn bus een brief, en toen hij deze open had gemaakt, las hij: ‘Raphaël
is als een Nederlands officier op het veld van eer gesneuveld.’ Zijn eerste gedachte
was toen: ‘en hoe ben jij, Ruben, gestorven?’ In zijn boek had hij de tegenstelling
tussen Gods wil en het besluit van mensen scherp doen uitkomen, maar toen had hij
als een vreemde tegenover zichzelf geschreven. Nu moest hij zijn gevoelens
onderzoeken en nagaan, of zijn diep verdriet geen opstand tegen God betekende. Het
medelijden met Eva legde zich als een kramp om zijn hart: hij had dikwijls opgemerkt,
hoe haar geheim verdriet tegen alle dogma's in, haar bijna tot tranen bewoog en een
enkele maal had hij haar zien schreien, al was zij sterker dan hij door haar somber
geloof. In de diepe smart, die ze voor zich zelf hield, kon geen mens haar troosten,
en eenzamer werd ze nog, doordat ze haar man verstiet. Hij liep in zijn kamer heen
en weer en ging voor het venster staan. Het leek hem toe, dat hij in de verte het zachte
ruisen van de rivier hoorde, eeuwig, dichtbij het menselijk leven en er ver van
verwijderd. Wat deed zijn leed er eigenlijk toe? Binnen enkele dagen konden Eva
en hij worden weggevoerd, naar een dood, even zeker als van Ruben en Rafaël, om
de eenvoudige reden, dat ze Joden waren, en evenmin als van andere geslachten zou
er iets van het zijne overblijven. Een enkele zou misschien worden gespaard.... wie?
Hij verwijlde met z'n gedachten bij de velen, die hij kende: wie zou worden
gespaard? Eva, of Beppie, Levi Augurk, Simon Levi, Mozes en Ruth met hun kind,
Salomon Barsch, de opperrabbijn, Sheila, Sjloume van Laar, Bamberg, Bella, wie,
wie? Sheila had haar kind in veiligheid gebracht, zouden zij overblijven? Al deze
personen gingen langs hem heen als
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mensen op het doek van een film, en toen ineens ontdekte hij in zijn geest andere
portretten, die ook aan hem voorbij gingen, nadat ze in zijn brein waren verschenen....
van niet-Joden, Sevenhoven, Moller, Doluph de duivel, Gertrud en.... Betsy, Betsy
Sevenhoven. Met Gertrud was zijn gezin niet verbonden, maar met Betsy wel, en hij
bepeinsde, dat hij haar ternauwernood kende, en dat hij toch naar haar verlangde, als
was ze zijn eigen dochter.
Had Rafaël goed gedaan, of had hij verkeerd gehandeld? ‘Het is niet waar,’
mompelde hij, ‘dat alleen de vrouw zich in de liefde geeft. Rafaël heeft deze avond
met zijn leven betaald.. en graag willen betalen.’ Maar Betsy Sevenhoven was ver
van hem verwijderd, hij zou haar nooit ontmoeten: in de brievenbus van de Joden
waren de kartonnen kaartjes gekomen met speldeprikken.. die betekenden, dat er
dreigend gevaar was. Het zou nu misschien nog slechts enkele dagen duren vóór
men.... met de eerste deportatie zou beginnen? Wie zouden de eersten zijn? Hij
twijfelde er niet aan, dat hij zelf behoorde hiertoe, en hij was gereed.... ook Eva.
Toen dacht hij weer aan Simon Levi en Levi Augurk, de beide onafscheidelijken,
nu tot eenzelfde lot veroordeeld, aan Salomon Barsch, de tragi-komische figuur, die
uit Polen was gevlucht en nu naar Polen zou worden teruggevoerd, aan de
opperrabbijn, die zich toch niet kon voorstellen, dat men het uitverkoren volk zo zou
behandelen, aan Sjloume van Laar, die z e k e r een van de eersten zou zijn, aan
Bamberg, de rijke bankier en zijn dochter Bella, die bijna de vrouw van zijn zoon
was geworden.... en als dit was geschied, zou hij met haar misschien een veilig
heenkomen hebben gevonden. Ook dacht hij aan Mozes, met zijn donkere,
stoutmoedige ogen en hij glimlachte: Mozes de soldaat, Rafaël de officier, grote
vrienden van elkaar. Hij volgde de aandrang van zijn hart en ging het eerst naar
Mozes, niet naar Eva.
Hij belde tweemaal, het afgesproken teken, dat er ‘goed volk’ voor de deur stond,
doch het duurde enige tijd, vóór hij werd binnen gelaten. De kleine jongen zat in een
loop-
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hek en keek Marcus met zijn grote, donkere ogen aan.
‘Waar is Mozes?’
‘Stil....’ zei Ruth, ‘Mozes is weg.’
‘Waarom heeft hij jou en het kind niet meegenomen?’ wilde Marcus vragen, maar
hij bedwong zich en wachtte. Ookin dit huis was iets gebeurd, hij bemerkte, hoe Ruth
met haar tranen vocht.
‘Rafaël is dood,’ zei Marcus.
‘Rafaël dood....?’ en toen barstte haar verdriet los. Ze ging zitten en schreide maar,
schreide. ‘O jullie arme mensen, o jullie arme, arme mensen.’
‘Deze brief heb ik ontvangen.’
‘Van wie?’
‘Ik kan er alleen maar naar gissen, ik weet het niet.’
‘Van het Torentje?’ riep ze angstig.
‘Nee, niet van het Torentje, van een Duitser.’
‘Van Moller,’ riep ze uit, ‘die met Sheila....’
‘Ja’ zei hij, ‘maar het is in het Nederlands geschreven.’
‘Hoe hebben ze het kunnen doen?’ en toen: ‘Was Rafaël ook in de ondergrondse
beweging?’
‘Ik geloof het niet.’
‘Mozes wel, ik heb het nu ontdekt,’ fluisterde ze. Ze moest zich uiten en of ze
tegen Marcus sprak of tegen zichzelf, dat kwam op hetzelfde neer. Marcus was de
drager van alle geheimen, en in hem kon alles worden besloten als in de aarde.
‘Ik was al verwonderd,’ zo ging ze verder, ‘dat Mozes in die machinefabriek
werkte.... daar heeft hij met een paar kameraden bommen gefabriceerd.... de aanslag
op het bevolkingsbureau, waar Hemelinck werd gedood, was zijn werk; hij is een
der voornaamste medewerkers van het Torentje.’ Dit laatste zei ze vol trots.
‘Waarom is hij nu weggegaan?’
‘Hij zei, dat het moest, anders zouden de Duitsers hem grijpen. Ze hebben alleen
vermoedens gelooft hij, anders zouden ze hem wel eerder hebben gepakt.’
‘Ik ben daar niet zeker van,’ zei Marcus peinzend.
‘Hij zei.... dat hij mij en het kind wel in de steek moest
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laten.... dat er hogere belangen op het spel stonden, en ik heb hem gezegd, dat hij....’.
Ze bedekte haar gezicht met de handen, ‘ja, ik heb hem gezegd, dat hij niet meer van
me hield, ik begrijp niet, hoe ik dit heb kunnen zeggen; het waren mijn laatste woorden
aan hem, dat is zo verschrikkelijk.’
‘Wat heeft hij hierop gezegd?’
‘Zo vreemd.... hij lachte.’
‘Lachte hij?’
‘Ja. Hij zei: “ik heb 't volste vertrouwen in jou, Ruth, op jouw eigen manier red
jij jezelf en het kind, dat voel ik.” Maar ik trok mijn woorden niet in, en toen hij
wegging heb ik hem geen kus gegeven, en nu begrijp ik mezelf niet. Ik heb zulke
vreselijke vermoedens gehad, ik moet het toch iemand vertellen en nu is Rafaël
dood.... u hebt wel andere zorgen, dan naar mij te luisteren.’
‘Nee,’ zei Marcus, ‘dat is mijn leven: eigen smart vergeten.... schijnbaar.... en naar
anderen luisteren.’
‘Ik heb gedacht, dat het allemaal leugens van Mozes waren, 't was net, of er een
duivel in mij sprak.... toen ik hem niet kuste en hij zich niet naar mij over boog - hij
kuste het kind wel.... toen dacht ik.... werkelijk.... dat hij niet meer van me hield en
dat er een andere vrouw.... het lag mij op de lippen het te vragen.’ Ze kreunde.
't Is zo'n knappe jongen en er is zoveel verleiding.’
‘Dat is het bij hem niet geweest,’ zei Marcus ernstig.
‘Dit zijn toch geen woorden, om mij gerust te stellen?’ vroeg ze angstig.
Nee, ik sta er voor in: hij heeft de raad van het Torentje opgevolgd: gescheiden
vluchten.’
‘Waar moeten ik en het kind heen?’
‘Er zijn geen adressen voor Joden - tenminste niet op korte termijn.’
Hij aarzelde. ‘Ik moet de waarheid spreken, Mozes heeft in dat opzicht slecht voor
jou gezorgd, Ruth.’
Ze verdedigde hem. ‘Nee, hij heeft op ons goed gesternte vertrouwd - we zijn
altijd gelukkig geweest - hij zei: ‘Sommige mensen moeten een beschermengel
hebben.’
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Marcus glimlachte zacht. ‘Hij is een jonge man.’
‘Niemand weet beter dan ik wat voor een man hij is; er bestaat geen andere man
voor mij.’
‘En geen andere vrouw voor hem.’
Zo namen Marcus en Ruth afscheid van elkaar, en het was Marcus, of hij niet meer
in het land der levenden vertoefde. En zij? Toen hij op de hoek van de straat stond,
zag hij de Duitse politie-auto naderen: hij keek om en bemerkte, dat er vier gewapende
Duitsers uit de auto sprongen, recht op Mozes' huis aan.
‘Ik kan niet helpen,’ dacht hij machteloos, ‘tegen dit bruut geweld is geen
tegenstand mogelijk,’ en diep geslagen ging hij zijn weg.
In een ommezien stonden de mannen in de kamer. ‘Wie bent u?’ vroeg één van
hen, ‘uw persoonsbewijs’. Hij sprak zo goed Nederlands, dat Ruth zich afvroeg, of
ze niet met een Nederlander te doen had: er waren overlopers, verraders, die zich
niet ontzagen in de Sicherheitsdienst te treden.
‘U bent de vrouw van Mozes Levi?’
‘Ja.’
‘Waar is uw man?’
‘Dat weet ik niet,’ zei ze rustig, ‘hij is uitgegaan.’
‘Waarheen?’
‘Dat weet ik niet.’
Ze doorzochten het hele huis, braken de vloeren op, haalden de kasten leeg,
onderzochten de laden van het burau. Toen ze niets vonden, vloekten ze.
‘Nu nemen ze mij mee,’ dacht Ruth.... ‘en dan blijft de jongen alleen, wie zal voor
hem zorgen?’
En de wil te blijven zette zich diep in haar vast: ze moest haar kind verdedigen,
ze moest er voor vechten, d a t z i j d r i e ë n , M o z e s , ' t k i n d , z i j - z e l f ,
w e e r b i j e l k a a r z o u d e n k o m e n , wat er ook gebeurde, hoe onervaren ze
ook in het leven stond, ze moest het vertrouwen van Mozes behouden. Hij had haar
verlaten in de zekerheid, dat zij het kind en zichzelf zou redden en dat ze elkaar weer
zouden zien. Haar karakter was niet gecompliceerd, ze stond ver af van figuren als
Gertrud en Betsy, en nooit zou ze de
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leugen, de halve leugen, als wapen gebruiken. Nu stond ze midden in het grimmige
leven, het was haar of een grote, wilde hond grommend tegenover haar stond. ‘Ze
mogen allemaal sterven, als Mozes - 't kind.... ik....’. Nee, dat was een zondige
gedachte, die dadelijk met haar goede natuur in strijd kwam: er bestonden toch ook
andere mensen, je moest soms met jezelf vechten, om de juiste weg te vinden.
‘Heeft u iets opgespoord?’ vroeg ze de Duitse politieman spottend.
‘Gaat u niks aan.’
‘Geheime papieren, bekentenissen?’
‘Kwam er in dit huis een oude man, met grijs haar, lang, militaire houding?’
‘Ja,’ zei ze, ‘de heer, die hier het gas en de electriciteit komt opnemen.’
‘Wij zullen hier wachten, u mag het huis niet verlaten.’
‘In zulk gezelschap? Daar denk ik niet over.’
Er blonk geen geheimzinnigheid in haar ogen. Ze zei alles gewoon en naïef, zonder
ironie of ingehouden lach. De man begon te aarzelen en ze dacht trots: ‘Als ik dit
aan Mozes vertelde, zou hij mij niet geloven.’
Ze had dikwijls gehoord, dat in enkele gevallen de Duitsers hun prooi hadden
losgelaten, omdat ze met spot en koelbloedigheid waren behandeld. Ze had geen
hoop, dat ze op de duur ontsnappen zou, maar ze wilde in geen geval van haar kind
gescheiden worden. De man, die Nederlands sprak, wendde zich fluisterend tot de
anderen, en terwijl Ruth schijnbaar rustig stond te wachten, werd over haar lot beslist.
Kort, nijdig zei toen één van hen: ‘Guten Tag,’ en ze antwoordde op dezelfde toon,
zonder dat ze het vreemd vonden.
Diezelfde dag kwam Simon Levi bij Levi Augurk.
‘Mozes is weg.’
‘Jouw Mozes is een gek,’ zei Levi Augurk; ‘wat heeft een Jood zich te bemoeien
met dingen, die hem niet aangaan? Bemoei ik mij met dingen, die mij niet aangaan?’
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‘Dan zal ik je vertellen wat mijn oom Jonas is overkomen. Hij koopt elk jaar in de
staatsloterij hetzelfde nummer, 12605, twintig jaar lang al, en elk jaar komt daar
prompt een niet op. 't Een en twintigste jaar wordt hij korzelig, en zegt: ‘met zo'n
verrot nummer wil ik niets meer te maken hebben. Hij neemt dus het nummer 12604
en hij krijgt een niet en toen kijkt hij in de lijst, en ziet, dat op nummer 12605....’.
‘De honderdduizend is gevallen; ja, zo gaat het.’
‘Nee,’ zei Simon Levi, ‘op nummer 12605 was wéér een niet gevallen.
Kijk, zo gaat het met verhalen: 't Komt altijd anders dan je denkt, maar één goede
zijde van het geval was, dat er aan mijn oom Jonas een diepe teleurstelling onthouden
werd, en dat hij in vrede is gestorven. Zo gaat het met mijn zoon Mozes ook: hij
heeft het goede ogenblik gekozen, om te verdwijnen.’
Levi Augurk's dikke buik was ingevallen, zijn rond gezicht had een gelige,
ongezonde kleur gekregen en hij zag er bezorgd en angstig uit.
‘Waarom draag je je gouden ketting niet?’ vroeg Simon.
‘Moet ik dan in deze tijd mijn rijkdom tonen? Ik had nog een nikkelen ketting, als
ze me nou meenemen, krijgen ze nikkel in plaats van goud; al mijn kostbaarheden
zijn in de grond, of in de knopen van mijn vest.’
‘Waarom heb je niet gezorgd, dat je wegkwam?’
‘Ik kon niet weg.’
‘Ik zal je de nieuwste mop vertellen. Er woont in Berlijn een Jood, Jacob Kan geheten,
en de Duitsers hebben alle Joodse winkels leeggeplunderd, maar aan de zaak van
Jacob Kan zijn ze nog niet toegekomen en Hitler gaat dood en hij vraagt Petrus, of
hij in de hemel mag komen. ‘Nee’, zegt Petrus, ‘je hebt de winkels van de Joden
leeggeplunderd en je wordt niet in de hemel toegelaten.’ Daar begint Hitler te smoezen
en nog eens te smoezen, en hij zegt, dat hij Jacob Kan toch met rust heeft gelaten,
en Petrus stuurt één van de engelen naar beneden en die komt terug en zegt, dat hij
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Jacob Kan in de voordeur van zijn winkel heeft zien staan en dat Hitler voor het eerst
in zijn leven de waarheid heeft gesproken.
‘Nou,’ zegt Petrus, ‘omdat je Jacob Kan hebt gespaard, mag je in de hemel komen,’
en natuurlijk gaat Hitler op de voorste rij zitten. Maar een paar uur later komt Göring
en hij vraagt aan Petrus, of hij toegelaten mag worden.
‘Nee,’ zegt Petrus, ‘zo'n plunderaar van de Joden wil ik niet in de hemel toelaten.’
‘Nu, je weet hoe Göring kan smoezen....’
‘Ik heb met Göring niets te maken, ik heb mijn eigen zorgen.’
‘Nu, Göring smoest als het er op aankomt nog beter dan Hitler en hij zegt: ‘Ik ben
er niet van overtuigd, dat er door u alleen goede mensen zijn toegelaten.’
‘Wacht eens even,’ roept Petrus, ‘dat laat ik niet op me zitten. Als je 't bewijs van
je woorden kunt leveren, maar dat zal je niet lukken, want dat heb je nog n o o i t
kunnen leveren, dan word jij toegelaten.’
Hij doet de poort dus een eindje open en Göring kijkt naar binnen, en de eerste
die hij ziet, is natuurlijk Hitler. Hij zet zijn hand als een toeter aan de mond en roept:
‘We zijn net precies bezig de winkel van Jacob Kan leeg te halen.’ ‘Daar moet ik bij
zijn,’ roept Hitler en hij stormt de poort uit en zo gelukt het Göring op zijn plaats te
gaan zitten en Hitler is natuurlijk nooit meer toegelaten.’
‘Jij schijnt niet te weten, dat Rafaël door de Duitsers is doodgeschoten.’
‘Rafaël?’
Onmiddellijk verdween de grijns van zijn gezicht, en de zuiverste smart kwam er
voor in de plaats. Het was hem weer te moede, of hij nooit meer gijntjes zou maken,
en alle gevoel voor humor was dood in hem.
‘'t Is toch niet waar?’
‘'t Is waar.’
‘Als het waar is, waarom is het dan waar?’
‘Daar kan ik geen antwoord op geven.’
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‘Jouw zoon Mozes waagt ook zijn leven. Ik weet alles; ik ben dom, zoals jij zegt,
maar omdat ik dom ben, geef ik mijn ogen de kost.’
‘Die arme Marcus, die arme ouders, hoe kunnen die mensen nog verder leven?’
‘Je hoeft je niet met andere mensen te bemoeien, ieder mens leeft voor zichzelf.
Er gaan op 't ogenblik zoveel mensen te gronde, dat je geen tijd hebt, ze op te rapen.
Wat geeft het, als je er één of twee opraapt en er vallen vlak naast je twee nieuwe
neer? Kan ik het helpen, dat er oorlog is gekomen? Zit ik in het Ministerie van
Buitenlandse zaken, word ik om raad gevraagd? Van jou en van mij, van gewone
mensen als wij zijn, wordt maar één ding geëist: ‘Pas op je eigen zaak.’
‘Jij hebt de plicht voor Ruth te zorgen.’
‘Heb ik de plicht voor Ruth te zorgen? Ik heb mijn Ruth na lang bidden en smeken
toevertrouwd aan jouw zoon Mozes, en ik heb haar vierduizend gulden meegegeven.
Wat heeft hij daarmee gedaan? Meubels en lijfgoed heeft hij er voor gekocht, maar....’
hij keek omzichtig rond en fluisterde.... ‘hij heeft er ook wat anders mee gedaan:
proeven genomen.... om bommen te maken. Wat moest Mozes in de ondergrondse
beweging? Hij heeft zich bemoeid met zaken, die hem niet aangaan, daarvoor heeft
hij mijn geld, Ruth's geld gebruikt.’
‘Man, 't is je dochter en je hebt ook nog een kleinzoon.’
‘Je begrijpt niets van het geld, omdat je nooit geld hebt gehad. Je hebt me altijd
dom genoemd, en dom ben ik, maar mijn geld maakt me verstandig als een boek.
Waarom is Rafaël te gronde gegaan? Omdat hij zich met dingen bemoeide, waarmee
hij zich niet had te bemoeien en waarom heeft Mozes kans te gronde te gaan? Om
dezelfde reden.’
‘Mijn oom Jonas....,’ Simon Levi wilde weer een van zijn grappige verhalen
beginnen, maar de woorden bestierven hem op de lippen. ‘Die arme Rafaël, die arme
jongen.’
De drang om zijn gijntje te plaatsen werd echter te sterk. ‘Mijn oom Jonas zei
hetzelfde als jij: ‘je moet je alleen met je eigen zaken bemoeien’ en hij heeft dat op
een critiek

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

130
ogenblik van zijn leven volgehouden. Je moet namelijk weten, dat hij een keer erge
last had van ongedierte. De vlooien hipten....’ Weer dacht hij aan Rafaël. ‘Die arme
jongen, die arme jongen, misschien vertel ik je het verhaal later wel, het is heel
leerrijk en het spijt me, dat me de tranen over de wangen vloeien....want - want.... 't
is de tweede maal in mijn leven, dat ik.... terwijl ik een gijntje wil vertellen.... het
niet kan. Mijn oom Jonas, die ongedierte had, kwam op een dag tegenover een rijk
man te zitten, met wie hij.... met wie hij.... zaken dreef.... O, waarom kan ik nou niet
verder vertellen? Hoe houdt Marcus zich en zijn vrouw.... Hun beide kinderen....’
‘Denk liever aan Mozes.’
‘Mijn zoon Mozes slaat zich overal door, hij is van top tot teen gezegend, en ik
maak mij over hem niet bezorgd: Dat is het enige, wat ik vooruit kan zeggen, want
het leven is een rad van avontuur en niemand kan zeggen waar het balletje terecht
komt. Als ze jou voor tien jaar hadden voorspeld “je dochter zal met de zoon van
Simon Levi trouwen,” wat had je dan gezegd?’
‘God zal me voor die ramp bewaren.’
‘En wat denk je over drie jaar?’
‘Dan denk ik, nooit had ik mijn dochter aan Mozes mogen geven.’
‘En wat weet je ervan of je zelf niet dood zult gaan? Als ze jou naar een
concentratiekamp sturen?’
‘Dan leeft mijn zaak,’ zei Levi Augurk schor. ‘Als ik hier over honderd jaar in de
stad terug zou komen, dan zou mijn zaak nog bestaan; misschien zou hij naar een
ander deel van de stad zijn verplaatst, misschien zou mijn naam vergeten zijn, maar
mijn zaak zou bestaan. En wat zou er van jou, Simon, man zonder geld en zonder
zaak over zijn?’
‘Misschien een enkel gijntje,’ zei Simon weemoedig, want hij dacht tegelijkertijd
aan Rafaël, ‘een gijntje, dat zich ergens heeft verstopt in een hoek van de stad, ergens,
waar niemand het kan vinden, in een donkere kamer van een donker huis in een
donker deel van de stad, en daar ligt het en op een goeie dag vindt een kind het,’ zijn
gedachten
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droomden weg.... ‘misschien is 't wel een kind van een kind van een kind van mijn
Mozes....’
‘Jouw zoon Mozes....’
‘Wees nou eens even stil: een kind neemt het mee in zijn spel en zijn glimlach,
weet ik veel, en 't kind wordt ouder en het wordt een man, en overal, waar hij komt,
hoort hij de mensen zeggen: “welkom” en niemand weet waarom, maar ik weet het:
hij draagt het gijntje, dat hij in zijn kindertijd heeft gevonden, voor altijd met zich
mee. Arme Rafaël, die ouders laten niets na, dat is het vreselijkste, wat er bestaat,
maar nou zal ik je wat anders zeggen, ik wil naar Marcus gaan en proberen of ik hem
kan troosten. Als hij me ziet, is hij al blij, omdat ik de vriend van Ruben ben.’
Hij sprak over Ruben, of hij nog leefde.
Bij Marcus gekomen zei hij:
‘In de sjenewiere komen we bij je en nu heb je zelf verdriet en zorg, Marcus, en
nu kom ik bij j o u .’
‘Ik ben dankbaar, dat je komt, maar spreek niet over Ruben en Rafaël.’
‘Hebt u van Mozes gehoord?’ vroeg Simon gretig.
‘Ja, ik ben bij Ruth geweest; toen ik wegging kwam er net een auto van de
Sicherheitsdienst aan. Nee.... ga er niet naar toe: je loopt dan kans, dat ze jou ook
meenemen.’
‘Wat moet ik dan doen?’
‘Niets, je moet ook op Ruth vertrouwen, die is niet voor niets Mozes' vrouw!’
‘Ze is ook de dochter van haar vader,’ zei Simon bedenkelijk.
‘Het is met de Duitsers zo: ze wachten altijd een tijdje in zo'n huis en wie dan
tijdens dat wachten komt, wordt gearresteerd, daarom moet je met het gaan naar Ruth
nog even geduld hebben.’
‘Wie blijven in de gemeente gespaard?’ vroeg Simon onverwachts.
‘Waarom vraag je dat?’
‘Omdat ik zekerheid wil hebben, of Mozes verstandig heeft gehandeld.’
‘Hij heeft de goede weg gekozen.’
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‘En de anderen?’
‘Van de anderen wordt bijna niemand gespaard.’
Hij sprak niet als een profeet, maar rustig, als een wiskundige, die het bewijs geeft
van een stelling.
‘Ze hebben de sterren ingevoerd, zodat we niet kunnen ontsnappen: hun eerste
doel is nu, ons in handen te krijgen.’
‘'t Is vreemd, dat ik niet bang ben, kun jij dat verklaren, Marcus? Misschien komt
het, omdat ik weet, dat het onvermijdelijk is, en misschien ook wel, omdat Mozes is
ontkomen.’ En toen zonder overgang: ‘Wat gebeurt er met Sjloume en Sheila?’
‘Ik ben geen profeet,’ zei Marcus lachend, ‘het is als een loterij, en toch....,’ voegde
hij er peinzend aan toe, ‘wie gespaard blijft, wordt later misschien het zwaarst
getroffen.’
‘Ik ben blij, dat ik een onbekend man ben, een klein Jood je, op wie niemand let,
ik ga mee in de grote massa.... Jij niet, Marcus. Je merkt, dat ik vandaag geen gijntjes
heb gemaakt.... je begrijpt wel waarom....’
Ze namen afscheid van elkaar.
‘Ik wil je nog bedanken, Simon, voor alles wat je voor Ruben bent geweest.’
‘Zal ik ooit weer gijntjes kunnen zeggen?’
Een ogenblik later kwam de opperrabbijn; ging rechtdoor naar Eva's kamer, klopte
aan, hoorde haar doffe stem: ‘Binnen,’ en trad de kamer in.
‘Ik kom omdat ik moest komen.’
‘U en Salomon Barsch zijn altijd welkom.’
‘Ik wist niet, wat ik u moest zeggen,’ zei de opperrabbijn, ‘daarom ben ik niet
eerder gekomen; ik ben geen geestelijke die troost brengt.’
‘Troost heb ik niet nodig.’
‘Zo heb ik ook gedacht.’
‘Weet u, dat Rafaël de avond voor hij wegging dat meisje heeft ontmoet?’
‘Ik heb het begrepen.’
‘Die avond, die nacht, zijn ze met elkaar getrouwd.’ De opperrabbijn zweeg.
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‘Nu ben ik op alles voorbereid, het is niet voor niets geweest.’
‘Bent u niet te streng? De tijden zijn veranderd, de mensen zijn veranderd; ik keur
het niet goed, u moet me goed begrijpen, maar wij staan voor de zekerheid, dat wij
allemaal, één voor één....’
‘De mens verandert, maar Gods wetten blijven.’
‘U lijdt niet....’
‘Zo spreken ze allemaal,’ riep ze hartstochtelijk uit. ‘Zo denken ze allemaal; omdat
ik mijn verdriet niet toon, denken ze, dat ik geen verdriet heb. Ik wil u iets laten
lezen, wat Rafaël geschreven heeft, leest u het voor, ik ga in de stoel zitten en luister.’
De opperrabbijn nam het papier en las; hij had een diepe, volle stem, die in staat
was woorden dieper van betekenis te doen worden en Eva had haar gezicht in de
handen verborgen.
Het geluk komt maar éénmaal,
't Geluk komt nooit tweemaal,
Het klopt maar éénmaal bij je aan
Als het geluk bij je aanklopt,
moet je de klop verstaan
uit alle geluiden moet je d i e klop verstaan.
Uit alle gezichten moet je dit gezicht herkennen;
Als het geluk bij je aanklopt, moet je het niet laten gaan.
Open je armen met een stralend gezicht:
‘Kom binnen, geluk, blijf niet aarzelend staan.’
't Geluk komt maar eenmaal,
't Geluk komt nooit tweemaal
Het klopt maar eenmaal bij je aan.

De opperrabbijn bleef peinzend zitten, het papier nog in zijn hand, en zijn stem scheen
na te klinken, als een echo, die pas even na het geluid komt.
‘Ik heb zelf nooit gedichten gemaakt,’ zei hij, ‘maar het lijkt me onregelmatig,
onbeholpen, en ik zou het ook geen poëzie noemen, geloof ik; 't is eerder van iemand,
die dichterlijk aanvoelt....’
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‘Zo was hij en die ene regel: ‘'t geluk komt maar éénmaal, 't geluk komt nooit
tweemaal.... die ene regel.’
‘Ja, die ene regel,’ zei de rabbijn.
Dit gesprek viel geheel buiten zijn aard en karakter, maar hij had het vers
voorgelezen en zijn oordeel gezegd, omdat hij daardoor de sterke vesting, waarachter
haar verdriet lag verscholen, kon naderen, omdat er niemand in zijn gemeente was,
die hij zo graag wilde troosten en die zo slecht getroost kon worden, al had hij dit
bij 't begin van zijn bezoek anders gezegd.
Hij voelde, dat dit de manier was om door te dringen in haar ziel, maar ze weerde
hem af.
‘Ik wil Rafaël vergeten,’ zei ze streng.
Hij deed nog een laatste poging. ‘Mag ik het gedicht houden?’
Hij verwachtte, dat ze zou zeggen: ‘Schrijft u het hier over’ en zelf het handschrift
zou willen houden, maar toen ze niet antwoordde, zuchtte hij en stak het papier in
zijn zak.
‘Het Joodse volk gaat te gronde,’ zei hij dof. ‘Een stelsel loert op onze ondergang
en wat helpt het ons, dat dit stelsel uiteindelijk tegen het Christendom is gericht?’
‘Het Joodse volk kan niet vergaan, Gods wil is machtig. In zijn ondoorgrondelijke
wijsheid laat Hij toe, dat andere volken het vermoorden en martelen, maar eeuwig
is de waarheid, dat hij, die martelt, te gronde gaat.’
Ze sprak in de onwankelbaarheid van haar geloof, en het gesprek over Rafaël lag
ver achter hen, als nevelig land aan de horizon.
‘U moet u met Marcus verzoenen, voor het te laat is.’
‘Heb ik tegenover hem niet altijd mijn plicht gedaan?’
‘Uw huwelijk is geen goed Joods huwelijk.’
Ze luisterde eerbiedig naar hem, want hij wist zoveel meer dan zij, maar toch
schudde ze het hoofd.
‘Nu mag ik het zeggen: hij is mijn grote vijand, hij heeft tegenover de God van
zijn vaderen verraad gepleegd, en, wat tegen mensen wordt misdaan, is te vergeven,
maar niet een daad tegen God. Hij heeft zijn geloof en ik het mijne.’
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Ze zei het hard, onmeedogend.
‘Hij is eenzaam, hij heeft verdriet, zijn beide kinderen zijn gestorven.... u bent zijn
vrouw en moet hem troosten.’
‘U kent hem niet, als u dat zegt: hij leeft voor anderen, nog altijd is zijn zorg en
medelijden bij anderen.’
‘Ieder mens heeft een plaats, waar hij te wonden is, en Marcus is gewond.’
‘U bent bij zoveel sterfbedden geweest en in zoveel sterfhuizen, u heeft tot de
levenden over de doden gesproken, heeft u ooit kunnen troosten?’
‘Eenmaal in mijn leven,’ zei de opperrabbijn scherp en levendig. ‘Er was eens een
klein Joodje gestorven en toen merkte ik overal verslagenheid. Toen zei ik: “Hoe is
't mogelijk, dat er over een man, die zo onbekend was in de maatschappij, zoveel
waarlijke rouw is?”, en het was, of alles op het kerkhof na deze woorden stil werd,
tot ineens.... de vrouw.... die geen tranen had gelaten.... in snikken uitbarstte en ik
merkte, dat ik de weg naar haar hart had gevonden.’
‘Ik ben Marcus' vrouw niet.... niet in de zin, die u er aan hecht, ik ben alleen voor
't uiterlijk, voor de wereld, zijn vrouw.’
‘Ja. ... maar u heeft van hem gehouden.’
‘Zolang hij een gelovige Jood was; hij is nu een vreemde voor mij geworden, zo
is het, niet anders.’ Ze aarzelde. ‘Ik heb medelijden met hem, maar hij moet de troost
in zichzelf vinden.’
‘Hoe kunt u in deze tijd nog zo zijn? Als we nog in de oude tijd leefden, dan zou
ik u kunnen begrijpen; ook ik heb hem eens als mijn vijand gezien, als de vijand van
Israël, maar nu zie ik, zolang hij niet openlijk tot het Christendom is overgegaan....’
Bij het afscheidnemen, zei hij: ‘Heeft u alles klaar voor het geval de Duitsers in
uw huis komen?’
‘Voor mij zelf hoef ik niets klaar te maken.’
Het duurde enige tijd voor de betekenis van deze woorden duidelijk voor hem
werd: zodra hij ze begreep, ging hij er vol verontwaardiging tegen in.
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‘U wilt zeggen, dat u geen spijzen mee wilt nemen. Ik druk me niet helemaal goed
uit: u wilt niets nuttigen, dat niet koosjer is klaargemaakt?’
‘Natuurlijk niet,’ zei ze verwonderd.
‘Met andere woorden.... u wilt uzelf doodhongeren?’
‘Natuurlijk,’ zei ze, ‘als de spijzen, die ik meeneem op zijn, heb ik geen andere.’
‘Ik zal niet zo zijn,’ riep hij uit. ‘Zo'n vrouw heb ik nooit eerder ontmoet, zo'n
vrouw, tot zulk een uiterste....’
‘Ik ben gehoorzaam aan de Wet.’
Ze stond rechtop, onaangedaan, zoals haar gewoonte was: niemand zou hierachter
haar dweepzucht vermoeden.
‘Het zal zo zijn,’ riep hij smartelijk uit. ‘U zult eerder heengaan dan ik; gelooft u
mij, als ik u zeg, dat dit mij verdriet doet?’
‘Ik geloof u.’
‘We nemen allen afscheid van elkaar deze dagen, maar afscheid van u te nemen
valt mij het zwaarst.’
Die avond kwam Marcus bij haar binnen.
‘De opperrabbijn heeft me je besluit meegedeeld.’
‘Welk besluit?’
‘Dat je.... wanneer ze je hebben gevangen genomen.... niets anders wilt eten dan
ritueel voedsel; is dat waar?’
‘Natuurlijk.’
‘Dat mag je niet volhouden, Eva.’
‘Waarom mag dat niet? Moet ik iets tegen mijn geweten doen?’
‘Eva, je kunt het niet menen.’
‘Wat is jouw geloof, dat je er niets voor kunt opofferen?’
‘Dit is uiterlijke godsdienst.’
‘Als Gods straf voor mij moet komen, wil ik die ten volle hebben.’ Haar gezicht
was een en al verrukking en ze sloot de ogen. ‘Als Gods straf ook voor mij komt....
al weet ik niet waarmee ik die heb verdiend. Jij kunt dat uiterlijke godsdienst noemen,
maar geen eten, dat door niet-Joden is toebereid, zal ik gebruiken, niets zal ik drinken
uit een glas, dat niet van mezelf is. Dit zijn de wetten, waaraan ik me zal houden; en
wie zich er niet aan houdt, is geen Jood.
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Omdat ik zo denk, ben ik niet als andere mensen bang voor de dood; de dood wordt
als het leven gegeven.’
‘Eva,’ zei hij met diepe stem, ‘jij bent de vrouw van wie ik houd, diep is mijn
liefde voor jou gegroeid, en hoe verder jij je van me verwijderd voelde, hoe dichter
ik bij je kwam: waarom zouden wij door het geloof gescheiden zijn? Wij geloven in
dezelfde God, je hebt ook met mij rekening te houden, onze kinderen zijn ons
ontnomen, waarom stoot jij jezelf in de eenzaamheid?’
Ze luisterde ternauwernood naar hem en gaf geen antwoord. ‘Eva, er zijn drie
mogelijkheden voor ons: waarschijnlijk is het, dat wij samen worden weggevoerd,
maar ook kan het zijn, dat jij blijft en ik moet gaan.... en dan is er de derde
mogelijkheid.... dat jij alleen gaat....
Nu gaf haar doffe stem antwoord.
‘Wij zijn ook hier gescheiden.’ Toen zei hij:
‘Eva - je hebt eens gezegd - dat de laatste samenkomst van Rafaël en Betsy voor
jou een huwelijk betekent.’
‘Ja, en daar blijf ik bij.’
‘En als het nu werkelijk een volkomen huwelijk is geweest?’
‘Hoe bedoel je dat?’
‘Als Betsy een kind van Rafaël verwacht?’
‘Denk je,’ vroeg ze minachtend, ‘dat ik daar nooit over heb nagedacht?’
‘Als het zo is....’
‘Als het zo is en God laat mij in het leven, dan zal ik Betsy helpen, want ik kan
van het kind houden, al zal het een Christen zijn, zoveel als in mijn vermogen is.
Rafaël is dan dood, maar zijn kind leeft, ook voor mij.’
Eensklaps klonk uit de keuken het enige lied, dat Beppie kon zingen, en zoals
dikwijls werd een gesprek van twee mensen door een derde gestoord; Tevergeefs
sloot Marcus de deur.... Beppie's stem was hoog en doordringend:
‘Daar was laatst een meisje loos
Dat wou gaan varen, dat wou gaan varen,
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Daar was laatst een meisje loos,
Dat wou gaan varen als lichtmatroos.
Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen, maken de zeilen,
Zij moest klimmen in de mast,
Maken de zeilen met touwtjes vast.
Maar door storm en tegenweer....’

Het werd buiten deze zang plotseling stil voor Marcus in deze kamer: Eva was zachtjes
heengegaan en had hem alleen gelaten.
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Dertiende hoofdstuk.
De angst had zich als een roofdier met scherpe klauwen in Sjloume van Laar vastgezet
en hij moest, daar Sheila niet mee torste, deze last alleen dragen, tot het onhoudbaar
voor hem werd en hij haar hulp inriep:
‘Ga jij naar Moller?’
‘Dat vraag jij,’ zei ze minachtend. Ze kon zijn onmannelijkheid niet verdragen:
dat hij haar naar Moller dreef om zijn leven te redden, vond ze zo vernederend,
beneden alle waardigheid, dat hij voor altijd de kans op enige achting van haar kant
verspeelde. Hij was door zijn bangheid nog meer van haar verwijderd da dan door
zijn afstotendheid.
Zeker, ze had vroeger ook niet van hem gehouden, maar enig medelijden, enig
zelfverwijt hadden haar zo nu en dan gekweld. Nu verloor ze zelfs deze gevoelens:
ze was er door verbitterd, dat ze voor alles moest zorgen, dat ze als vrouw geen
medewerking van hem ondervond.
‘Ga naar Moller,’ fluisterde, smeekte hij.
‘Kom niet dichterbij, ba! wat ben jij voor een man? Een man.... Moller is in zijn
pink meer man dan jij in je hele lichaam.’
‘Ga je dan niet naar Moller toe.... voor je zelf?’
‘Als ik naar Moller ga, doe ik dat om heel andere redenen dan om jou.... en mij....
te sparen.’ Ze lachte wreed.
‘Wil je naar hem toe gaan alleen om hem te zien?’
Hij had uitgesproken, wat zij in haar diepste gedachten had verlangd en het was
haar, of ze door Moller werd geroepen. Ze moest naar hem toe, ze moest hem weer
ontmoeten en daarbij bedacht ze niet, dat er bezwaren konden bestaan. Ze was geen
Joodse vrouw en Moller geen Duitser, er bestond geen politiek, geen oorlog, die hen
schaden of scheiden kon. Ze begreep van de beweegredenen, waarom
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hij haar had weggestuurd, weinig, en ze moest en zou proberen Moller te spreken.
Wat ze eigenlijk met hem bespreken wilde, wist ze niet, doch ze was bereid er alle
listen en voorwendsels voor te gebruiken, en zoals veel vrouwen vóór en na haar
ging ze deze gang, door de kracht van het leven zelf voortgedreven. Uiterlijk was er
niets aan haar te zien, alleen had ze haar toilet goed verzorgd; wat deed het er toe of
Sigborn een Duitser was en een vijand van Nederland? Zelfs de ster deerde haar niet,
integendeel, ze had de kleur van haar blouse zo uitgezocht, dat deze uitdagende vlek
er een kleurenharmonie van maakte, en de mensen, die haar op straat ontmoetten,
haar met verwondering en bewondering bekeken: zelfs spraken ze over haar en
sommigen zeiden later: ‘We zijn vandaag een Jodin tegengekomen, wie de ster
flatteerde.’
De wacht in het Witte Huis wilde haar niet doorlaten. ‘Joden hebben hier geen
toegang, tenzij ze zijn opgeroepen.’
‘Ik ben opgeroepen,’ zei Sheila. Ze was haar Duits niet vergeten en ze had door
haar omgang met Duitsers niet alleen de taal geleerd, maar ook een eigenaardige
manier van optreden, waaraan deze wacht geen weerstand kon bieden, een vertoon
van zekerheid, een welbewust doen gelden van haar goed recht.
‘Zonder bewijs laat ik u niet toe.’ Voor buitenstaanders zou het onbegrijpelijk
geweest zijn, dat deze man zo correct, beleefd sprak, en dat hij geen scheldwoorden
gebruikte.
‘Ik moet hier wezen,’ zei Sheila, ‘ik m o e t hier wezen.’ Hij gaf haar nogmaals
antwoord: ‘Legt u een schriftelijk stuk over en ik zal u toelaten.’
‘Vraagt u het mijnheer Doluph.’
‘'t Is goed,’ bromde hij en liet haar door. ‘Kamer 17.’
De naam Doluph, door een Jodin uitgesproken, was waarlijk voldoende. ‘Zonder
bewijs komt u er niet uit.’
Doluph sprong van zijn stoel op, toen hij haar zag: hij was zo volkomen verrast,
dat hij zijn mond opendeed en niet wist wat hij zou zeggen.
‘Goeden middag, mijnheer Doluph.’
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Hij was al weer van zijn verwondering bekomen en liet zich gaan, geheel onbeheerst.
‘Kom je over je tasje klagen, vuile Jodin?’
‘Nee,’ zei ze glimlachend, of hij haar een compliment maakte, ‘ik wou mijnheer
Moller spreken.’
‘Waarover?’
‘Dat is mijn zaak, mijnheer Doluph.’
Zijn nauwe ogen gluurden naar haar en hij toonde zijn mond met de afgebrokkelde
tanden, wreed en dreigend. Menigeen was hierdoor tot angstig zwijgen gebracht en
hij wist dit - daarom verwonderde hij zich, dat Sheila zo onvervaard bleef zitten en
haar ogen niet neersloeg. ‘Waarover wil je hem spreken?’
‘Ik heb hem iets te vertellen, ik heb hem vroeger ook wel eens iets verteld.’
‘'t Is goed,’ zei hij onverwachts, want hij overwoog, dat ze misschien met
belangrijke mededelingen kwam: de Duitsers maakten in hun spionnagedienst een
enkele maal gebruik van Joden, en het kon zijn, dat Sheila deel van de
Sicherheitsdienst uitmaakte, al droeg ze een ster en al wist hij er niets van. Hij legde
haar uit, waar ze Moller kon vinden en ze liep de nauwe gang met veel deuren door,
besteeg een trap, terwijl ze zich erover verbaasde, dat niemand op haar lette.
Wanneer hier eenmaal iemand binnen was, kon hij zich gedurende enige tijd veilig
voelen. Op Moller's deur stond in het Duits: streng verboden toegang. Ze werd door
de vermetelheid en de roekeloosheid van haar liefde voortgejaagd en kwam zonder
kloppen binnen. Ze stond tegenover Moller, die op hetzelfde ogenblik onbeheerst
opsprong en instinctief zijn armen uitbreide, of hij haar tegen zich aan wilde drukken:
‘Sheila!’
Het was niet waar, ieder mens zou zeggen, dat dit onmogelijk kon, het ging tegen
alle opvattingen en logica in, het was het ongelofelijke, waarin hij moest geloven.
‘Doe de deur dicht,’ zei hij hees, ‘doe onmiddellijk de deur dicht.’
‘Ik moest komen, Sigborn.’ Hij fluisterde: ‘Ik ben blij, dat je gekomen bent.’ Hij
vergat, dat hun liefde verworpen
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werd door Duitsers en Nederlanders, en dat zij beiden tegen de wetten van hun land
een misdaad begingen.
‘Straks ga ik weer weg, ik moest je zien, je stem horen.’
‘Hoe ben je binnengekomen?’
Ze glimlachte. ‘Ik ben hier.’
‘Heb je geen oproep?’
‘Nee.’
‘Je kunt hier niet blijven,’ riep hij wanhopig uit. ‘Heb je Doluph ontmoet?’
‘Ja, hij heeft me je kamer gewezen, Sigborn.’
‘Luister goed: je bent hier gekomen om mij berichten te brengen, ik zal je straks
een bewijs geven, dat je toegang naar buiten geeft. Maar welke berichten? Laat mij
nadenken.’ Ze wachtte en keek hem met een verrukte glimlach aan; hij was een man,
op en top een man, sterk van lichaam, wil en oordeel.
‘Zeg me wat ik doen moet.’
‘Je hebt me berichten gebracht over de Joodse gemeente, dat verschillende Joden
zijn ondergedoken, maar dat de meesten nog in hun huizen zijn.’
‘Ja.’
‘Wacht, ik zal notities maken.’ Hij zei langzaam: ‘We zoeken een jonge Jood,
Mozes Levi, weet jij, waar die gebleven is?’
‘Nee.’
‘Maar je kunt proberen er achter te komen en daarna me aanwijzingen geven.’ Hij
glimlachte week.
‘Ik wil je leven redden, Sheila, ik zal je berichten, wanneer ze aan je huis komen,
dan ben je toevallig op dat ogenblik weg. Nee, ik zal naar je kind laten vragen.’
Hij was als een primitief man vol zorg voor haar, maar tegelijkertijd zette hij een
ingewikkeld plan in elkaar om haar te verdedigen en zijn ijdelheid werd door haar
diepluisteren bevredigd.
‘Je moet zorgen, dat je uit de handen blijft van de Duitsers èn van de ondergrondse
beweging; wij moeten het er op toeleggen, dat de Duitsers je voor een spion houden
in
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't vijandelijke kamp en de Nederlanders geen argwaan hebben: zo kan je leven worden
gespaard.’
‘Als ik niet was gekomen....’
‘Als je niet was gekomen, had ik een middel gevonden je weer te ontmoeten,
Sheila.’
‘Daarvoor ben ik niet hier, Sigborn, ik wou je alleen zeggen, dat ik van je houd
en je vragen, of je ook van mij houdt.’
‘Stil,’ zei hij.
‘Hou je niet van mij?’
‘Stil.’ Hij voelde zich in zijn stelsel gevangen, ze zouden hem immers als een stuk
wild opdrijven, als hij op dit ogenblik zijn liefde voor een Joodse vrouw openlijk
beleed. Het zou meer dan een doodvonnis zijn, een voortdurende marteling in een
concentratiekamp, en voor haar beteekende het niet minder; nog meer dan bij de
inval der Duitsers in Nederland, had hij geen keuze.
Doch door de lange scheiding was zijn verlangen naar haar een ongekende macht
geworden, die zelfs zijn mateloze angst (want niemand kende de bruutheid van de
machine zo goed als hij) zo nu en dan overschaduwde. Hij vond het vreemd en
onbegrijpelijk van zichzelf, dat hij juist thans, nu ze tegenover hem zat, en de warmte
van haar aanwezigheid naar hem toestroomde, zo rustig kon blijven.
‘Vroeger heb ik als een bruut geleefd,’ dacht hij, ‘door deze vrouw heb ik de liefde
geleerd,’ en hij lachte in zichzelf om dat woord ‘geleerd.’ En toch is de liefde van
een vrouw sterker dan die van een man, opofferender, meer vol zelfverloochening.
Haar ogen, waarin een eigenaardige schemering lag, vol van lokkend verlangen,
waaraan hij bijna geen weerstand kon bieden, volgden zijn schuwe blik. Hij voelde
zich tegenover deze Joodse vrouw schuldbewust, en hij moest zichzelf voortdurend
verzekeren, dat hij toch voor haar bestwil handelde. ‘Later Sheila,’ zei hij, diep
ademhalend, ‘deze ongelukkige oorlog zal toch wel eens ten einde zijn?’ Hij peinsde:
‘Heb i k dat gezegd, “ongelukkige” oorlog?’
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‘Twijfel je aan de afloop, Sigborn? Dat is toch onmogelijk Sigborn, dat jullie de
oorlog zouden verliezen?’
Waarom verlieten Sheila's ogen hem niet? ‘Als ik straks weg ben,’ zei Sheila, ‘wat
doe je dan, Sigborn?’
‘Als je straks weg bent, zal ik aan je denken.’
‘Nee, nee, als ik weg ben zul je me weer vergeten.’
‘Nee, Sheila, ik kan je niet vergeten.’
Nu gehoorzaamde hij aan zijn instinct, de vijand van maatschappelijke
voorzichtigheid; de vrouw, die tegenover hem zat, was geen Jodin, maar de enige
vrouw, voor wie hij ooit liefde had gevoeld, en zijn verstand en koel overleg waren
lam geslagen. Hij kon naar zijn wens twee maskers dragen, waarachter altijd zijn
werkelijk gezicht verborgen was: het ene was het masker van beheerstheid, waarmee
hij naar iemand kon luisteren, het andere dat van de beleefde, voorkomende,
welwillende glimlach. Hij droeg ze thans geen van beide, en zijn natuurlijke trekken
kwamen te voorschijn, hij werd een mens, een man als alle andere, onderworpen aan
dezelfde wetten, bovenal aan het verlangen naar liefde, die hij alleen bij deze vrouw
had gevonden. Dikwijls had ze vroeger dit gezicht zonder masker gezien, in de
eenzame uren van hun samenzijn en zij was de enige, die dit, buiten zijn kindertijd,
in haar herinnering meedroeg. Als ze haar ogen sloot, zag ze zijn gezicht, zoals het
werkelijk was.
‘Ik vraag voor ons beiden, dat ik weer bij je kan zijn, Sigborn.’
Haar woorden waren veel onbeholpener, maar dit was de betekenis en ze gebruikte
het ‘voor ons beiden.’
‘Voor ons beiden?’, vroeg hij verwonderd. Hij kende de onmetelijke afstand, die
de Berlijnse kringen legden tussen deze vrouw en hem; op z'n zachtst uitgedrukt had
ze iets belachelijks gezegd, en het voerde hem volledig tot de werkelijkheid terug.
Er kon iemand aan de deur luisteren. Doluph kon onverwachts binnenkomen! Zij
moest zo gauw mogelijk weggaan, niemand mocht zelfs vermoeden, dat zij als man
en vrouw verenigd waren geweest en eigenlijk.... nog waren.
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‘Er is niets ‘voor ons beiden,’ je mag hier niet weer komen, Sheila.’
‘Waarom niet?’
‘Je moet vertrouwen in me hebben.’
‘Dat heb ik, Sigborn.’
Er kon geen geluid naar buiten doordringen, maar hij voelde een onbedwingbare
lust om op te staan en te spieden, of er iemand aan de deur stond. Met moeite bedwong
hij zich.... en ondertussen was zijn geest bezig te bedenken, of hij haar niet ergens
verbergen kon en stil bij haar kon komen; als draden van een spinneweb sponnen
zich allerlei mogelijkheden in zijn brein, hoe hij een huis kon huren, haar naar zijn
zuster kon brengen, haar in 't diepst geheim kon bezoeken. Maar dit alles leidde
slechts hiertoe, dat hij er na korte tijd de onmogelijkheid van inzag.
Zonder aangeklopt te hebben stond Doluph eensklaps in de kamer en scheen op
iets te wachten: hij stond daar vol tegenzin en wantrouwen en loerde van Moller naar
Sheila.
‘Mijnheer Doluph,’ zei Moller met grote tegenwoordigheid van geest, ‘deze vrouw
heeft me belangwekkende bijzonderheden over haar man verteld. Hij wordt ervan
verdacht betrekkingen met het Torentje te onderhouden; het onderzoek van de zaak
wordt u toegewezen. Het is niet nodig deze vrouw in verzekerde bewaring te stellen:
ik sta voor haar in.’
‘In orde,’ zei Doluph.
‘U heeft de vrije hand ten opzichte van de man.’
‘Ik zal er onmiddellijk heengaan.’
Sheila zei niets: ze wist welk lot haar man wachtte, marteling en een zekere dood.
Moller's gezicht was door een masker bedekt, een derde masker, dat ze nooit eerder
had aanschouwd: van vastberadenheid en wreedheid.
Maar ook wist ze, dat hij dit om haar deed, om haar te redden, al wist ze niet hoe.
Ze stond op, ging met Doluph mee naar de uitgang en toen gingen ze ieder huns
weegs....
Een uur later werd Sjloume van huis gehaald, hij trilde en beefde, schreeuwde en
jammerde, hij riep het medelijden in van Doluph, die zonder op hem te letten naast
hem in de
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auto zat. Al gauw verspreidde zich als een levende vrees de tijding door de gemeente,
dat Doluph Sjloume van Laar, de angstigste en onschuldigste van allen, had
meegenomen en Marcus voelde in zijn hart het diepste medelijden, dat hij ooit had
gekend. Hier werd de meest-weerloze man ter aarde gekweld door de wreedste macht.
Marcus kon Sjloume's beeld niet kwijt raken, hoe deze handen-wringend, smekend
voor zijn beulen zou kruipen en misschien wel alles toegeven, wat men hem ten laste
legde, maar, zo vroeg hij zichzelf af, waarom hebben ze juist Sjloume uitgekozen?
Hij overwoog een ogenblik of Moller zich op Sheila's man had willen wreken, maar
deze gedachte verwierp hij dadelijk, omdat er geen reden tot deze wraakneming
bestond en bovendien was Moller toch geen kleingeestig man. Zonder de samenhang
te begrijpen, voerde zijn nadenken hem tot de waarheid: dat Sheila, die zoveel leed
over zijn eigen gezin had gebracht, nu ook deze nieuwe schuld droeg. Hij liep in de
kamer heen en weer; wat moest er met Sheila gebeuren, moest hij haar naam bij het
Torentje bekend maken? Men had kunnen denken, dat hij dit om Ruben's wil had
gedaan, en toch had hij haar dood niet als offer voor Ruben's dood begeerd. Als hij
in oude boeken over bloedschuld las, had dit hem altijd vreemd aangedaan: thans
begreep hij het; een mens stond dichter bij de oertijd dan hij zelf wist. Maar het
Christendom? Maar de weerloosheid van Christus en Zijn grote macht hierdoor? De
twee stemmen in zijn ziel spraken tegen elkaar in, de heidense en de Christelijke en
toen ontwaakte zijn waarste. diepste aard die van de vergevensgezindheid. Alleen
Sheila's gezicht met de donkere, onschuldige ogen bleef over, Sjloume's gebogen
figuur, zelfs Ruben's gezicht, verdwenen als lichte sluiers. ‘Ze heeft het niet gedaan
om te verraden,’ mompelde hij, en met niemand sprak hij over z'n strijd. Zijn tranen
vloeiden mild over naar Rafaël en zijn dood, en toen naar Rafaël's liefste, Betsy
Sevenhoven. Hij ontdekte, dat hij zich dikwijls met haar had beziggehouden, dat hij
verbinding met haar zocht om te weten of zij.... dit was een natuurwet, een mens
verlangde naar de voortzetting van zijn geslacht, dit
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was de vreugde om het kind, het kleinkind, de drang naar de eeuwigheid, terwijl men
er zelf niet meer was.
Burgemeester Sevenhoven kwam triomfantelijk thuis: hij had geruchten vernomen,
dat Rafaël dood was, en men had een oude Jood gevangen genomen, dit betekende
het voorspel van de algehele vervolging. Het anti-semietisme groeide langzamerhand
tot een ziekelijk soort haat bij hem uit, van spot, afkeer, was het hiertoe gekomen.
Hoewel hij altijd, zoveel mogelijk, had vermeden zijn dochter in politieke kwesties
te betrekken en zich aan de voorwaarde had gehouden, dat ieder van hen vrij was
zijn eigen weg te gaan, kon hij nu het ogenblik niet afwachten, om met haar over de
Jodenvervolgingen te spreken.
‘Ik ben blij, dat je er bent,’ zei hij, zodra ze thuis was gekomen, en hij wreef zich
in de handen.
‘Wat wilt u van mij?’ vroeg ze uit de hoogte. Rafaël was immers weg, wat kon
haar al het andere schelen?
‘Ik heb nu de zekerheid, dat de Duitsers met de Joden zullen beginnen.’
‘Daarover wordt al zo lang gepraat,’ spotte ze, ‘er is zeker veel moed toe nodig
om deze ongewapende mensen te vervolgen.’
‘Mensen?’ hoonde hij, ‘als je luizen dieren noemt, noem je Joden mensen.’
Het bloed steeg haar naar 't gezicht en hij genoot, toen hij dit opmerkte.
‘Ik heb die luizen uit mijn familie gehouden,’ zei hij.
‘Rafaël is als een held gestorven, wanneer hij dood is.’
‘Als een held,’ sprak hij haar honend na.
‘Hij is eerst voor zijn vaderland gewond en toen als pionier gedood; hij is als vijand
van Duitsland beschouwd en als onbekend soldaat gestorven, als hij gestorven is.’
‘Frazes,’ lachte hij, ‘dooddoeners. Ik zou blij zijn als hij dood is, en hoe eerder jij
die Jood vergeet, hoe beter.’
‘Ik zal hem nooit vergeten.’
‘Als je ouder wordt, meisje, zul je wel inzien, dat al die
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zogenaamde liefde nonsens is, goed voor romantische naturen, maar de werkelijkheid
eist iets anders.’
‘Wat gaan ze met de Joden doen?’
‘Hetzelfde, wat ze er in Duitsland mee hebben gedaan, ze zullen ze wegvoeren en
niemand zal meer iets van hen horen - opgeveegd als stof van de weg - ergens
verloren.’
‘Ergens verloren,’ mijmerde ze, ‘en de vader en moeder van Rafaël?’
‘De vader hoort tot het internationale geboefte en de moeder zal wel niet veel beter
zijn.’
Hij werd door haar vraag en de toon van haar vraag opmerkzaam. ‘Jij hebt nog
belangstelling voor die vuile troep.’
‘Ja,’ antwoordde ze ‘ook omdat....’
‘Ook omdat?’
‘Ik mijn redenen daarvoor heb.’
‘Je weet, wat de Duitsers hebben uitgemaakt, dat Rafaël hier in dit huis is gekomen
om mij te vermoorden. Hij heeft dit bekend.’
‘Ja,’ zei ze, ‘er bestaat geen man, die mij waardiger is; u weet dat hij een leugen
heeft uitgesproken, al zal ik nooit te weten komen, waarom. Die man, uw vriend
Moller, heeft hem zeker verhoord.’
‘Daar weet ik niets van.’
‘Wie heeft hem dan doodgeschoten? Wie heeft deze Nederlandse officier
doodgeschoten? Of is hij niet doodgeschoten?’
‘Dat weet ik niet en 't gaat me ook niets aan.’
‘Het Torentje....’
‘Wat weet jij van het Torentje?’ vroeg hij argwanend.
‘Het Torentje kon er u wel eens aansprakelijk voor stellen, dat de Duitsers een
officier van het Nederlandse leger hebben doodgeschoten, want, u moet dit goed
begrijpen, de Nederlandse regering vindt Rafaël geen luis.’
‘De Nederlandse regering?’ smaalde hij, ‘die krijgt nooit meer iets te zeggen.’
‘Misschien niet - misschien wel.’ Ze glimlachte.
‘Ik spreek ook niet met mijn verstand, ik spreek met mijn gevoel.... en dat zegt
mij....’
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‘Waar ben je die avond en nacht geweest?’
‘Welke avond en nacht?’
‘Voor ze die Jood van jou hebben weggehaald.’
‘Misschien ben ik wel met een man uit geweest, misschien wel....’
‘Ik wil de waarheid weten.’ Hij trommelde met zijn vingers op de tafel. ‘Je hebt
mijn positie nu al zo vaak in gevaar gebracht.’
‘Uw positie,’ spotte ze, ‘voor verraad gekocht.’
Hij lachte.
‘Een knap man, die me van mijn plaats dringt,’ maar op de achtergrond van zijn
lach trilde iets van onrust, even maar, zodat ze het ternauwernood opmerkte.
‘De Nederlandse regering, zeker....’, zei hij.
‘Als die terugkomt....’
‘Welk verstandig mens twijfelt aan de overwinning van de Duitsers?’
‘Rafaël!’ antwoordde ze.
‘Met welke man ben jij die avond en nacht uitgeweest?’
‘Misschien verwacht ik wel een kind van hem,’ zei ze uitdagend en verliet de
kamer.
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Veertiende hoofdstuk.
De auto's rolden door de stad om de Joden op te halen, de eerste groep: de Duitsers
handelden altijd op deze wijze, dat zij niet allen tegelijk namen, maar een bevolking
in kleine afdelingen splitsten, zodat telkens de grote massa meende buiten gevaar te
zullen blijven. Ze namen dus ook niet alle Joden tegelijkertijd, zelfs werkten ze ook
hier met vrijstellingen voor een enkele categorie: aldus spaarden zij de opperrabbijn
in eerste aanleg.
Ze kwamen bij Salomon Barsch, de voorzitter van de gemeente en vonden hem
bereid. Hij was zijn levenlang opgejaagd, te beginnen met zijn geboortegrond, waar
hij onbeschrijfelijke armoede had geleden.
Toen hij zich naar het Westen had gericht, was zijn gezin van de wortels van het
Jodendom losgerukt, maar dat had hij toen niet beseft. Zijn drang ging naar Amerika
uit, het land van de vrijheid en onafhankelijkheid van de geest. Zijn zwerven was
één lijdensgeschiedenis. Niet alleen, dat de vreemde volken hem opjoegen als een
stuk vee, maar de Joden, die tot een zekere welstand waren gekomen, trachtten zich
zo spoedig mogelijk van hem en zijn lange baard te bevrijden, door hem reisgeld te
geven, zodat hij weer naar elders kon vertrekken. Zo kwam hij tenslotte hier, waar
de opperrabbijn hem ontdekte en vol blijdschap in de gemeente opnam; zelfs werd
hij in de betrekkelijk kleine omgeving een figuur van betekenis, zodat hij Marcus
van zijn plaats wist te verdringen.
Toen de Duitsers kwamen, was hij met de gedachte vertrouwd, dat hij dezelfde
weg, die hij eens van Oost naar West had afgelegd, weer in tegengestelde richting
zou moeten aanvaarden. Nederlandse agenten, die wat verlegen waren over de hun
opgelegde taak, kwamen hem halen. Eén
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hunner droeg het kleine koffertje van Salomon Barsch, alsof hij hiermede wilde
aantonen, dat hij aan moord en diefstal (want al het goed van Salomon Barsch werd
verbeurd verklaard) onschuldig was.
Ook bij Levi Augurk kwamen Nederlandse agenten, maar dit waren N.S.B.-ers, die
nog bruter en onmeedogender optraden dan de Duitsers, hun leermeesters.
‘Pakken,’ schreeuwden ze tegen Levi Augurk.
‘Och heren, och heren,’ jammerde hij, ‘u kunt me toch niet van mijn zaak afhalen?’
Nu stond hij voor de werkelijkheid, als voor een hoge muur, waarover hij niet
ontkomen kon. Waarom had hij de raad niet opgevolgd te vluchten en zijn zaak in
de steek te laten? Hij viel op z'n knieën en omvatte de benen van een der agenten,
het domste en verkeerdste, dat hij kon doen, want dit smeken om barmhartigheid
wakkerde juist hun wreedheid en leedvermaak aan.
‘Ja Joodje, nou is er aan al dat sjacheren van jou een einde, nu is het onze beurt.’
‘Edele heren,’ riep Levi Augurk uit, ‘noem de prijs, waarvoor u mij en mijn gezin
met rust laat.’ Ze schaterden van pret en een hunner besloot op het voorstel in te
gaan, om nog meer te genieten en ook te weten te komen, hoeveel geld hij bezat. Ze
hadden wel gehoord, dat hij schatrijk moest zijn.
‘Honderd gulden,’ bood Levi.
‘Honderd gulden! Hoor hem!’
Nu was hij weer op en top koopman.
‘Wat hadden de heren gedacht?’ vroeg hij sluw.
‘Honderdduizend gulden.’
‘Honderdduizend gulden? Moet ik dan mijn zaak opgeven, moet ik dan straatarm
worden?’
‘Heb je honderdduizend gulden?’ vroeg één van de agenten voorzichtig en
onmiddellijk tastte de anders zo trage geest van Levi Augurk de gevaarlijke betekenis
van deze woorden. Zo dikwijls had zijn handelsinstinct zijn domheid overwonnen,
en ook nu kwam hij weer tot zijn eigen wezen
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en toonde niettegenstaande zijn vreselijke vrees zijn handige, buigzame handelsgeest.
‘In deze tijd heeft een koopman geen honderdduizend gulden; wat ik aan geld
bezit, heb ik uitstaan, het is overal belegd.’
‘Waar heb je het belegd, Joodje?’
‘Overal, daar zou ik een accountant bij moeten hebben, om dat uit te zoeken.’
Ineens was het loven en bieden gedaan.
‘Moet ik vertrekken?’ vroeg hij smekend.
‘En gauw ook, vuile Jood.’
Duitsers van de Sicherheitsdienst kwamen bij Ruth. Ze had er allang op gerekend,
dat iedere dag in haar huis de laatste kon zijn, en haar koffers stonden klaar. Het
jongetje kleedde ze onmiddellijk aan, toen er hevig gebeld werd, bij de tweede en
derde bel bleef ze rustig, hoorde, hoe de mannen buiten tegen de deur schopten.
Doodkalm ging ze naar beneden, deed open en vroeg: ‘Wie daar?’
Ze drongen bij haar binnen en schreeuwden in het Duits: ‘Voortmaken, mee.’
Een van hen begon 't huis te doorzoeken, en toen een deur niet gauw genoeg open
ging, stiet hij er met zijn sabel door.
Ze haalde de schouders op; in haar ene hand droeg ze twee koffers en het kind
nam ze op de andere arm; geen der mannen wendde enige poging aan haar te helpen.
Ze had de buren gewaarschuwd niet te komen, als ze lawaai hoorden, want na Mozes'
vlucht was haar woning verdacht en men kende de gewoonte van de Duitsers al om
alle personen, die zich in zo'n huis bevonden of er binnenkwamen, te arresteren en
naar concentratiekampen te sturen: men moest hier steeds rekening mee houden en
moedig had zij alle hulp afgeslagen. Ze had er op gerekend, dat men haar nog weer
naar Mozes zou vragen, doch toen de agenten merkten, dat ze gewillig meeging,
zwegen ze, ja zelfs werden ze in hun houding wat correcter en beleefder en keken
minder nors. Ze hadden voor deze tocht een groot rijtuig
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genomen, een Janplezier en Ruth kwam met een tiental andere Joden hier in te zitten.
Een oude vrouw snikte van jammer en verdriet.
‘Wat zullen ze met ons doen?’
‘Een ander zei: ‘Ze hebben me alles afgenomen, een klein zilveren ringetje, dat
mijn overleden dochter als kind heeft gedragen, hebben ze van mijn pink gerukt.’
‘Waarom, waarom?’
‘Waar gaan we naar toe?’
En toen zei Ruth:
‘Stil maar, ieder van ons heeft zijn eigen verdriet. Laten wij proberen het te dragen,
ieder van ons.’
‘Het is ondraaglijk.’
‘Laten we elkander helpen in ziekte en nood en elkander bijstaan als de dood
komt.’
‘Was de dood er maar,’ zei een oude vrouw, ‘ik ben hulpbehoevend, verlamd, wat
hebben ze er aan mij mee te nemen?’
‘Ik heb nooit een ander mens kwaad gedaan!’
‘Misschien is de oorlog gauw voorbij en worden we bevrijd, vóór ze ons uit ons
land hebben gevoerd.’
‘Ja, ja....’
‘Stil mensen,’ zei Ruth, ‘laten we ons niet aan hoop en verwachting overgeven,
ieder van ons moet zijn ogen en oren gebruiken en trachten zich te redden.... en laten
we elkaar troosten, als het machtig verdriet voor ons allemaal komt.’
Bij de opperrabbijn kwamen de auto's of rijtuigen niet. Bij Sheila kwamen de agenten
vragen, of ze kinderen had: toen ze dit ontkende, gingen ze weer heen.
‘We hebben geen opdracht u mee te nemen,’ zei een hunner.
Simon Levi werd midden in de nacht door luid gebel wakker.
‘Zeker een goede klant,’ grijnsde hij.
‘Daar zijn ze,’ riep de vrouw, en ze beefde over haar hele lichaam.
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‘Kinderen, 't is tijd,’ zei Simon Levi, en hij dacht bij zich zelf: ‘Mozes is gespaard.’
Hij ging naar de deur en vroeg: ‘Wat verschaft mij de eer van uw bezoek?’
Het waren norse mannen, kwaadgezind, niet ontvankelijk voor een grap.
De buren stroomden toe en ieder bracht iets mee van zijn armoede, van zijn laatste
voorraad. Toen bemerkte Simon hoe ze allen van hem hielden, en hij voelde een
diepe behoefte de mensen te troosten, inplaats van zelf getroost te worden, hij deed
dit op zijn manier, die niemand echter tot lachen bracht. Hij was als een oud
toneelspeler, die in een laatste voorstelling afscheid neemt van zijn publiek. De kamer
was voor zijn gebaren te klein.
‘Het zijn vriendelijke mensen,’ zei hij en hij wees naar de agenten, die stil en
onbewogen op de drempel stonden. ‘Ze kennen geen onderscheid tussen rijk en arm,
jong en oud, mooi en lelijk. Mijn oom Jonas zei, je moet de kleine visjes niet in het
water gooien, want de kat moet ook leven. Wat ons betreft, wij horen tot de kleine
visjes, maar ik had nooit kunnen denken, dat ze mijn vrouw zouden schaken. Vooruit
kinderen, groot en klein, we zijn nu lompen geworden, geen van allen huilen, maar
lachen om vader's gijntjes tot de laatste snik.’
Doluph had de strengste bevelen ontvangen, dat hij Marcus met rust moest laten, en
toen de auto voorkwam, vroeg hij slechts naar Eva: dit was tegen de regels, want de
Duitsers waren gewoon het hele gezin mee te nemen, of bij uitzondering de mannen
alleen, dan kwamen de vrouwen daarna.
Doluph was er ontstemd over, wanneer een vaste regel niet in acht genomen werd;
het leek hem dan toe, dat hij in een doolhof verplaatst was, waarvan hij noch het
begin noch de uitgang kende.
Tegenover Marcus kon hij zijn houding niet bepalen; aan de ene kant beschouwde
hij hem als een Jood, met alle gevolgen van dien, aan de andere kant moest hij deze
man
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beschouwen als een mens, die bovenaardse bescherming genoot. Moller werd door
Berlijn gesteund en op het ‘waarom’ kon hij geen antwoord vinden, zoiets kon Doluph
niet verwerken: hij vond het even onnatuurlijk, als hij het onnatuurlijk zou hebben
gevonden, wanneer hij een steen van een toren naar beneden zou gooien en de
zwaartekracht zou niet werken. Hij vermeed het dus Marcus aan te zien en zei schor
tegen Eva: ‘meegaan.’
‘Ik ben bereid,’ zei Eva zonder aarzelen.
De buren waren weer aanwezig, en de oude vrouw, die ook bij het afscheid van
Rafaël tegenwoordig was geweest, zat aan de tafel en vroeg Doluph in het Nederlands:
‘Heeft u daar nu pleizier in, om mensen te kwellen?’
Doluph kon haar niet verstaan, maar nadat een van zijn helpers het voor hem had
vertaald, haalde hij verwonderd en geërgerd zijn schouders op: het was maar een
vrouw, die het zei, en dan nog een oude vrouw. Zij zat nog iets te mompelen en te
prevelen, maar hij schonk verder even weinig aandacht aan haar als aan een vlieg
tegen het plafond.
‘Neem mij ook mee,’ riep Marcus smartelijk in het Duits uit.
‘Heb daarvoor geen opdracht gekregen,’ antwoordde Doluph gemelijk.
‘Het kan niet in de bedoeling liggen.’
‘Alles gebeurt naar Gods wil,’ zei Eva. De buren wilden haar van alles meegeven,
ze hadden alle mogelijke heerlijke dingen ingepakt.
‘De wetten van mijn voorouders verbieden, dat ik hiervan eet.’
‘U kunt toch niet doodhongeren?’
‘Wat geschieden moet, moet geschieden.’
‘Arme vrouw,’ riep een van de buren, ‘u is alles aangedaan, wat een mens
aangedaan kan worden.’
‘Toch voel ik minder leed, dan u denkt. U moet niet beledigd zijn, dat ik het voedsel
niet aanneem, voor buitenstaanders is dit niet te begrijpen, en er zijn weinig Joden
in het land, die zich aan de Wet houden als ik.’
Ze nam van alle buren afscheid en even aarzelde ze,
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toen Marcus op haar wachtte. Weder wendde zij zich tot de mannen en vrouwen in
de kamer, van wie er velen luid snikten, of iets aan hun zelf werd ontnomen.
‘Ik heb a een laatste vriendendienst te vragen, vóór mijn dood,’ zei ze, ‘mij niet
te veroordelen, omdat ik geen afscheid van mijn man neem en goed voor mijn man
te zijn, want hij verdient het en is als Christen een der uwen.’ Ze stond hooghartig
tegenover Doluph en zei:
‘U hoeft mij niet met uw handen aan te raken, elke aanraking van u is onrein.’
Zo verliet ze de kamer.
‘Beppie!’ dacht Marcus vol angst. Hij had opgemerkt, dat Doluph Eva had laten
gaan en zelf in 't huis was verdwenen en daarom ging hij naar de keuken, waarvan
de deur van binnen was gesloten, hij hoorde nog geen geluid. Maar Doluph stond
tegenover de sidderende Beppie.
‘Kleed je uit,’ zei hij.
‘Moet ik me helemaal uitkleden, mijnheer?’ vroeg Beppie.
‘Nee, alleen het bovenlichaam.’ Ze voldeed bevend en zacht schreiend aan zijn
bevel.
‘Je hebt borsten als een klein meisje’, lachte hij minachtend.
Ze verstond hem niet, schreide maar.
‘Zo,’ zei hij, ‘keer je om,’ en hij sloeg met zijn zweep bloedige striemen over haar
rug. Daarna nam hij de revolver en schoot.
Marcus had het gillen van Beppie gehoord en daarna het schot, maar de keukendeur
was gegrendeld en hij voelde de machteloosheid in zijn ziel. Hij ging naar zijn kamer,
nam de bijbel en las luid:
‘Toen men de verjaardag van Herodes vierde danste de dochter van Herodias voor
de feestvierders, en zij behaagde Herodes, zodat hij haar met een eed bezwoer, dat
hij haar alles wat ze zou vragen, zou geven. Haar moeder stookte haar op en ze zei:
“Geef mij op een schotel het hoofd van Johannes de Doper,” en de koning voelde
zich door dit verzoek bezwaard, maar omdat hij de eed had gezworen en omdat hij
voor zijn disgenoten het intrekken van zijn belofte
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niet durfde wagen, beval hij, dat men haar het hoofd zou geven en hij liet het hoofd
van Johannes in de gevangenis afslaan. Men bracht het op een schotel binnen - en
gaf het aan de meid, en zij liet het aan haar moeder zien. Toen kwamen de leerlingen
van Johannes en zij namen het lichaam mee en begroeven het, en zij berichtten Jezus
de gebeurtenis.
En nadat Jezus dit had vernomen, vertrok hij in een boot, naar een afgelegen plaats,
alleen.’
Marcus had deze laatste zin nooit begrepen, maar nu verstond hij de betekenis.
Als de mensheid een onrecht wordt aangedaan, waarvoor geen troost bestaat en geen
verzet, trekt de hoogste van karakter zich zwijgend terug.
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Vijftiende hoofdstuk.
Mozes was gevlucht en hij werd zowel beschermd als bedreigd; het Torentje had
hem, na de aanslag op het Bevolkingsbureau en het doden van de N.S.B.- directeur,
herhaaldelijk doen waarschuwen en eigenhandig had hij hem geschreven: ‘de verrader
slaapt niet.’ De twee partijen, de ondergrondse beweging en de Duitse
Sicherheitsdienst zochten hem, ieder op zijn eigen wijze.
Hij was thans geen Jood, noch voor het Torentje, noch voor Moller: zeker zou hij,
als hij gevat werd, weer Jood worden genoemd, want indien Joden of half-Joden deel
hadden genomen aan een aanslag, werd de titel ‘Jood’ bij de naamsvermelding nooit
vergeten, maar nu was hij een der Nederlanders zonder meer, die zich tegen de
overheersers had verzet Hij had op dit ogenblik het voorrecht (want hij liep zonder
ster) dat hij geen Joods uiterlijk had en bovendien bezat hij een vals persoonsbewijs.
Er waren al draden gespannen om hem op te sporen en na het verlaten van zijn
huis en stad, voelde hij zich nergens veilig, overal speurde hij verraad. Hij bemerkte,
dat sommige mensen hem aankeken en dit was zijn eigen schuld, omdat, hoe meer
hij zijn best deed onbekommerd te kijken, des te stijver en onzekerder zijn gang
werd. Soms meende hij, dat voorbijgangers naar hem staarden en hij geloofde zelfs
op te merken, dat iemand stil bleef staan om hem op te nemen.
Op het laatst werd dit alles een obsessie: hij dacht, dat iedereen over hem praatte
en zich afvroeg hoe het mogelijk was, dat hij nog rond liep. Kwam hij een N.S.B.-er
tegen, dan ging er een stroom van die vijand naar hem uit, en als een gedachtenlezer
las hij diens twijfel over hem, wie hij was, waarom hij hier liep; de argwaan kwam
op hem af
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terwijl hij zich zo onbevangen mogelijk hield, en wel wist, dat dit anderen juist
gekunsteld moest lijken.
Hij had weinig geld bij zich, hij zwierf langs pleinen en straten, wegen en paden,
over het vrije veld; hij sliep in greppels, schuren, hooibergen en begaf zich altijd
vroeg weer op weg, om niet door een boer ontdekt te worden. Toen de etenswaren,
die hij had meegenomen, opraakten, kwam hij voor een nieuwe moeilijkheid te staan,
omdat hij geen bonnen bij zich had; hij moest wel beginnen langs de weg te bedelen,
en het wagen bakkerskarren aan te houden, ook als de broodloper een minder gunstige
indruk op hem maakte. Maar meestal kreeg hij, zelfs zonder geld, een stuk brood en
verschillende keren werd hem gevraagd, of hij een onderduikersadres zocht, waarop
hij altijd ontkennend antwoordde.
‘Laten ze maar geloven, dat ik een zwerver ben zonder jneer,’ dacht hij. ‘Vandaag
of morgen praat zo'n man er over, dat daar en daar een onderduiker zit, en dan ben
ik verloren.’ In de kringen van de ondergrondse beweging vreesde men het eeuwige
gebabbel haast nog meer dan het rechtstreekse verraad, waarvoor men op zijn hoede
kon zijn. Hij raakte aan dwalen en eenzaamheid gewend, en geleidelijk kwam hij tot
de erkenning, dat de meeste mensen veel te veel met zichzelf bezig waren, om zich
met hem te bemoeien.
Op een keer werd hij echter in een klein stadje op de schouder getikt. ‘Eindelijk
hebben we je gevonden, ga met me mee, niet naast me lopen, kom zo onopvallend
mogelijk achter me aan.’ Zou hij het doen? Zou het een valstrik zijn? Zou hij vluchten?
Hij had zich even, instinctief, omgedraaid en een vluchtige blik had hem de zekerheid
gegeven, dat een jonge, goedgeklede man hem had aangesproken.
Hoe kende deze hem? Hoe wist de vreemdeling, dat hij met een vluchteling had
te doen? Zou hij hem niet bij de politie aangeven? Hij wilde geen enkel risico lopen,
om der wille van Ruth en het kind.... Hij had hen door zijn daad in de steek gelaten
en wilde ze terugwinnen. Het wonderlijke was (en hierover had hij ook wel eens met
Ruth gepraat),
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dat hij geleid werd door een instinct, bij veel mensen bekend, alsof ze onder een
bijzondere bescherming staan. Hij had het gevoel, dat een onbekende, ongeziene
macht over hem waakte. Nu ried dit eigenaardig instinct hem aan met de vreemdeling
mee te gaan. Hij volgde de onbekende, blindelings-vertrouwend, en liep de weg van
zijn bestemming met zijn vaste, voorgeschreven baan, want hij was in dienst van het
Torentje geweest en moest nu alle gevolgen hiervan dragen. De onbekende vóór hem
schreed met grote passen voorwaarts, onverschillig, onbekommerd; eens zelfs liet
hij zich door een vriend aanhouden en hij rekende erop, dat Mozes voor een
winkelraam zou blijven kijken, tot het gesprek was geëindigd. Zo verlieten ze samen
en niet verenigd het stadje en bereikten een lange rij tuinhuisjes. De man stond stil.
‘We kunnen nu naast elkaar lopen. Ik zeg u mijn naam niet, noemt u mij Marten.’
‘Kent u mijn naam?’ vroeg Mozes.
‘Heeft u niet gezien, dat overal uw portret met uw naam hangt?’
Mozes schrok.
‘U hoeft niet te schrikken, bij mij bent u veilig.’
‘U weet....’
‘Wat doet dat er toe? Het is voor mij voldoende, dat u een vriend van het Torentje
bent en dat de politie u zoekt.’
‘Wordt er een prijs op mijn hoofd gezet?’
‘Ze schijnen u hoog aan te slaan, vijfduizend gulden. 't Is goed, dat u het weet; u
neemt mij niet kwalijk.... dat ik het zeg.... maar u heeft onvoorzichtig gehandeld door
u zoveel in de steden te vertonen. U moet op het land blijven.’
‘Weet u,’ zei Mozes, ‘dat het dikwijls het beste is niet te veel te overwegen in een
toestand, waarin ik verkeer - net precies te doen, of er niets aan de hand is, al geef
ik toe, dat het soms moeite kost. Kunt u hier de politie vertrouwen?’
‘Ze hebben hier nog geen N.S.B.-er. als commissaris - maar de inspecteurs zijn
wel N.S.B.-ers. Vandaag of morgen zetten ze de commissaris aan de dijk en wordt
een van de inspecteurs het. Dat wil niet zeggen, dat, zolang wij onze
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commissaris hebben, wij hier veilig zijn. De man heeft een groot gezin - en is
doodsbang. Soms, waarachtig zou ik willen, dat we maar een N.S.B.-er kregen, dan
wisten we in elk geval, waar we aan toe zijn.’
‘Wanneer zijn de aanplakbiljetten verschenen?’
‘Sinds vanmorgen. 't Is goed, dat u niet naar het centrum van de stad bent gegaan,
u heeft een opvallend gezicht.’
‘Ik ben een Jood,’ zei Mozes eenvoudig.
‘Des te meer reden, om u te helpen. Nu u het zegt, ja, de naam is Joods.’
‘Wie bent u dan toch?’ wou Mozes vragen, maar hij vond het beter dit achterwege
te laten; hij had zich nu eenmaal aan de zorg van deze Marten overgegeven en het
parool luidde: ‘niet te veel zeggen, niet te veel vragen.’
‘Ik zal u een schop geven, dat wekt minder achterdocht, en als u uw hoofd wat
gebogen houdt (ik zal u zolang mijn hoed opzetten), dan loopt u minder gevaar
herkend te worden. Gaat u zolang in deze greppel liggen, tot ik terug ben.’
Toen Mozes verborgen in de diepte lag, werd hij weer onrustig: wie was deze
jonge man? Op zo'n afgelegen plek was het gemakkelijk hem stil en onbemerkt te
vervoeren en niemand zou ooit te weten kunnen komen, dat Marten de verrader was.
Een ogenblik later hoorde hij voetstappen langs de weg - klik, klak, klik, klak, er
naderden twee mensen. Zijn moed, die hem nooit verliet, ook niet tijdens zijn vrees,
deed hem roerloos wachten. De twee mensen kwamen steeds dichterbij; hij hoefde
er niet aan te twijfelen, dat de greppel, waarin hij lag, het doel van hun gang vormde.
Hij wachtte rustig af: het moest maar lopen, zoals het liep, en nauwelijks stonden ze
stil, of hij kwam te voorschijn. Er stond naast Marten een jonge man, die glimlachend
zijn hand uitstak en zei:
‘We zijn blij, dat we u hebben gevonden; het Torentje was uw spoor kwijt en we
verkeerden in grote ongerustheid.’ Weer kwam de glimlach, die zijn donkerblauwe
ogen iets zonnigs, vertrouwenwekkends gaf, op zijn gezicht. ‘En niet alleen om
uwentwil zijn we blij, ook voor onszelf; de
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Duitsers kennen het systeem van oprollen en martelen; men kan 't niemand kwalijk
nemen, als hij dan doorslaat.’
Hij was spraakzamer dan Marten, die, nadat ze een ogenblik hadden stilgestaan,
zwijgend met de anderen meeliep. Mozes wandelde, een schop op de schouder, tussen
de twee mannen in, en als er uit een tuintje een groet klonk, groette hij terug. Het
waren op deze wijze drie jonge mensen, die veldarbeid gingen verrichten, want
Marten en zijn vriend droegen ook ieder een schop bij zich.
Ze kwamen bij een klein tuinhuisje, dat wat afgescheiden van de anderen stond
en er bevond zich een smalle kamer in met een bed, een waskom en een lampetkan.
‘Moet ik hier m'n intrek nemen?’ vroeg Mozes.
‘Nee,’ zei Marten glimlachend.
Onder het bed bevond zich een luik en nadat de beide mannen het hadden
weggenomen, zag Mozes tot zijn verwondering, dat daaronder een knus slaapkamertje
was, waar electrisch licht kon branden.
‘U kunt mij Berend noemen,’ zei de jongeman, die er later bij was gekomen. ‘We
hebben dit gemaakt voor tijden van nood, en nu komt het al te pas; alles is nog niet
zo ingericht als het moet wezen, maar u kunt hier blijven tot de politie u niet meer
zoekt, al zou dit ook weken of maanden duren.’
‘Ik ben u dankbaar.’
‘De schuilpaats is ingericht voor mensen, die vlug in hun bewegingen zijn,’ zei
Berend lachend, ‘maar dit zal u geen moeilijkheden opleveren, u ziet er lenig genoeg
uit. We laten u nu alleen - u ziet wel, hoe u van binnen het luikje moet openmaken
en als u naar buiten komt, moet dit zo geluidloos mogelijk gebeuren - en 's avonds
moet u oppassen, dat 't electrisch licht niet brandt; er kan iets van naar buiten schijnen.
Als u een brief wilt schrijven....’
‘Nee, dank u,’ zei Mozes, ‘ik heb niets te schrijven. Ik denk niet, dat mijn vrouw
en kind nog thuis zijn en mijn vader.... het is beter, dat ik hem niet in gevaar breng.’
‘Ze hebben over het hele land een groot aantal Joden meegenomen,’ zei Marten.
‘U zult het misschien onbegrijpelijk vinden, dat ik geen
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zorg heb over mijn vrouw en kind,’ zei Mozes glimlachend.
‘We zullen inlichtingen inwinnen, als u dat verlangt.’
‘Er bestaat bij mij geen twijfel; na mijn vlucht was mijn hele familie natuurlijk
het eerst aan de beurt.’
Hij dacht aan z'n vader, de broertjes en zusjes; Ruth zou zich op de een of andere
wijze met het kind redden: dit lag als een diepe zekerheid in hem, en toch? De beide
mannen hadden de overgang van lach naar zorg opgemerkt en ze bleven bij hem
staan, of ze hem wilden steunen.
‘We zullen zorgen,’ zei Marten, ‘dat u ook voortdurend op de hoogte van het
nieuws wordt gehouden; uw schuilplaats is op de meest geriefelijke wijze ingericht;
we hebben er zelfs een kleine bibliotheek in aangelegd en als u speciale boeken wilt
hebben, zullen we daarvoor zorgen.’
‘Ja,’ zei Mozes, ‘ik wil graag studeren. Ik heb veel belangstelling voor
natuurkunde.’
Ze gaven hem de hand en lieten hem alleen.
Nu zat hij onder de grond en hij draaide het electrisch licht aan; er waren een aantal
ontspanningsboeken en ook vond hij sigaretten en lucifers. Hij was met zijn gedachten
alleen, maar omdat hij veel nachten kort en telkens onderbroken had geslapen, was
de eerste nacht lang en diep van slaap; bij het ontwaken moest hij er zich enige tijd
over bezinnen, waar ter wereld hij kon zijn. Eerst langzamerhand kwam de herinnering
terug, aan de twee jonge, veerkrachtige figuren, aan de plaats, waar hij de stekker in
het stopcontact moest steken, aan de manier, waarop hij het luik kon openmaken.
Voorzichtig tilde hij dit omhoog en een flauw daglicht drong in de verborgen plek
door; zou hij uit z'n schuilplaats gaan? Heel zacht en voorzichtig hees hij zich naar
boven en kwam in het kamertje: toen hij door de ruiten keek, was er geen sterveling
te bekennen; hij waste zich en poetste zijn tanden - men had alles, wat voor een
eenvoudig toilet nodig is, gereedgelegd, en toen hij uit het tuinhuisje stapte, zag hij
een pomp, die hij blijkbaar de vorige dag niet had opgemerkt. Plotseling kwam er
een vrouw recht op hem aan; zijn eerste gedachte was: vluchten, maar iets in haar
manier van doen stelde hem gerust:
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zij was er blijkbaar van overtuigd, dat ze hem hier zou treffen en wenkte hem uit de
verte zo vriendelijk toe, dat hij niet kon aannemen met een vijand te doen te hebben.
Toen ze vlak bij hem stond, zei ze:
‘De groeten van Marten, mijn man, en van Berend. Ik kom van alles brengen, ik
heet Martha, typisch hè, Marten en Martha.’ Het was een knappe, struise vrouw, en
ze keek hem onvervaard en vertrouwelijk aan, met een zachte vriendschap in haar
blik. Ze vond hem op het eerste gezicht sympathiek, en dit was wederzijds; ze hoorde
tot de vrouwen, die vriendschap zonder meer voor een man kunnen voelen. Er ging
iets kameraadschappelijks, iets, dat vertrouwen wekte, van haar uit en Mozes
bepeinsde, hoe goed Ruth met deze vrouw zou kunnen opschieten.
‘Het is beter, dat ik hier kom dan Marten of Berend,’ zei ze, ‘een vrouw valt minder
op.’ Ze ging met hem naar het tuinhuisje, en begon een gesprek met hem, nadat ze
een paar wrakke rieten tuinstoelen als zitplaats hadden gevonden.
‘We hoeven niet zoveel van elkaar te weten,’ glimlachte ze, ‘en we vertrouwen
elkaar geloof ik wel. De drie godsdiensten zijn hier verenigd: Marten is gereformeerd,
Berend is katholiek en u bent een Jood.... een gelovige Jood?’
‘Ja,’ antwoordde Mozes. ‘Er is van mij niet zoveel te vertellen; ik heb een vrouw
en een kind.’ Hij mijmerde even....; het beeld van Ruth en de jongen schoof zich
voor zijn ogen, als het beeld van een film, dat even op het doek blijft staan.
‘Waar zijn uw vrouw en kind?’
‘Waarschijnlijk in een concentratiekamp.’
‘Het kind ook?’ vroeg ze ontroerd. ‘Waarom?’
‘Ja, waarom?’ Haar moeder-instinct was door deze woorden sterk getroffen, maar
ze kon de juiste wijze om zich te uiten, niet vinden.
‘Ook zonder mijn daad, zouden de Duitsers bij ons zijn gekomen.... maar dan
waren we vóór die tijd met z'n drieën gevlucht.... dat kon ik nu niet doen. Ik moest
nu alléén vluchten en alles achterlaten.’
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‘Nee, als u met uw drieën was gegaan, had u anderen in gevaar gebracht.... dat mocht
in uw geval niet. En toch is er voor ons Nederlanders op het ogenblik maar één wet,
al zijn er duizenden, die het niet begrijpen, ja, die zelfs met onze vijanden heulen,
en die ene wet luidt: ‘verenigd tegen de vijand.’
‘Zou uw vrouw kunnen vluchten?’
‘Zij zal vluchten,’ riep hij hartstochtelijk,
‘met het kind.’
‘Het ligt niet in mensenhand.’
‘Wij komen weer samen. Ieder mens denkt, dat hij gered zal worden, dat talloze
levens verloren zullen gaan, maar dat hij gered zal worden. Als ik ook zulke gedachten
heb, dan zeg ik tegen mezelf: ‘Onzin, waarom zouden jij en je gezin nu juist gespaard
blijven?’ En toch kan ik er niets aan doen, het vertrouwen hierop is groot in mij.’
‘Het maakt u sterk.’
Hij fluisterde: ‘Weet u, welke gedachte vreselijk is? Dat andere mensen opgeofferd
worden, om mij te redden en dat ik hun hulp moet aannemen.’
‘Andere mensen nemen het op hun verantwoording.’
‘Ja, maar er zijn veel, die niet weten, wat ze eigenlijk op hun verantwoording
nemen.’
‘U kon niet anders handelen, dan u hebt gehandeld. Ik heb ervan gehoord. De
N.S.B.-er, die u hebt gedood, was een grote schurk.’
‘Dat niet alleen, maar als hij was blijven leven, waren heel veel goede Nederlanders
slachtoffer geworden.’
Toen sprak hij de woorden, die geen twijfel meer overlieten: ‘het Torentje had het
bevel gegeven.’
Ze gaf hem nauwkeurig aanwijzingen, hoe hij moest handelen, wanneer hij enige
tijd zonder hulp zou blijven: ze had een electrische kookpan meegebracht, en in de
schuur was een kleine voorraad aardappelen en groente en een paar weckflessen. Hij
moest de gordijnen goed sluiten, zodat niemand naar binnen kon kijken, en als er
mensen in de andere tuinhuisjes waren, moest hij zolang in de schuilplaats blijven,
tot het donker werd. Ook gaf ze hem een distributiekaart: daar had Marten aan gedacht,
want de
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mogelijkheid bestond, dat een onderduiker plotseling moest vluchten, en dan kon hij
met een bonnenkaart gemakkelijker een nieuw adres vinden dan zonder. Toen reikte
ze hem de hand; ze waren in deze korte tijd door alles, wat zij had gezegd en
aangeraden, en door wat hij op zijn beurt had verteld, goede vrienden geworden,
maar hij zou haar niet weerzien, want vier dagen later werd hij gewekt door de stem
van een jongen: ‘Weg.... hier vandaan, gauw....’ Hij kleedde zich haastig aan, waste
zich, pakte wat eten in en liep langs een smal pad tussen kleine grasvelden, dat
uitkwam op de weg, die hij met Marten en Berend was gegaan. De jongen, die hem
gewaarschuwd had, was zonder meer verdwenen, doch Mozes twijfelde er niet aan,
dat een ernstig gevaar hem bedreigde en dat zijn nieuwe vrienden waarschijnlijk om
zijnentwil door de Duitsers waren gearresteerd. Binnen korte tijd zou er in de buurt
van het tuinhuisje een Duitse politie-auto staan en mannen van de Gestapo zouden
alles doorzoeken. Hij liep verder, begon te zwerven, zoals hij al eerder had gezworven,
met het doel zo onbemerkt mogelijk verder te komen. Dit ‘verder’ betekende echter
niet, dat hij zich van zijn geboorteplaats verwijderde; altijd dreef hem een instinct
voort; dit keer, om de politie te ontwijken, die hem waarschijnlijk het minst in de
nabijheid van de grote stad zou zoeken. Dit instinct betekende voor hem geluk of
ongeluk, leven of dood, maar hij moest er aan gehoorzamen. Plotseling sprak hem
iemand aan, zoals Marten dit gedaan had.
‘Bent u hier vreemd?’
‘Ja, ik ben hier nooit eerder geweest.’
‘Nee? Weet u dat zeker? U vergist zich, dat u hier voor de eerste maal komt.’
‘Wat heeft u met mij te maken?’
‘Niets.... niets.... maar ik maak een bepaalde studie over de dialecten in ons land
en ik hoor in uw uitspraak iets, dat mij aan deze streek herinnert; ik zoek levend
studiemateriaal, ik breng de menselijke stem op gramofoonplaten en maak dan
vergelijkende studiën. Ik nodig u uit met mij mee te gaan, dat is ook in uw belang.’
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Er klonk in zijn stem wat dreigends, doch zijn gelaat bleef vriendelijk. Hij leek op
het eerste gezicht een oud, onschuldig heertje met grijze schippersbaard en een net
dophoedje op, zilveren ringen in de oorlellen, en zijn woorden getuigden van
zelfgenoegzaamheid en uiterste tevredenheid over al zijn handelingen.
‘Andere mensen hamsteren olie, thee, koffie, tabak.... dat doe ik ook.... maar ik
heb nog wat méér gehamsterd, wat bijzonders, wat niemand in ons land gehamsterd
heeft: onbeschreven gramofoonplaten. Ja, mijnheer, onbeschreven gramofoonplaten.’
Hij grinnikte en pakte Mozes stevig bij de arm: ‘en nu ga ik u ook hamsteren, u blijft
tot aan het einde van de oorlog bij mij, u bent mijn studiemateriaal, mijn hulp, mijn
secretaris, alles. In ruil geef ik u voedsel, onderdak,’ weer grinnikte hij, ‘en veiligheid,
jonge vriend.’
‘En als ik niet met u mee-ga?’
‘Ik ben een maniak, u zou het niet van me geloven, hè? Als u mij op straat
tegenkomt, ben ik een gewoon, oud heertje, ja, ja.... maar als u mij leert kennen, ho
maar.’ Hij wreef zich in de handen. ‘Ik ben een grensgeval, niet meer en niet minder,
te gek voor de maatschappij en niet gek genoeg voor een krankzinnigengesticht. Er
is maar één mens, die het bij me uithoudt, mijn oude huishoudster en die snakt naar
mijn dood. Vooruit, ga mee.’ Hij was voorzichtig genoeg, toen Mozes naast hem
voortstapte en eerst, toen hij de weg vrij-zag, leidde hij hem door een buitengang
naar de moestuin achter zijn woning.
‘Zo,’ mekkerde hij, ‘nu bent u in het huis en u komt er niet meer uit, vóór de oorlog
is afgelopen. Als er morgen niemand geweest is, weten we, dat niemand u heeft
gezien. Op de bovenste verdieping is alles aanwezig, wat u hebben moet, toiletgerei,
een wastafel en de oude meid bedient u op uw kamer. U blijft enkele dagen rustig
op uw kamer zitten, om af te wachten, wat er gebeurt en dan beginnen wij met onze
spraakoefeningen.’
De volgende dag kwam de huishoudster binnen, een oude, grofgebouwde vrouw
met een Friese, gouden kap. Ze zette nors en zonder spreken een goed ontbijt voor
hem neer en
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ging even zwijgend weg als ze gekomen was. Na een paar dagen begon zijn werk
en zijn nieuwe patroon liet hem eindeloos allerlei dwaze dingen zeggen; hij gaf er
de verklaring bij:
‘In wat u nu zult zeggen, vindt u alle klinkers samen,’ of: ‘in deze zin zijn alle
medeklinkers verenigd.’ Voor dit oude heertje bestond er geen oorlog en geen vrede,
geen politieke meningsverschillen of twisten, en hij had, ondanks de gramofoonplaten,
afkeer van alle techniek, die, naar hij zei, de ware studie van de mensen had gedood.
Mozes voelde zich in dit huis veilig, totdat hij eens, na een paar maanden, bemerkte,
hoe de huishoudster, die hem altijd zwijgend had bediend, hem loerend opnam en
voor het eerst hoorde hij haar stem, rauw en krakend, onvrouwelijk:
‘Je staat bij mijnheer in een goed blaadje.’
‘Daar weet ik niets van.’
‘Ik wel,’ en daarna ging ze de kamer uit. Sinds het gesprek werd zijn zekerheid,
dat hij in dit huis veilig was, minder groot; haar vijandigheid jegens hem, voor haar
een vreemde, kon niet uit een geringe reden voortkomen en hij vond het wonderlijk
van zichzelf, onverantwoordelijk, dat hij zo weinig op die vrouw had gelet.
‘Wat kan ik die feeks misdaan hebben?’ dacht hij; in gewone tijden zou hij om
haar woorden hebben gelachen, doch nu moest hij oppassen en zijn leven verdedigen.
‘Een onderduiker is als een wild dier, dat opgejaagd wordt,’ zei hij bij zijn eerste
samenkomst met zijn patroon. Hij wilde de waarheid weten; waarom trad de oude
vrouw zo tegen hem op?
‘Ik begrijp niet, waar u het over heeft.’
‘Ik moet hier vandaan.’
‘Zo - zo, u commandeert maar - u denkt, dat u uw eigen weg kunt gaan. Waarom
wilt u weg?’
‘Ik heb in uw huishoudster geen vertrouwen.’ Hij zei dit met zulk een oprechtheid
in zijn stem, dat de man tegenover hem er niet aan twijfelde, dat Mozes hem de ware
beweegreden mededeelde.
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‘Mijn huishoudster - poeh,’ zei hij minachtend. ‘Die is met handen en voeten aan
me gebonden.’ Zijn ogen glommen listig. ‘Ik hou haar aan de praat of aan het lijntje,
als u dat liever hebt; ik beloof haar dagelijks, dat ik met haar zal trouwen, maar daar
komt niets van en ik heb haar gezegd, dat ze, zolang wij niet getrouwd zijn, in mijn
testament staat.’ Hij grinnikte en wreef zich in de handen van stil plezier. ‘Zo houd
ik haar aan twee kanten vast en ze doet precies wat ik zeg en ik ben de baas. Als we
getrouwd waren, zou ze omkeren als een blad aan een boom. 't Is een venijnig kreng.’
‘Wat heeft ze tegen mij?’
‘Dat begrijpen alleen de vrouwen. De vrouwen, jonge man, hebben een andere
kronkel in hun hersens dan de mannen en daarom is er zoveel ruzie tussen mannen
en vrouwen, maar van zulke dingen moeten mannen zich niets aantrekken en we
beginnen vandaag weer met onze studie. Ik heb hier een paar belangwekkende zinnen,
klinkers en medeklinkers door elkaar gemengd.’
‘Wacht u even,’ riep Mozes uit. ‘De zaak is niet zo eenvoudig als u die voorstelt.
Vandaag of morgen gaat ze naar de politie.’
‘We zullen klare wijn schenken, mijn jongen.’ Zijn ogen waren nu niet meer blank,
er was iets troebels in.... iets dreigends.... iets krankzinnigs.... ‘U bent een goede hulp
voor mij, maar als u niet precies doet wat ik zeg, zal ik mijn maatregelen nemen. U
zit er lelijk tussen, dat geef ik toe en ik zou kunnen vragen: “Is dat uw schuld of mijn
schuld?” 't Mag wezen, zoals het is, wij gaan met onze studie verder.’
Die nacht werd de deur van zijn kamer aan de buitenzijde gesloten en toen hij het
venster probeerde open te maken, bemerkte hij, dat het vast zat. Bovendien zat hij
op de tweede verdieping en een sprong naar beneden in de moestuin was
levensgevaarlijk. Hij troostte zich met de gedachte, dat de huishoudster wel geen
kwade bedoelingen zou hebben en sliep rustig. De oude vrouw was de volgende
morgen nog stuurser dan de vorige.
‘Nog niet weg?’
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‘Waarom wilt u mij eigenlijk weg hebben?’
‘Als je niet weg gaat,’ zei ze met haar grove stem, ‘heb je morgen de politie aan
de hals. Denk je, dat ik je portret niet gezien heb, Mozes Levi? Er wordt een hoge
prijs voor je uitgeloofd en je zult wel niet veel goeds hebben gedaan.’
‘Het Torentje was er tevreden mee,’ zei hij brutaal. Nu ze de waarheid wist, mocht
ze de naam van het Torentje wel horen.
‘Van torentjes weet ik niets, maar je staat me hier in de weg. Mijnheer en ik hebben
het altijd best samen kunnen vinden, tot jij hier kwam en ik begrijp wel, dat hij zijn
testament wil veranderen en van trouwen komt ook niets. Ik zal je vannacht
gelegenheid geven, het venster openmaken en een ladder tegen het huis zetten.’ Ze
dreigde: ‘En zeg er mijnheer niets van.’
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Zestiende hoofdstuk.
Hij verborg zich in de nacht, die hem troostend omhulde en sliep in een greppel, zo
goed en kwaad het ging; op de manier van onderduikers vergat hij snel, wat er was
geweest, al bleven de herinneringen in zijn onderbewustzijn hangen: hij had in het
leven, dat hij de laatste tijd leidde, geleerd, dat er voor zwervers als hij een soort
stuwende kracht bestond, die zijn handelingen beheerste. Hij kon zelf geen invloed
uitoefenen, hij werd door de volle vloedgolf voortgejaagd en hij was voortdurend
afhankelijk van gunst en ongunst van vreemden.
‘Zou ik weer zo handelen, als ik alles vooruit had geweten?’ dacht hij, toen hij 's
morgens stijf en koud opstond. De onzekerheid, die loom en moe maakt, vormde
een kort ogenblik deel van zijn overpeinzingen. Wat moest hij beginnen in deze
wereld van vijanden, onverschilligen, die hem een ‘stomme vent’ vonden, en enkele
vrienden, die hem niet konden opsporen en met wie hij ook niet samen durfde komen?
Waar moest hij heen? De dag was grijs en nevelig en onwillekeurig werd zijn
stemming er droefgeestig door; zijn moed, die hem tot dusver zo had gesteund, ging
naar twijfelmoedigheid over. Hij was niet geboren om te zwerven en van vrouw en
kind was hij verwijderd; misschien zou hij ze nooit weerzien. Hij had wel eens horen
spreken over de waanzin van de onderduiker, die overal gevaren ontdekt, waar de
vrije mens om lacht. Zelfs een gevangene kwam nog in de vrije lucht, doch mensen
als hij werden opgesloten en een voortdurende schrik: (klinken daar buiten de kamer
geen onbekende stemmen, loopt er niet iemand door de gang, op de trap, is mijn
ondergang niet nabij?) zette zich in hun bloed vast, verlamde hun geestkracht. ‘Ga
onderduiken,’ was een makkelijke raad, maar waar kwam de onderduiker
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tot rust? ‘Als ik mijn eigen ogen kon zien, zou ik misschien voor mezelf bang zijn,’
dacht hij en meteen begon hij te lachen.... deze lach bevrijdde hem van de last, die
hem drukte, net of een vriend bemoedigend tegen hem had gezegd: ‘Niet zoveel
muizenissen, kerel.’ Tegelijkertijd verdwenen de stijfheid en stramheid uit al zijn
leden.... Hij werd weer een sterke, jonge man, en hij voelde met het zelfvertrouwen
de tinteling in zijn spieren terugkeren. Zijn moed ging naar het uiterste, de overmoed,
over: wel was hij zich van de dwaasheid van zijn geloof, dat niets hem tenslotte kon
deren, overtuigd, maar dit gevoel was machtiger dan zijn verstand, en de overmoed
bleef. Hij liep voort, zonder te weten en te vragen, waarheen zijn weg hem leidde,
roekeloos door de grijsheid van de dag. Een man hield hem aan.
‘In dit dorp wonen veel N.S.B.-ers,’ waarschuwde hij.
‘Ik zoek een onderdak.’
‘Het derde huis links, dat is een vertrouwd adres, maar wacht tot de avond.’
Hij zwierf wat heen en weer, tot een jonge boer, die even naar hem gekeken had,
hem aansprak.
‘Zo alleen op pad?’ vroeg hij. Mozes koesterde dadelijk sympathie voor hem,
omdat de man eenzelfde type als Berend vertegenwoordigde: hij had een open
oogopslag, een vriendelijke glimlach, en zoals er onmiddellijk sympathie van Mozes
naar hem uitging, zo ook schonk hij op zijn beurt Mozes blijkbaar vertrouwen. De
jonge boer vroeg hartelijk:
‘Waar komt u vandaan?’
‘Ik heb wat gezworven,’ zei Mozes vaag.
‘We hebben u in deze streek verwacht. Het Torentje heeft ons bericht gezonden.
Was uw laatste adres niet heel slecht gekozen?’
‘Ja’
‘De man heeft overal rondverteld, dat u in zijn huis bent geweest.’
‘Hij was krankzinnig.’
‘Ja, dat was hij.’ Hij tikte tegen zijn voorhoofd. ‘We hadden u willen waarschuwen.’
‘Zo?’
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‘Wanneer bent u daar weggegaan?’
‘Dat weet ik niet precies.’ De wet voor de onderduikers luidde:
‘Voor u allen geldt de les,
Nooit bestaat een oud adres.’

De jonge boer lachte.
‘U kunt het mij wel zeggen, maar u moet het zelf weten. Voorzichtigheid is hier
trouwens geboden, want het zit hier vol N.S.B.-ers. Kijk, de man die daar aan komt,
is niet te vertrouwen, laat uw gezicht niet zien, loop een beetje gebogen. Er is hier
pas geleden één van onze mannen gedood; de plaats, waar hij verborgen was, is door
toeval uitgekomen.’
‘Toeval speelt altijd een rol.’
‘Het heeft me veel verdriet gedaan en we hebben onderling afgesproken, dat, als
het weer eens gebeurt, dat er een onderduiker komt, we beter zullen oppassen. De
moffen zijn het grootste tuig, dat er bestaat.’
‘Ik heb al een adres.’
‘Goed, dan breng ik u daarheen. Weer uw hoofd gebogen houden, daar komt weer
zo'n N.S.B.-er aan; 't is net ongedierte. Is 't bij Meidema?’
‘De naam ken ik niet.’
‘Wilt u daar op klaarlichte dag aankomen?’
‘Nee, vanavond.’
‘Weet u, dan brengt u bij mij de middag door.... u gaat deze laan in.... aan het einde
staat een schuur. U let goed op, of er iemand in de buurt is, als u de schuur binnengaat.
Van de schuur loopt een gang naar mijn huis.... die gang is donker en bent u daar
eenmaal van buitenaf ingekomen, dan hoeft u niets meer te vrezen.’
Hij glimlachte op zijn innemende wijze en wederom voelde Mozes zich tot hem
aangetrokken: het scheen hem toe, of hij deze nieuwe vriend al jarenlang kende en
was het niet om geheimen van anderen geweest, hij zou hem alles gezegd hebben,
van het Torentje, van Berend en zijn vrouw, van de
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man met zijn huishoudster, van de daad, die hij had bedreven, en toen hij in de schuur
zat en op zijn pas verworven kameraad wachtte, was hij de grauwe stemming van
die morgen vergeten en de toekomst lag weer zonniger vóór hem. Hij was
zeldzaam-ontroerd om zijn goed geluk, dat hem ook ditmaal niet in de steek had
gelaten. Na vrij lange tijd kwam de jonge boer terug.
‘Ik heb alles in orde gebracht,’ en schertsend voegde hij eraan toe: ‘Wilt u mij
maar volgen, mijnheer?’
Hij wachtte even zorgzaam vóór de gang en toen liepen ze samen in het
schemerduister; de man opende een kleine deur, en na een smalle overgang van een
portaal ging hij hem op de trap voor.
‘We zijn er,’ zei hij opgewekt. ‘Niemand heeft u naar binnen zien gaan.’
‘Dat is wel mogelijk,’ antwoordde Mozes, ‘maar vóór die tijd heeft men gezien,
dat u met een vreemdeling liep.’
‘Dat bewijst niets. Alleen zou men kunnen vragen, waar u gebleven bent.... als
iemand daarover zijn gedachten laat gaan.’ Sprak hij niet te steeds en te welverzorgd?
Maar Mozes had in zijn militaire dienst dikwijls ondervonden, dat ogenschijnlijk
‘gewone jongens’ zich goed en correct kunnen uitdrukken.
De man liet hem in een kleine kamer, zei ernstig en met een vertrouwenwekkende
stem:
‘We zullen alle voorzichtigheid in acht nemen. Ik ga u nu verlaten om voor allerlei
dingen te zorgen en voor alle zekerheid, dat niemand hier kan inlopen en u op deze
wijze ontdekken, sluit ik de deur van buiten af. U kunt door de tullen gordijnen op
straat zien, dat geeft nog een beetje gezelligheid.’
‘Het is niet goed, dat de kamer op de straatzijde uitziet. Als ik door het venster
wil ontvluchten....’
‘Maakt u zich daar niet druk over. Vóór de avond valt heeft u een ander verblijf,
waar alles beter in orde is. Tot straks.’
Nog geen kwartier later stond er een keurige politie-auto voor het huis stil en toen
Mozes door het raam keek, begreep
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hij, dat hij door de sympathieke jonge man was bedrogen en dat deze N.S.B.-er was.
D a a r o m waren een paar mensen op de weg stil blijven staan toen hij met hem liep,
en misschien had men hem wel willen waarschuwen, als men dit had gekund. Nu
ging het om zijn leven, hij hoorde het omdraaien van de sleutel in het slot en vijf
mannen van de groene politie holden naar binnen, maar de nieuwe vriend van hem
was in geen velden of wegen te bekennen.
‘Ik ga mee,’ zei hij in 't Duits, ‘u hoeft geen geweld te gebruiken.’
Buiten had zich een kleine menigte verzameld, terwijl hij de Duitsers trots en
geboeid volgde. Onder de toeschouwers herkende hij iemand, die hij met de jonge
boer had ontmoet en even glimlachte hij, terwijl hij in de auto stapte, omdat hij de
onbewegelijkheid van diens gezicht had bemerkt en in zich had opgenomen.
Nog diezelfde avond zou het Torentje weten, dat hij gearresteerd was.
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Zeventiende hoofdstuk.
In zijn cel dacht Mozes na over het onbewegelijke gezicht van de man, die bij zijn
gevangenname buiten stond, en het scheen hem toe, of hij deze vóór zich zag: hij
was niet onbemerkt in de bajes gekomen en de onbewegelijkheid van het gezicht
betekende, dat de ‘ondergrondsen’ wisten, waar hij zich bevond en misschien waren
de naam en het adres van de verrader bekend. Nee, niet misschien. Ongetwijfeld!
Hij was in het ongeluk, dat hem getroffen had, niet vol zorg en verdriet. Er behoefde
geen twijfel aan te bestaan, dat de zwaarste tijd van zijn leven nu was gekomen, want
zonder mishandeling, bedreiging, had men hem meegenomen, en daaruit bleek, dat
men nog iets van hem verwachtte. Wa t verwachtten de Duitsers van hem? Wanneer
ze er niet zeker van waren, dat ze hem tot een bekentenis konden dwingen, zouden
ze hem naar het strafkamp van Westerbork hebben gestuurd en daarna onmiddellijk
verder, naar Polen.
Mozes was een man van de daad, hij miste het geestelijk inzicht van een Moller,
een Marcus, en als de eenzaamheid hem niet had omringd, zou hij zich over de
kwestie niet druk hebben gemaakt: thans hield deze hem bezig. Martelingen,
wetenschappelijk bedacht, verfijnd afgestemd op menselijke zenuwen en hun uiterste
uithoudingsvermogen, waren voor hem gereed gemaakt; de beulen wachtten hem.
Waarom schoot men hem niet dadelijk dood? Waarom had men er zo hoge prijs op
gesteld, dat men hem levend in handen kreeg?
Hij besloot er niet verder over te piekeren en met geweld dwong hij zijn gedachten
tot een andere loop; dit was alleen mogelijk door aan Ruth en het kind te denken.
Zelfs hier
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verliet hem het vertrouwen niet, dat hij hen beiden zou weerzien. Duizenden vóór
en na hem, die nooit verlost waren, hadden een soortgelijke verwachting gekoesterd
en één of twee van die duizenden waren erin geslaagd te ontvluchten, maar bij Mozes
was het geen hoop, doch zekerheid, dat hij tot de uitverkorenen behoorde, en dezelfde
macht, die hem beschermde, zou ook Ruth en het kind beschermen. Hem bezielde
eenzelfde groot godsvertrouwen als Eva, al was het anders van aard, want in Eva
heerste er niets dan dofheid en berusting en bij hem straalde het als een diepe gloed,
het lichtte overal, gelijk het in een Middeleeuws gedicht luidt. Hij had geen gevoel
van twijfel of wanhoop, en toen hij tegenover Moller stond, werd deze door Mozes'
rust en innerlijke trots getroffen. De Duitser werd hoe langer hoe meer bedrukt door
de fierheid en het onafhankelijkheidsgevoel van de Nederlanders, hoewel hij uiterlijk
de onaandoenlijkheid handhaafde, waarmee hij alle daden volvoerde en alle woorden
sprak.
‘Ben ik de mindere van deze Jood?’ peinsde hij door de eerste woorden van de
ondervraging heen. Hij herinnerde zich Rafaël's verhoor en hoe hij de jonge man
had gedood; geen Nederlander zou dit ooit vernemen, zo meende hij; het was een
van de stille moorden geweest, zoals er zovele gepleegd waren, om dit of dat motief,
om een gril, soms uit vergissing, in dronkenschap, sadisme, ook wel blijkbaar om
geen andere reden dan om te schieten, als spel, zoals jongens dit met een kinderpistool
doen. Moller had zich dikwijls bij anderen het ‘waarom’ afgevraagd, zonder antwoord
te kunnen vinden, maar voor het doden van Rafaël, dat nu sterker dan ooit in zijn
herinnering was, bestond een beweegreden en Rafaël lag begraven op een plek, die
slechts enkele ingewijden kenden; hij was eervol gestorven en Moller's sympathie
bleef voor hem, ook na de dood. Hij had Rafaël nooit kunnen laten pijnigen, Rafaël's
lot liet hem niet onbewogen, maar dat van Mozes wel, al bewonderde hij innerlijk
diens moed.
Hij had in het geheel geen medelijden met Mozes en het liet hem onverschillig,
of hij deze jonge man aan de beul
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Doluph over moest leveren, want hij zag van te voren in, dat Mozes bij het verhoor
geen van zijn vrienden zou verraden.
‘Behoort u tot de illegale actie onder leiding van het Torentje?’
‘Ik weet van geen illegale actie iets af. Wat voor u illegaal is, is voor een ander
misschien legaal.’
‘We hebben een manier, om van iedereen alles te weten te komen, wat wij willen,
maar wij hebben uw bekentenis liever vrijwillig. Dat kan u ook voordelen opleveren;
ik zal dan uw invrijheidsstelling bevorderen.’
‘Ik kan niets bekennen.’
‘Voer hem weg.’
Mozes kwam nu in een cel met een ander, die hij niet kende: er stond geen stoel,
geen bed, er was niets dan de kale vloer, en de beide ongelukkigen kregen geen eten
en drinken.
‘Wat heb jij gedaan?’ vroeg Mozes.
‘Ik heb kaarten uit een distributiekantoor gestolen.’
‘Wat willen ze van je te weten komen?’
‘Of de directeur medeplichtig is.’
‘Niet bekennen,’ zei Mozes.
De uren kropen voorbij, toen de minuten, toen de seconden.
‘Ik heb dorst.’
‘Niet bekennen,’ zei Mozes. ‘Nooit bekennen.’
‘Hoe kan ik de cipier bereiken? Zou ik kloppen?’
‘Als je hem maar niet roept, om te zeggen, dat je bekennen wilt.’
‘De directeur was de leider, ik ben maar een gewoon mannetje. Ik heb altijd heel
kalmpjes met mijn vrouw geleefd, in een klein huisje.’ Hij riep met nadruk uit: ‘in
een klein huis.’ Ik wil naar mijn vrouw en kinderen terug. Ze hebben mij het portret
van mijn vrouw en kinderen afgenomen, ik heb 't altijd bij mij gedragen en nu is 't
weg. Als ik beken, sturen ze me misschien naar een concentratiekamp, en dan blijf
ik misschien leven. Dan is er tenminste aan de marteling een einde.’
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‘Niet bekennen,’ zei Mozes. ‘De Duitsers zijn onze vijan- den, en een vijand geef je
geen inlichtingen.’
‘Jij bent sterk en ik ben zwak.’
‘Als je bekent,’ zei Mozes met diepe stem, ‘loopt niet alleen de directeur gevaar.
Denk eraan, uit de ene naam komt de andere voort, ze willen altijd de hele organisatie
oprollen.’
‘Zul jij niet bekennen?’
‘Nooit.’
‘Ik ben maar een kleine mannetje.’
‘Het kleine rad heeft evenveel waarde als het grote,’ zei Mozes.
‘Wie zal voor mijn vrouw zorgen, als ik dood ben?’
‘Niemand. Men zal haar misschien een aalmoes geven.’
‘Waarom zal ik dan niet bekennen?’
‘Omdat het je niet helpt,’ zei Mozes geduldig. Aldus moest je met zulk soort
mensen praten. ‘Omdat ze je toch naar een concentratiekamp sturen, waar ze je op
een andere manier martelen dan hier. Verwacht geen beloning voor dat, wat je doet.
Wie er levend af komt, moet voor zichzelf zorgen; het is een harde wet, maar het is
een wet.’
‘Je bent zeker ongetrouwd?’
‘Ik heb een vrouw en een kind.’
‘Maar je verlangt er niet naar, om ze weer te zien?’
‘Ik ben een Jood,’ zei Mozes. ‘Weet je, wat ze met mijn vrouw zullen doen? Ze
zullen haar martelen, omdat ze Jodin is. Geruchten zijn hier doorgedrongen, over
wat er in Auswitz gebeurt. Bijna niemand gelooft het, maar ik geloof het. Zij en mijn
kind zullen de vreselijkste martelingen moeten ondergaan, als zij haar krijgen. Maar
ze krijgen haar niet en evenals jij, wil ik weer met haar verenigd zijn, en als ik moet
sterven, wil ik dit doen in achting voor mezelf.’
De ander zuchtte. ‘Zou ik het kunnen volhouden?’
‘Ja,’ zei Mozes kort en krachtig. ‘Je bent geen klein mannetje.’
‘Ben ik geen klein mannetje?’
‘Als 't om verraad gaat, is niemand van ons klein. Dan is hij verrader of niet.’
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‘Kan ik 't uithouden?’
‘Ja,’ zei Mozes, ‘iedereen kan dit volhouden, als hij in iets gelooft.’
Na twee dagen brachten ze Mozes naar een andere cel; ze voedden hem gedurende
enige tijd goed, hij kon boeken lezen en een S.D.-man kwam bij hem praten.
‘Uw vrouw leeft,’ zei hij, ‘en uw kind ook. Ze zullen blij zijn u weer te zien en u
kunt naar ze toegaan.’
‘Wanneer?’
‘Heel gauw. We zullen onze maatregelen nemen, dat u niet behoeft te wachten;
het is een kwestie van administratieve aard, alleen is er tot onze spijt een vergissing
begaan, toen u in de cel honger en dorst hebt geleden. Het spijt ons.’
Zijn stem was heel vriendelijk en hij ging zelfs naast Mozes zitten. ‘We hebben
u de groeten van uw vrouw over te brengen en ze stuurt u als troost het portret van
haar en het kind. Een lieve jongen.’
Mozes zweeg en wendde zijn gezicht af, zodat hij het portret niet kon zien.
De Duitser glimlachte.
‘Ik kom morgen wel weer bij u. Dan zult u zich toch wel bedacht hebben.’
‘Ja,’ zei Mozes, ‘u denkt, dat u een manier heeft, om van iedereen alles te weten
te komen, wat u wilt, en u meent op deze manier vrijwillig mijn bekentenis te krijgen.’
‘We meenden, dat u nu verstandiger zou worden.’
Twee uur later brachten ze Mozes in Doluph's martelkamer.
‘Wilt u bekennen, dat u deel uitmaakt van de illegale actie van het Torentje? Waar
is hij?’
‘Nooit,’ zei Mozes ‘zeg ik iets.’
Er schoten vier mannen te voorschijn en Mozes werd als een stuk vee op de grond
gegooid. Vier mannen stonden boven op hem en sloegen en trapten hem.
‘Beken.’
‘Nooit,’ zei Mozes. Toen sloeg Doluph systematisch, eerst in de nierstreek en toen
over de benen. Mozes' lichaam
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werd geschonden, tot er letterlijk geen blanke plek meer te zien was.
‘Beken. Je krijgt nu de V-één, daarna de V-twee.’
‘Nooit,’ hijgde hij, ‘zal ik.... zal ik.... nooit.... zal ik....’
Ze grepen hem vast en sleurden hem in de auto. Met ruw geweld brachten ze hem
weer in de cel terug en als tegenstelling verzorgden ze hem daarna goed: hij kreeg
het beste eten en een flink stuk zeep, zelfs kwam hem een dokter, al was dit een
N.S.B.-er, bezoeken. Toen voerden ze hem naar de martelkamer terug en Doluph
begon met een stalen instrument zijn vingers achterover te buigen.
‘Beken.’
‘Nooit.’
Doluph's gezicht had geen kwaadaardige grijns: hij martelde werktuigelijk en hij
dacht onderwijl niet aan de gemartelde. Hij had al zo dikwijls deze arbeid verricht,
dat het voor hem een taak werd als alle andere, tot het plotseling tot zijn bezinning
doordrong, dat Mozes een Jood was. Toen boog hij sneller door dan anders.
‘O.... o.... o,’ jammerde Mozes.
‘Wat denk je wel, smerige Jood? Dat je ons voor de gek kunt houden?’
Mozes smeekte niet, maar sloeg zijn tanden diep in 't vlees van zijn lippen.
‘Beken.’
‘Nederland,’ zei Mozes. Als hij dit zei, kon hij de pijn beter verdragen.
‘Vervloekt met je Nederland.’
‘Mijn vaderland.’
Doluph boog fel door, tot de kootjes van de hand braken.
‘Beken.’
‘Nooit,’ schreeuwde Mozes in pijn. Hij had nu zijn mond wijd geopend, zijn ogen
dicht-gesloten, hij kermde zacht en plotseling viel hij bewusteloos neer. Toen hij
weer ontwaakte, lag hij op de kale vloer in de cel. Toen kwam de cipier, die hem als
een kind voedde.
‘Heb je bekend?’

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

182
‘Nee.’
‘Ik zal het overbrengen: hier heb je veel vrienden. Is er niemand die je iets stuurt?
Ik zal ervoor zorgen, dat je het krijgt. Wat wil je hebben?’
‘Laat niemand iets sturen.’
‘Waarom niet?’
‘Verraad dreigt aan alle kanten. Niemand mag weten, wat ik weet.’
‘Niemand zal het te weten komen.’
‘Overal is verraad. De N.S.B.-ers verraden. Het ergste verraad.... is van.. .. de
mensen, waar je niets van weet .. de geheime Gestapo.’ Hij kon bijna niet spreken,
maar hij dwong er zichzelf toe met bovenmenselijke kracht. ‘De mensen, die
vriendelijk doen, zelf mee op de Duitsers schelden en ons onderwijl verraden! Ik ben
door mensen met eerlijke gezichten verraden.’
‘Vertrouw je mij niet?’
‘Jou vertrouw ik.... jij bent een van de weinigen die ik vertrouw.’ Hij hijgde. ‘Ik
heb al te veel verraad ondervonden. Nu heb ik geen handen meer om te werken.’
‘We zullen je na de oorlog helpen.’
‘Zeg niets van na de oorlog.’
‘Na de oorlog zullen we opbouwen.’
‘Maar het zal.... lang.... duren.... vóór de afbraak is opgeruimd.... en wie zullen
degenen zijn.... aan wie dat wordt toevertrouwd?’
Een maand later moest hij bij de N.S.B.-directeur van de gevangenis komen.
Hij kon ternauwernood staan en de directeur wees hem vriendelijk een stoel aan.
‘Ga zitten....’ Mozes Levi nam de stoel en wachtte op wat de directeur zou zeggen.
‘Mozes Levi, je bent vrij.’
‘Waarom?’
‘We bewonderen je moed en wij hebben de overtuiging, dat je van de eigenlijke
zaak niets weet.’
‘Ik kan bijna niet lopen, ik blijf liever hier.’
‘We moeten weer plaats voor anderen maken.’
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‘Er moet een ander soort in de gevangenis komen.’ Hij paste er wel op, dat hij niet
zei, wat hij daarmee bedoelde; het Torentje had hem geleerd, dat moed en
voorzichtigheid samen kunnen gaan.
‘Je bent vrij.’
Mozes ging niet naar zijn huis, maar dwaalde door de stad; hij was voorzichtig en
sprak niemand aan, want hij wist, dat hij onopvallend bewaakt werd.
Wie was de man, die op een hoek van de straat stond en deed, of hij niet de minste
aandacht aan hem schonk? Enkele malen gebeurde het, dat iemand naar hem toe
wilde komen en dan wendde Mozes zijn hoofd af, want hij vreesde de ontmoeting
met vrienden nog meer dan die met vijanden: een vriend in zijn gezelschap zou
onmiddellijk door de Duitsers worden gearresteerd en ze zouden alle middelen
gebruiken, om deze te doen verraden, wat Mozes zelf niet had willen zeggen. Hij
ging op een bank in een park zitten, doch zodra iemand het woord tot hem richtte,
liep hij verder, zonder te antwoorden, zonder de man aan te zien, die met hem wou
praten. Hij had de hele dag niet gegeten en toen het avond werd, probeerde hij in een
portiek wat te slapen. Daar vond een politie-agent hem en na een kort verhoor werd
hij naar zijn cel teruggebracht. Twee dagen later voerde men hem weer naar de
martelkamer.
‘Beken,’ zei Doluph. ‘Het zou me spijten je nog meer te moeten martelen. Als je
bekent, heb je de vrijheid en zie je je vrouw en kind terug.’
‘Ik heb niets te bekennen.’
‘Nu waarschuw ik je voor het laatst.’
‘Ik zal zwijgen.’
Toen bonden S.D.-mannen hem op de Centrale Verwarming, met de knipboeien
om en die trokken stijver aan bij het smaller worden van de polsen, toen het lichaam
uitdroogde.
‘Eten,’ zei Doluph en hij stak hem een zout koekje in de mond, het zout loste op
tegen zijn lippen, verhemelte en keel en zijn mond voelde aan als een weëe wonde.
‘Wil je ook drinken?’ Doluph en de S.D.-mannen dronken in zijn
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aanwezigheid, om voor hem de dorst nog ondraaglijker te maken en ze lachten, toen
ze bemerkten dat hij de tong uitstak, om te trachten het zout in de mond niet te
proeven.
‘Beken.’ Doch hij lag machteloos en machtig, zonder morren en klagen en wachtte,
wat er gebeuren zou. Na drie dagen sleepte men hem van de Centrale Verwarming
af en onmiddellijk gaf Doluph hem zelf te eten en te drinken, eerst kleine beetjes,
toen telkens in grotere hoeveelheden, maar de knipboeien bleven om zijn polsen. Ze
legden hem op de vloer, zijn polsen waren ingesnoerd en bij het rijzen van zijn
spieren, door het goede voedsel, knepen de boeien hem in het vlees.
‘Nu zul je bekennen.’ Maar Mozes zweeg en bleef onbeweeglijk liggen waar hij
lag, doch hij kreunde wel en verkeerde in een staat tussen bewusteloosheid en
bewustzijn. Op 't laatst begon het Doluph te vervelen en hij liet Mozes weer naar het
Huis van Bewaring brengen. Hier wilden ze hem in de vestibule neersmijten, maar
de cipier schoot naar voren met een paar dekens onder de armen en droeg Mozes als
een kind naar binnen. De Duitsers vloekten en lachten.
Zijn innerlijke geestkracht deed hem leven en zijn vertrouwen, dat stil lag als een
beek in een dag zonder nevel. Een ogenblik later bracht de cipier hem een boodschap.
‘Er is van het Witte Huis opgebeld, dat de Nederlandse politie je komt halen.’
‘Ik kan niet lopen,’ zei Mozes stug.
‘De marechaussee staat in het Bureau van de Brigadier.’
‘Laat ze komen,’ zei Mozes, ‘maar ik kan niet lopen.’ Hij zat aan de tafel, steunde
zijn hoofd in de handen en antwoordde de politieman niet.
‘Mee.’
‘Hij kan niet lopen,’ zei de cipier medelijdend. ‘Moeten jullie hem nog meer
martelen?’
‘Vooruit,’ beval de marechaussee. ‘Dan maar hinken.’
De cipier steunde hem bij het gaan en de politieman keek nors en ontevreden toe.
‘Jullie behandelen hier jullie mannetjes met zachte handschoentjes.’
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De cipier zweeg en ging voort Mozes te steunen.
‘Ook nog een Jood.’
Leunend en hinkend kwam Mozes bij de auto aan; de cipier hielp hem naar binnen;
de tweede marechaussee had zijn hoofd afgewend en tuurde door het raam, of hem
alles onverschillig liet. In razende vaart ging de auto weg en eensklaps riep de
marechaussee, die zich afzijdig had gehouden, tot Mozes.
‘Mozes Levi.’
‘Kolonel Torentje. Toren.... Kolonel....’ Hij wist niet, wat hij moest zeggen.
‘Een voor allen - allen voor één,’ glunderde het Torentje. ‘Je bent vrij.’
Mozes kon niet denken en niet spreken, hij glimlachte en zat het Torentje maar
aan te kijken.
‘We hebben enkele minuten voorsprong. Na twee of drie minuten zal de directeur
met het “Witte Huis” telefoneren.’
‘We brengen je naar Friesland, naar een gereformeerde boer. Daar hou je je
doodstil.’ Mozes antwoordde niet, hij zat maar voor zich uit te staren, zonder
gedachten, doch niet zonder bewustzijn.
Hij werd door een stoere boer, die hem aanspraak in 't Fries, waarvan hij geen
woord verstond, ontvangen.
‘Wy scille it dy wol learen. Fryslân boppe.’
Toen begon voor Mozes een leven, diep onder de grond verscholen. Geen van de
buren wist, dat bij Euwe Riemersma een Jood was verborgen, zelfs niet, dat er iemand
verborgen was.
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Achttiende hoofdstuk.
De kille stroomde langzamerhand een nieuwe stad binnen: Westerbork, en werd met
andere killes in barakken verenigd. Er was hier geen rivier, er waren alleen
modderpoelen; de beroepen, die ze hier vonden, waren de ‘bonen,’ de ‘foliën,’ de
‘schoenen,’ de ‘batterijen’ en het eerste werk, dat Simon Levi met zijn vrouw en
kinderen te doen kreeg, was de ‘foliën,’ het sorteren van zilverpapier uit ander papier,
maar hij sorteerde niets en wierp alles, zoals hij het in zijn handen kreeg, in één hoop.
‘Wat Kodasj Boragoe verenigd heeft, zal de mens niet scheiden,’ zei hij.
Er waren Joodse opzichters aangesteld, die door angst voor hun bestaan gedreven,
nog feller dan de Duitsers optraden; een N.S.B.-aannemer sloeg uit een gril elke
Jood, die hem voor de voeten kwam; maar de commandant in zijn mooie huis buiten
het prikkeldraad mishandelde niemand, hij had een Joodse huisknecht, Joodse
huishoudster en een Joodse jongen in livrei gekleed; hij verzuimde nooit de
transporten, die meestal Dinsdags weg gingen, uitgeleide te doen; hij was een mooie,
opgetuigde man, vriendelijk en welwillend op het eerste gezicht, helemaal niet kwaad.
Het was een man, die van lach en feest hield, daarom liet hij ook een Joods
cabaretgezelschap optreden en woonde de voorstellingen met zijn dames bij.
Programma's waren natuurlijk verkrijgbaar.
‘Bühne Lager Westerbork.
Gruppe Bühne. Total verrückt. Groteske Kabaretschau.’
Alles werd in het Duits gezegd en gezongen; de lach was Duits; en voordat de Joden
naar de gaskamers in Polen werden gestuurd, mochten zij op zijn Duits lachen; doch
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ze luisterden liever naar Simon Levi, in zijn humor, met hun eigen tragiek doorweven.
In de grote barakken sliepen de mannen en vrouwen tesamen, maar ieder aan één
kant.
‘Vanavond kom ik met een paar nieuwe Witze,’ zei Simon Levi, ‘ik spreek al
Duits’ en eens midden in een Maandagnacht, toen er van alle kanten wanhopig
snikken klonk, sprak zijn stem troostend door de ruimte. ‘De nieuwste gijn, de
nieuwste Witz van Simon Levi. Na mijn vrouw's dood, de dood van mijn eerste
vrouw, heb ik de gelofte afgelegd, dat ik hem nooit zou vertellen, maar nu zal ik hem
vertellen, dat jullie op je reis naar Polen eraan kunt denken. Waar jullie ook heengaan,
denk niet aan het vuile cabaret van de commandant hier, niet aan de smerige feesten
hier, maar aan de gijn van één van jullie, veroordeeld als jullie.’
‘Stil, Simon Levi.’
‘Hou je bek.’
‘Hebben we niet wat anders te doen dan naar gijn te luisteren? Laat de ordedienst
het beletten. Waarvoor is er een ordedienst?’
Maar de meesten zwegen en Simon Levi waagde met gevaar voor zijn leven, de
kans van zijn leven: gijn te vertellen temidden van de diepste smart en de felste zorg,
ook om zijn eigen behoud en dat van de kinderen.
‘Er komt een Poolse Jood in een vroom gezin, en hij heeft een keppeltje bij zich, om
tijdens het “hamautsi” op zijn hoofd te zetten. Er zijn ook liberale Joden bij, die niet
weten, wat “hamautsi” is en ook nooit een keppeltje hebben gezien, maar die moeten
het maar begrijpen. De Poolse Jood ziet op tafel een heerlijke koekei staan, hij kijkt
de koekei aan en de koekei kijkt hem aan, ze kijken elkaar aan en kunnen de blik
niet van elkaar afwenden; de koekel is nog heet, komt pas uit de oven en de damp
slaat er af, de geur komt de Poolse Jood in de neus. Ze zetten allemaal hun hoed of
pet op, zeggen het “hamautsi” en willen met eten beginnen; de Poolse Jood heeft
zijn keppeltje op en
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heeft ook “hamautsi” gezegd. Ineens roept hij uit: “We kunnen nog niet met eten
beginnen, er is de koekei, die de brooche nog niet heeft gezegd”, en meteen neemt
hij zijn keppeltje van zijn beluisd hoofd en zet het boven op de dampende koekel.
Niemand lustte er meer van en zo kon de Poolse Jood na dagen van vasten en
hongerlijden er zoveel van eten als hij wou.’
Hij behoorde tot de meest-geliefde mannen in het kamp; ook de Nederlandse
marechaussee's lachten, wanneer ze hem ontmoetten, en zelfs onder de leiders van
de Ordedienst waren er, die hun lachen niet konden laten, als ze hem zagen. Ook
Eva werd spoedig algemeen bekend, maar op geheel andere wijze.
Eva wilde geen spijs en drank aanraken. Ze leed zonder morren honger en dorst,
en langzamerhand verkeerde haar ziel in een toestand van onbeschrijfelijke
verrukking, die haar alle marteling deed vergeten en haar herinnering aan Ruben en
Rafaël tot bijna niets vervaagde. Hier werd de straf van Kodausj Boragoe aan haar
voltrokken, al wist ze de reden niet, Hij kende haar zonde, niettegenstaande haar
bidden en vasten, Hij had zich om haar geheime gedachten jaren lang bekommerd,
zonder dat ze dit wist, gewacht tot ze haar schuld besefte en daarna toegeslagen. Ze
mocht geen zelfmoord plegen, doch wel mocht zij sterven omdat ze geen tarfes wilde
nuttigen; en in Westerbork was geen koosjer eten. Toen kreeg ze een brief van Marcus:
hij mocht slechts enkele woorden schrijven, die aan censuur onderworpen waren en
ze moest tussen de regels lezen, wat hij bedoelde. Zij las: ‘Ruben en Rafaël zijn dood,
maar Betsy verwacht een groot geluk en binnen korte tijd.’ Het duurde enige dagen
vóór ze uit haar doffe stemming werd bevrijd en wel door deze zin:
‘Ruben en Rafaël zijn dood, maar Betsy verwacht een groot geluk en binnen korte
tijd.’ Het werd tot een melodie in haar geest, muziek, die overal doordringt en zorgen
doodt, doch uit deze muziek kwam een wonderlijke droefgeestigheid voort. Haar
Godsvertrouwen werd minder dof
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en doods, al bleef dit in de grond bestaan, natuurlijk! Hoe kon het anders bij een
vrouw als zij! In haar godsdienstig denken - en al het denken was godsdienstig bij
deze vrouw - bestond 't kind, dat Betsy verwachtte, Rafaël's kind, maar zo dacht ze
thans, zo werd ze thans gedwongen te denken: buiten het huwelijk verwekt; zou 't
kind van Rafaël in zijn huwelijk met Betsy geboren zijn, het zou Joods bloed hebben
gehad en ze zou het buiten haar gedachten gesloten hebben. Ze zou Gertrud niet als
vrouw van Ruben hebben ontvangen, doch als zijn weduwe had ze haar wel
ontvangen; dat deze gedachten voor anderen verdraaid waren, liet haar onverschillig.
Nu kon ze het voor Kodausj Boragoe verantwoorden, dat ze stil om Rafaël's kind
jubelde, dat ze in het normale leven er alles voor op het spel zou hebben gezet.
Ze bleef op de dood voorbereid en ze verliet de geboden van Kodausj Boragoe
niet om der wille van een instinctief geluk, dat haar bezielde. De honger en dorst,
waaraan ze door herhaaldelijk vasten gewoon was, (want ze had de vastendagen,
Joumkipper en Tisjebof, en andere altijd zonder eten en drinken doorgebracht),
vervormden haar gevoelens tot de uiterst primitieve.
In dit Westerbork, waar bijna ieder door onnoemelijke vrees werd gekweld, omdat
niemand kon uitrekenen, wanneer hij op de ronde door de barakken voor de tocht
naar het onbekende land zou worden aangewezen, lette bijna altijd de een op de
ander. Hier werd een felle strijd door de Joden onderling gevoerd, Duitse Joden tegen
Nederlandse, orthodoxe Joden tegen Christen-Joden of Joden, die met een Christin
getrouwd waren, en persoonlijke veten bestonden in dit kamp met zijn
ijzerdraadversperring evengoed als in de maatschappij daarbuiten. Het waren mensen
onder elkaar, bedreigd door marteling, gekweld door onzekerheid wanneer dit zou
gebeuren, moedigen, die het lot droegen met ogenblikken van vertwijfeling, laffen,
die het droegen met ogenblikken van moed, gezonden en gebrekkigen, mannen,
vrouwen en kinderen, een kleine maatschappij met al zijn deugden en gebreken.
Daarbuiten gold
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nog de waarheid dat wat één Jood misdoet, alle Joden misdoen, doch tevens drong
het tot velen in de maatschappij door, met hoeveel leed deze mensen waren beladen,
en pakketten met levensmiddelen werden, tot voortdurende verbazing van de Duitsers,
uit het hele land hierheen gezonden.
Nog meer verwonderden ze zich over de stilte in het kamp, toen de Zigeuners in
Westerbork werden binnengeleid; zoals de Nederlanders stonden tegenover de Joden,
in onmachtig medelijden met hun lot begaan, zo stonden de Joden tegenover de
Zigeuners, van wie de woonwagens in de hei waren neergezet. Ze kwamen als
volkomen-geslagenen, volkomen-verlorenen: wie bekommert zich om Zigeuners?
Het haar van de vrouwen was afgeschoren en ze zaten en wachtten maar vóór de
barakken. Geen Jood mocht met hen praten, niemand mocht hen naderen en zelf
letten ze ook niet, zo hulpeloos, zo door de wereld veronachtzaamd, op de anderen
in het kamp. Zij ook werden op transport gesteld, geen hunner bleef over, na hun
vertrek werd Westerbork weer een Jodenkamp en de Joden bleven onder elkaar....
het cabaret ging door, of er niets was gebeurd.
Toch, door 't gezamenlijk gevoelen van een nog zwaarder leed dan 't hunne, werden
de Joden van Westerbork een ogenblik verenigd, waren ze niet uiteen gespat als
personen, die ieder van eigen smart en eigen zorg waren vervuld.
Ruth's gedachten gingen naar 't hele kamp uit, doch toen het onmogelijk bleek om
allen te helpen, trachtte zij zich eerst tot de barak te bepalen, en nadat dit ook niet
lukte, schonk ze haar goedheid aan enkelen, zoals veel vrouwen doen. Ze sprak Eva
aan.
‘Mevrouw, u ziet er slecht uit. Ik maak me over u bezorgd.’
‘Maak je niet bezorgd.’
‘U moet eten.’
‘Nee, Ruth.’
‘U moet eten, mevrouw,’ zei ze met grote nadruk, of ze tot een kind sprak.
‘Nee, Ruth.’
‘Waarom wilt u sterven?’
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‘Ik wil niet sterven,’ zei Eva treurig, ‘ik wil als alle mensen leven, ik verlang niet
naar de dood.’
‘Houdt u niet van uw man?’
‘Mijn man is mijn man voor de Wet,’ zei Eva dof, ‘maar niet naar ziel en lichaam.’
Ze stierf langzamerhand, want ze bezat de wil te blijven leven en haar geestkracht
was als voedsel voor haar, haar eigen menselijkheid beval haar om aan haar
zelfbehoud te denken, doch zij stelde de Wet van Kodausj Boragoe daarboven. Zo
stierf ze eindelijk in het ziekenhuis van Westerbork, waarvan de doktoren niet wisten
hoe ze deze vreemde patiënt moesten behandelen. Ruth was voortdurend bij haar en
haar eenvoudige ziel kon uit deze mentaliteit niet wijs worden.
Nog lange tijd na Eva's dood bleef bij Ruth het verdriet om haar levend; dikwijls
kon ze het wel uitsnikken, en de smart om de gestorven vrouw bleef in haar en deed
haar eigen zorg nietig zijn. Toen vond ze op een dag de woorden: ‘als je het leven
behoudt’ in haar geest en evenals bij Mozes ontwaakte de zekerheid, dat ze zich door
alle moeilijkheden heen zou slaan. Het bijgeloof werd tot geloof; zij en het kind
zouden worden gered, en met Mozes verenigd.
Zij wist, dat zij als Mozes' vrouw een van de eersten zou zijn, die op transport zou
worden gesteld, want Moller vergat geen feit en geen naam. Hij had de commandant
van Westerbork natuurlijk geschreven en op een nacht zou ze worden gewekt ‘Maak
u gereed....’
Hoe kon ze ontsnappen? Westerbork was door prikkeldraad omgeven en de
S.S.-mannen patrouilleerden, iedere stap werd bewaakt. Ze zwierf door Westerbork,
volgde de prachtige weg, die in het kamp bij de grote weg aansloot; ze liep langs de
lanen met zijn bomen van wilde kers en lijsterbes; ze zwierf ook over de beslijkte
vlakte zonder enige steenbedekking, met zijn naargeestige barakken; ze speurde in
de verte, of er geen zwakke plekken in het prikkeldraad waren; kon ze niet uit het
kamp ontvluchten? Het was enkelen gelukt, niemand wist op welke manier en het
was als een sage, waarin bijna niemand geloofde.
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Nooit zou ze kunnen verklaren, wie haar de brief van het Torentje had overgereikt;
in het donker vond ze die plotseling in haar hand en een stem waarschuwde haar:
‘Eerst morgen lezen.’
De post kwam ook in Westerbork; niemand lette op haar, toen ze las; ze had geleerd
alles met effen gezicht te aanvaarden.
‘We sturen je, wat je voor je vlucht nodig hebt, boven alles een breekijzer. De
wagons zijn slecht, zelfs met zwakke kracht kun je, wanneer je dat wenst, een paar
planken van de bodem los-maken. Er zullen in de wagon dan misschien ook anderen
zijn, die je willen helpen en mee willen vluchten; deze zullen je ook helpen, wanneer
zich onder je medereizigers mensen bevinden, die je plannen willen dwarsbomen.
Ook heeft het zijn voordeel, wanneer verschillenden tegelijk vluchten. Ieder moet
voor zichzelf zorgen. Zie niet achterom, als er geschoten wordt; loop recht-door. Het
is te hopen, dat de trein voor Duitsland stopt.
In de verwarring, die er komen moet, zal misschien door onze mensen hulp worden
geboden. Reken hier niet te vast op. Pogingen, om Joden te redden uit Westerbork
zijn tot dusver mislukt. Een organisatie heeft in “De Zon” vergaderd; bij de
zieken-barak is een zwakke plek en wij zullen wederom een poging wagen, mensen
uit het kamp te redden; waneer het mislukt, verwijt ons dan niets. Misschien zal je
eens met Mozes verenigd zijn: maar wanneer dit niet het geval is, weet dan: wie in
deze door de Duitsers wordt vermoord, sterft als soldaat zonder uniform voor zijn
vaderland. Ieder moet bereid zijn. Het Torentje.’
Het Torentje schreef dikwijls een postcriptum, dat dan van het uiterste belang was,
in zijn brieven. Ruth las onder de ondertekening:
‘Laat, wanneer je weg gaat, een andere vrouw het kind nemen en pak zelf het
breek-ijzer in dekens of in een jas.’
Ze durfde er met niemand over te spreken, ook niet met haar vader, Levi Augurk
en de vader van Mozes.... en ze verzweeg haar plannen. Ze kon met geen van beiden
praten, want Levi Augurk dacht alleen aan zijn zaak, en wat Simon
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Levi betrof, hoe dieper het leed en de zorg werden, hoe meer gijntjes hij maakte en
hoe minder ontvankelijk hij voor de dingen daarbuiten was. Als het maar enigszins
kon, zag men die mensen altijd samen en ze voerden hun gesprekken, aan elkander
verbonden als in de vrije maatschappij.
‘Nou je geen zaak meer hebt,’ zei Simon Levi ‘.kon je mij eigenlijk wel in je zaak
opnemen.’
‘Ik jou in mijn zaak opnemen? Eerder nam ik Adolf Hitler in mijn zaak op dan
jou.’
‘Dat is een goed gijntje. 't Eerste, dat jij in je leven maakt.’
‘En toch meen ik 't ernstig. Die heeft tenminste seigel van organisatie. Maar jij op 't ogenblik, dat jij een zaak aanpakt, is die al kapot.’
‘Daar heb je gelijk in. Ik geloof, als ze mij morgen in de plaats van Ford zouden
zetten, er overmorgen al geen auto uit de fabriek zou komen.’
‘Dus neem ik je niet in mijn zaak op. Jij denkt, dat mijn zaak niet meer bestaat?
Daar vergis je je in. Ik zal je met deze aangelegenheid op de hoogte brengen.’ Hij
knikte.
‘Mijn zaak is in beslag genomen, een Duitser uit Berlijn is bedrijfsleider geworden,
maar op een dag zal hij daarvoor zijn straf ondergaan. Ik weet zelf niet, of ik dan
nog op de wereld besta, maar wat doet dat er toe? Misschien leeft dan mijn zoon of
een dochter of mijn kleinkind, of anders een neef of een achterneef en dan wacht
mijn zaak als een trouwe bruid, wanneer de bruidegom op reis is, en dan zegt de zaak
‘hier ben ik, ik heb altijd aan je toebehoord, neem mij weer.’
‘Amuseer jij je nog al hier?’
‘Amuseren? Wat valt er hier te amuseren? Ze hebben een cabaret - er zijn er, die
nog vlak vóórdat ze naar Polen gaan, alle vermakelijkheden aflopen. Ik amuseer me
alleen, als ik in mijn zaak sta, comedie is niks voor mij, bioscoop niet, natuur niet.
Ik mis 't meest mijn zaak, ik ben alleen gelukkig bij mijn zaak.’
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‘D'r was eens een Jood en die had twee Joodse buurlui, concurrenten van hem. En
hij krijgt een erfenis en hij gaat naar zijn buurlui toe en zegt: ‘er is plaats genoeg
voor ons drieën in de stad en jullie krijgt ieder vijfduizend gulden van me, als je vóór
1 Mei verhuist.’ Ze stemmen toe en de dertigste April komt de verhuiswagen voor
de beide zaken en op 1 Mei komen de twee Joden bij de ene Jood en ze zeggen: ‘je
hebt gezien, dat we verhuisd zijn, geef ons de vijfduizend zoof, en we zijn tevreden.’
Nou, de Jood wrijft zijn handen en geeft aan ieder de vijfduizend gulden en vraagt:
‘en waarheen zijn de heren verhuisd?’ en een van hen zegt: ‘we zijn in mekaars
woning getrokken en zo zijn we je buurlui gebleven.’
‘Je moet de rijkdom niet beledigen,’ zei Levi Augurk, ‘je moet arme mensen
uitzoeken voor je gijntjes en de rijke buiten beschouwing laten.’
‘Ik kom verder met gijntjes dan jij met je rijkdom.’
Op een dag ontmoette hij een marechaussee, die voorzichtig om zich heen keek en
daarna 't hoofd afwendde, net, of hij Simon Levi niet zag. Hij sprak zonder hem aan
te zien.
‘Ik heb je wat te zeggen.’
‘Boter voor veertig gulden 't pond?’ spotte Simon Levi.
‘Vanavond gaat er een wagen uit de poort.’ Er was niemand in de nabijheid.
‘Doet u mijn groeten aan de buitenwacht.’
‘Ga met me mee. Ik heb vroeger vaak om je gelachen en nu weer. Ik wil je redden.’
‘Eindelijk krijg ik voor mijn gijntjes de beloning, maar ik ben niet alleen. Mijn
vrouw en mijn kinderen laat ik niet in de steek.’
‘Die kunnen ook mee.’
‘En dan heb je Ruth, mijn schoondochter, en haar kind.’
‘Die kunnen niet mee.’
‘Waarom niet?’ vroeg Simon Levi smartelijk.
‘Dat is me te gevaarlijk: ze zullen haar extra bewaken, ik ben met alles op de
hoogte.’
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‘En de kleinzoon?’
‘Zal de moeder van haar kind willen scheiden?’
‘Nooit,’ zei Simon Levi en de tranen schoten hem in de ogen. ‘Maar doe me
tenminste het plezier Levi Augurk mee te nemen. Eén augurk op uw wagen kan niet
te veel zijn.’
‘Nee,’ antwoordde de vreemdeling. ‘Ik ken de man niet en ik neem niet meer risico
dan ik me heb voorgenomen.’
‘Mijn vrouw hoef ik niet te vermommen, dat is tenminste een geluk; niemand kan
aan haar zien, dat ze een vrouw is.’
De vreemdeling glimlachte, doch stuitte zijn woordenvloed.
‘Stil.’
Diezelfde avond sprak Simon met Levi Augurk. Hoe moest hij het hem zeggen,
hoe verklaren? Hier hielpen geen gijntjes, hier was de ernst van het leven, dat hij
Levi Augurk in de steek moest laten, terwijl hij zelf zou worden gered.
‘Heb je mij zien praten?’
‘Jou zien praten? Ik heb wel wat anders te doen dan op jou te letten.’
‘Ik ga hier weg,’ fluisterde Simon Levi.
‘Weg?’
‘Ik heb een aanbod gekregen, ik kan vluchten.’
‘En waarom neem je mij niet mee?’
‘Dat kan niet. 't Is die lange blonde marechaussee, hij schijnt mij te kennen om de
gijntjes, die ik altijd maak. Hij kende Ruth ook.’
‘Heeft hij niet bedacht, dat ik een man van kapitaal ben? De knopen van mijn jas
zijn vol van kostbare diamanten. Ik draag een groot bedrag aan geld aan mijn lijf en
ik kan hem betalen wat hij vraagt. En zou jij gered worden en niet ik? Dat is een
onrecht,’ zei Levi Augurk.
‘Ik begrijp het zelf niet, hoe mij, de grootste gattes van de wereld, een man, die
nooit heeft geweten, hoe een rijk man zich voelt, plotseling een rijkdom wordt
aangeboden: vrij te zijn. Een gulden kan verteren en jouw diamanten kunnen verloren
gaan.’
‘Dat is waar,’ zei Levi Augurk verschrikt en hij greep naar de knopen van zijn jas.
Toen werd Simon Levi door
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zijn innerlijke blijheid tot de gijn aangetrokken en hij zei feestelijk:
‘Nog heb ik jou 't verhaal van 't ongedierte niet verteld en als ik het wel verteld heb,
zal ik je het voor de tweede maal vertellen. Naphtali Komkommer had zoveel vlooien
en luizen, dat hij zich wel de hele dag kon krabben en nou kreeg hij een uitnodiging
van een graaf, om op zijn kasteel te komen en het een en ander bij hem te kopen.
Naphtali kwam daar en hij werd, toen hij tegenover de graaf stond, door al dat
ongedierte geplaagd. Wat moest hij doen? Krabben ging niet. Toen zei hij: “mijnheer
de graaf, ik heb een broer, die is generaal en heeft overal onderscheidingstekens, hier
heeft hij” en hij krabde zijn arm “zilveren banden” en nog eens: “zilveren banden”
en hier heeft hij,’ en hij krabde zijn borst, ‘allemaal tressen,’ ‘en hier heeft hij’ en
hij krabde zijn schouders, ‘allemaal epauletten.’
‘Wat wil je daar mee zeggen?’ vroeg Levi Augurk streng.
‘Daarmee wil ik zeggen, dat er mensen zijn met niks dan ondeugden, en om die
te bedekken, gaan ze er deugden van maken.’
‘Zo,’ zei Levi Augurk en anders niets.
Zonder te groeten ging hij heen en begaf zich regelrecht naar een O.D.-er, een man
van de ordedienst, een van de verraders in dienst van de Duitsers. Levi Augurk had
niet voor niets zoveel geld verdiend, hij kende de tunnels en ondergrondse wegen,
waardoor men kruipen kon, te goed en hij was vastbesloten zijn zaak te redden. Wel
zong het in zijn onderbewustzijn:
‘O.D. is verraad,
Tegen je kameraad.’

Maar terwijl hij tegenover de man stond, die om wat voorrechten bereid was de vijand
te dienen, voelde hij, hoe het berouw hem in de toekomst zou pijnigen. Hij wist
vooruit, dat hij 's nachts telkens wakker zou worden en tegelijkertijd verweet hij in
alle stilte Simon Levi, dat deze hem van
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zijn voorgenomen vlucht had verteld en hem aan de verleiding, alles te verraden,
had overgegeven.
‘Wat moet je?’ vroeg de O.D.-er uit de hoogte.
‘Ik weet dat er een met zijn hele familie zal ontsnappen.’
‘Vertel op,’ zei de O.D.-er.
‘Zult u mij, voor ik 't vertel, ervoor instaan, dat ik en mijn gezin hier voor altijd
in Westerbork zullen blijven?’
‘Daarvoor kan ik niet instaan, dat moet de commandant doen. Hoogstens kan hij
ervoor instaan, als hij dat wil, of de belofte geven, dat je tot de laatste groep zult
behoren.’
‘De laatste groep,’ zei Levi Augurk dromerig, ‘dat is mij voldoende.’
‘Ga met me mee - en geef mij alles schriftelijk op.’
‘Dat kan gebeuren.’ Levi Augurk keek schichtig om zich heen, of iemand hem
met de O.D.-er had zien praten, maar tot zijn grote verlichting was er geen mens te
zien. De nachten van kwelling lagen nog in het verschiet, de twee stemmen in zijn
geweten zwegen nog; het verraad volgde zijn vaste loop.
Nog eenmaal spraken Simon Levi en Levi Augurk elkaar. Simon Levi zette de
duimen achter zijn geheel-versleten vest en hij speelde de rol van een vader, die zijn
zoon een levensles leert. Hij sprak echter eerbiedig en noemde Levi Augurk
‘mijnheer’, wat in tegenspraak was met de vaderlijkheid in zijn stem.
‘Mijnheer Augurk, als ze mij pakken en u vrij komt, vergeet dan nooit mijn laatste
raad aan u op te volgen.’
‘En die raad is?’
‘Zet uw hoge hoed weer op, als u in de maatschappij bent teruggekeerd en draag
dan verder altijd een portefeuille bij u. Dan kunt u het heel ver brengen. De
portefeuille mag leeg zijn en onder de hoge hoed hoeft zich verder ook niets te
bevinden.’
‘Ik zal er aan denken’, zei Levi Augurk.
‘Want ik kan het niet geloven, mijnheer Augurk, dat ik de vrijheid zal beleven.’
Toen werd zonder waarschuwing Simon Levi met zijn hele familie, Ruth
inbegrepen, naar het strafkamp gebracht.
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‘Altijd ben ik in het hoekje geweest, waar de slagen vallen,’ zei Simon Levi. ‘Eens
heb ik in de gevangenis gezeten, omdat ik een valse gulden had uitgegeven en nou
kom ik in het strafkamp, omdat ik mijn mond niet heb kunnen houden.’
‘Je hebt nooit je mond kunnen houden. Dat is je ongeluk,’ zei zijn vrouw.
‘Ja,’ zuchtte Simon Levi, ‘als ik mijn mond had gehouden, toen jij me voor een
huwelijk op een schotel werd aangepresenteerd, had ik jou ook niet gekregen.’
‘Heb je daar berouw over?’ vroeg de vrouw vinnig.
‘Nee,’ zei hij, ‘maar je hebt me een groot bedrag aan scheerzeep gekost.’
‘Aan scheerzeep? Je baard is toch niet zwaarder geworden?’
‘Maar jouw baard wel,’ zei Simon Levi. ‘'t Is misschien wel goed, dat ik naar
Polen ga.
‘Waarom is 't goed, dat jij naar Polen gaat?’
‘Ik wil ze daar wat van mijn lach leren, tegen interest.’
In de nacht kwam de waarschuwing, dat het transport de volgende dag zou
vertrekken. Ze hadden hun povere bagage al gereed, en 's morgens stonden ze klaar,
om in de goederenwagens te stappen: de commandant van Westerbork stond stram
in zijn onberispelijke uniform, zonder enige vlek of smet, goed gewassen en
geschoren, met iets van een glimlach om zijn lippen. Hij lette niet op de angstige,
sombere gezichten, op de houding van radeloosheid: hij was als een rancho-bezitter,
die een kudde vee, voor de slachtbank bestemd, ziet weggaan.
Ruth koos met haar kind een plaats dicht bij de uitgang en zonder dat iemand het
bemerkte, behalve de Nederlandse conducteur, die net deed; of er niets gebeurde,
trok ze de deken met het breekijzer naar binnen. Zo diep vervuld was ieder van eigen
leed en zorg, dat niemand aandacht aan zijn naaste schonk en Ruth bleef met het
kind in haar arm staan. Ze wachtte geduldig, maar haar hart klopte voor haar hoorbaar.
‘Ik kom vrij,’ dacht ze. ‘Ik moet vrij komen, ik moet weer
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met Mozes samen zijn, ik zal weer met Mozes samengaan.’
Men bemerkte het wel, maar niemand sprak een woord, toen ze een paar planken
van de bodem losmaakte; ze werd door een wil en kracht gedreven, die sterker waren
dan haar eigen wil en kracht.
Onwillekeurig kneep ze haar lippen op elkaar en toen de trein stilstond, gleed zij
naar beneden en liep toen, wat ze lopen kon, het kind in haar armen. Het duurde
enige tijd vóór er schoten klonken, doch zij rende door, tot ze niet meer kon, eerst
langs de rails, toen in het vrije veld, de richting uit, vanwaar ze was gekomen. Soms
gleed zij even uit, over een bonk sneeuw, over ijs, en dan gebeurde het, dat het leek,
of ze voorover zou vallen en al haar wilskracht had ze nodig, om zich staande te
houden. Ze wist niet, waar ze zich bevond, een witte, eenzame wereld omringde haar,
ze vormde er met haar kind het middelpunt van. Toen voelde ze instinctief, als een
dier, waarvoor gevaar dreigt, hoe scherp zich haar figuur met dat van het kind vereend
in het blanke landschap aftekende en ze sprong op het ijs van een sloot, liep tegen
een berm op en ging aan de andere zijde liggen en wachtte. In de trein had ze het
bonzen van haar hart gevoeld, doch nu, terwijl ze lag, drong dit geluid tot in haar
oren door. Ze drukte het jongetje tegen zich aan en ze dacht: ‘Als hij nu maar niet
begint te huilen.’
Even later vond ze een soort van holte, waarin zij zich niet kon verbergen, maar
wel verschuilen, en zo lag ze in angst en spanning. Ze hoorde stemmen boven zich,
ze bedacht, dat men het spoor van haar voetstappen was gevolgd, en wanneer men
op de helling klom, zou men haar zeker ontdekken; men nam echter blijkbaar aan,
dat ze langs het ijs verder was gelopen en de stemmen vervaagden.
Tegen de avond stond ze op, en toen begon het kind van honger te schreien:
gelukkig had ze een flesje met melk meegenomen, die de jongen gretig opdronk.
Daarna nam ze hem op de arm, volgde de spoorlijn, tot ze aan een wachtershuisje
kwam, waar ze geduldig bleef wachten.... eindelijk zag ze een man, die de deur
opendeed en ze vroeg: ‘Mag ik binnenkomen?’ Op de drempel straalde de gloed
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van een klein kacheltje haar tegen en ze trilde van verlangen, warmte te ontvangen
en misschien wat brood.
‘Wie ben je?’ Ze hoefde aan zijn houding niet te twijfelen en ze zocht woorden
als een bedelares. ‘Ik ben zo koud, mijn jongetje is zo koud, ik ben helemaal niet
lastig. We vallen hier bij de kachel wel in slaap.’
‘Ik heb horen schieten.’
‘Ik ook.’
‘Zoeken ze je?’
‘Mij....?’ Ze wilde liegen, ontkennen, dat ze een Jodin was, doch toen ze zijn
eerlijk, rechtschapen gezicht zag, kon ze de leugen niet uitspreken. ‘Ik ben een Jodin,’
zei ze eenvoudig. Hij liet het licht van de lantaarn op haar vallen.
‘Ik zou 't niet hebben gezegd, kom binnen.’ Hij had grote hoeveelheden brood en
melk bij zich en ze sopte het brood in de melk. Nu at ze met het kind mee.
‘Waar ga je heen?’
‘Ik zoek een onderduik-adres.’
‘Hier ben je te dicht bij de spoorlijn,’ zei hij. ‘Je moet in het dorp wezen.’
‘Waar?’ vroeg ze.
‘Ga straks met me mee,’ zei hij goedig, ‘maar loop een paar passen achter me aan.’
‘Kan ik bij u komen?’
‘Nee, ik heb een vrouw.’
Ruth lachte niettegenstaande al haar zorg en nood.
‘Wat denkt uw vrouw dan wel?’
‘Wat vrouwen denken,’ zei hij en hij lachte ook. ‘Als er iemand hier in het dorp
me ziet, met jou, en hij vertelt het aan mijn vrouw, dat is niet best, dat is niet best.’
Hij monsterde Ruth.
‘Moet ik dan gevaar lopen, omdat uw vrouw jaloers is?’
‘Twee huizen van me af woont een vrouw alleen en misschien wil die je helpen.
Hoe heet je?’
‘Ruth Levi.’
‘Je bent zeker niet uit deze buurt?’
‘Nee.’
‘Je praat heel anders dan de mensen hier. Je bent uit een
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grote stad, dat zie ik wel. Ik heb een hekel aan de grote stad, daar is te veel verleiding.’
‘Er zijn in een grote stad heel veel goede huwelijken. Ik ben niet jaloers; ik weet
niet waar mijn man is, maar al ziet hij de liefste en mooiste vrouwen van de wereld,
hij let er niet op.’ Ze zweeg even.
‘Mijn man en ik zullen weer samen-komen.’
‘Daar ben ik nog zo zeker niet van.’
Ze volgde hem op twintig meter afstand; ze was nu als een stille, schuwe schaduw,
die voortgleed langs het egaalgrijs van een besneeuwde weg bij avond. Hij keek niet
om, op een ogenblik verdween hij en het leek of ze nooit samen waren geweest. Ze
moest een heel eind lopen, voor ze twee huizen verder was, want met grote
tussenruimten waren hier de boerderijen van elkander gescheiden. Eindelijk ontdekte
zij een donkere laan, een hond blafte en aarzelend bleef ze staan. In dit schemerdonker
zocht ze naar een huis, een deur, tot er eensklaps een stem klonk.
‘Wie is daar?’
‘Een vrouw en een kind. Iemand heeft gezegd, dat ik hierheen zou gaan.’
Het werd na deze woorden heel stil om haar heen, want het blaffen van de hond
had opgehouden. Ze zocht, aarzelde, wankelde, tastte in de duisternis. Er was geen
maan en er waren geen sterren, de schemer lichtte iets opwaarts en toch niet
voldoende, om er de wég bij te vinden. Hoe zou ze de donkere laan weer opsporen,
die naar het huis leidde? Ze struikelde over een steen, toen blafte de hond weer en
ze hoorde een stem, die iets vroeg, wat ze niet onmiddellijk kon verstaan.
‘Wat zegt u?’ vroeg ze hulpeloos.
‘Wie is daar?’
‘Een vrouw en een kind,’ herhaalde ze.
‘Ben je nog niet weg?’
‘Ik wil wel weg....’ zei Ruth half schreiend, ‘als ik maar weg kon komen.’
‘Wie zei het, dat je hierheen zou gaan?’
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‘Een spoorwegman.’ De vrouw kwam naar buiten en zocht Ruth.
‘Je kunt wel even binnen komen.’ Ze kwam in een boerenkamer met
familieportretten aan de wand en een ouderwets kabinet op de houten vloer. In 't
midden van het vertrek stond een grote kachel met een ijzeren ring eromheen, waarop
je de voeten kon zetten.
‘Waar ga je heen?’ vroeg de vrouw.
‘Ik weet het niet,’ zei Ruth. Hoe intens moe was ze, hoe zwaar voelde het kind
aan, het leek, of het uitsluitend gewicht werd, als je het lang droeg. ‘Mag ik een
ogenblik bij de kachel zitten?’
‘Waar slaap je vannacht?’
‘Dat weet ik niet.’
‘Er is vlakbij een herberg, waar je kunt slapen.’
‘Niet voor mij,’ dacht Ruth. ‘Niet voor een Jodin.’ Ze zei: ‘Kan ik hier vannacht
niet bij de kachel zitten? Heeft u een kussentje en een matras voor 't kind?’
‘Heb je geen geld?’ vroeg de vrouw. Ruth haalde haar beursje voor de dag en liet
zien, wat ze er in had - twaalf gulden en drie en twintig cent. Hoe had ze het kunnen
bewaren, zonder dat iemand hier iets van had geweten of vermoed?
‘Je moet toch ergens naar toe.’
‘Ik kan nergens komen,’ zei Ruth somber. ‘Het was misschien beter geweest, dat
ik met,’ ze wou zeggen: ‘met het transport mee was gegaan,’ maar ze bedacht zich
bijtijds, ‘nee, dat niet vertellen.’ Ze smeekte: ‘u kunt al het geld krijgen, dat ik bij
me heb, als ik hier mag blijven.’
‘Waar is je man?’
‘Ik weet het niet.’ Ze begon nu hevig en zonder ophouden te schreien, uit nood en
ellende en vermoeidheid. De vrouw nam het kind en legde het in een bedstede.
‘Je kunt vannacht hier blijven. Heeft jouw man je in de steek gelaten?’
‘Nee.’
‘Is hij net als jij ondergedoken?’
‘Ja.’
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‘Waarom zijn jullie dan niet samen ondergedoken?’
‘Dat kon niet.’
‘Ik denk, dat je niet getrouwd bent, je verkoopt me leugens. Je draagt ook geen
trouwring.’
‘Die heb ik weggegooid.’
‘Weggegooid? Had je een gouden trouwring?’
‘Ja, maar mijn man zei, dat ik hem weg moest gooien. Dan kon hij niet in de handen
van de Duitsers vallen.’
‘Je man niet?’
‘Nee, de ring.’ Ze lachte even, maar het gezicht van de vrouw behield dezelfde
norse, strakke uitdrukking; Ruth kon niet gissen, wat er in haar omging. Telkens
schudde ze het hoofd, terwijl ze zich met alle geweld tegen haar ongeloof in Ruth's
verhaal verzette.
‘Ik zeg, 't is wonderlijk. Heb je niks met je man afgesproken?’
‘Nee,’ zei Ruth. ‘Ik kon trouwens niets met hem afspreken, want hij is eerder dan
ik weg gegaan; hij moest eerder weggaan.’
‘Waarom?’
‘Dat kan ik niet zeggen. Ik heet Ruth, noemt u mij maar Ruth.’ Ze wilde er
bijvoegen: ‘ik ben toch zoveel jonger dan u,’ maar haar fijngevoeligheid belette haar
dit.
‘Er zit in jouw verhaal een leugen of je houdt de waarheid achter en als je me de
waarheid niet zegt, ga je met je kind het huis uit.’
‘Ik wil u graag de volle waarheid zeggen,’ zei Ruth ontroerd en ze legde de handen
op de vale mouw, ‘ik wil niets liever. Ik vertel u de volle waarheid als ik u mijn naam
noem: ik heet Ruth Levi.’
‘Zo - o - o,’ zei de vrouw.
Weer blafte de hand, en hij gromde nijdig na.
‘Wat zullen we nou hebben?’ vroeg de vrouw. Er klonken mannestemmen.
‘Help mij,’ fluisterde Ruth.
‘In de kelder. Gauw, daar is de trap.’
‘Het kind.’
‘Het kind,’ herhaalde de vrouw en toen zei ze:
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‘Dat blijft liggen, waar het ligt.’ De vrouw ging naar buiten.
‘Wat moet dat?’
‘Politie.’
‘Je kunt wel veel zeggen. Politie. Je moet 't maar geloven: dronkemanswerk.’
‘Nou, je kent me wel, juffrouw Libbenga.’
‘Och kom, Piet! De ander heb ik geloof ik nooit eerder gezien.’
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Negentiende hoofdstuk.
Het gezin van Simon Levi spoorde de duistere toekomst tegemoet, zonder hoop,
zonder bagage en bijna zonder lucht; op een ogenblik waren ze de grens over en in
de duistere wagon klonk eensklaps de roep: ‘Duitsland’. Een oude man barstte in
tranen uit.
‘Duitsland.’
Simon Levi wilde wat zeggen, maar waar was Levi Augurk, tegen wie hij zich ten
volle kon uiten?
‘Heb ik mijn gijn verloren?’ dacht hij. Er stond nog werkelijk ergens een onbezette
koffer en hij wendde zich tot een man, die radeloos, het hoofd diep gebogen, op een
mand daarnaast zat. Simon Levi kon zijn figuur vaag onderscheiden.
‘Mag ik plaats nemen?’
‘Ga uw gang,’ zei de man met doffe stem. Simon Levi trachtte iets van gezicht,
kleding (zover men lompen ‘kleding’ kon noemen), van houding, te onderkennen,
doch hij schudde zijn hoofd, wat hij alleen voor zich zelf deed, want niemand in de
wagon kon hem zien.
‘U bent altijd arm geweest,’ sprak hij tot de onbekende, ‘of verstaat u als ik zeg,
dat u altijd een dallesponum bent geweest? Toch moet men de rijke mensen niet
beklagen, want ze weten zich geen raad met het geld, geen eitse met hun mezomme,
als u dat verstaat?’
Hij hoopte, dat de vreemdeling hem in deze taal, die als het Jiddisj voor Salomon
Barsch zijn moedertaal was, zou antwoorden, maar deze zweeg. Simon Levi sprak
verder:
‘Wij hebben ons verdriet, onze soore, allemaal en niemand heeft medelijden,
ragmonus, met ons, we gaan hasjewijne naar onbekende landen, of verstaat u me
niet?’
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‘Waarom zouden wij hier nog loosjen hakaudesj praten? Waarom één woord
Hebreeuws?’
‘U moet niet met gebalde vuisten tegen Kodasj Boragoe staan.’
‘Hoe weet u, dat ik mijn vuisten ophef? U kunt niets zien.’
‘Ogen kunnen nooit zien,’ zei Simon Levi, ‘ik kan alleen z i e n wat ik h o o r en
omdat ik uw stem hoor, kan ik zien, dat u uw vuist naar boven heft.’
De man begon te lachen.
‘Ik heb je nooit in Westerbork gezien. Waar zat je?’
‘In de foliën,’ zei Simon Levi. ‘En u?’
‘In de batterijen.’
‘Ik heb niet veel voor de Duitsers gedaan. Ik heb alle papier, of het zilverpapier
was of ander papier, door mekaar gegooid en waarom? Ik dacht, de Duitsers doen
ook zo met papier, of ze er plechtige verdragen op hebben gezet of niet, ze gooien
ook alles door elkaar.’
‘Waarom kon je zien, dat ik altijd een dallesponum ben geweest?’
‘Omdat u mij uw koffer hebt willen aanbieden, om erop te zitten. Dalles helpt
dalles, maar een kootsen kan nooit iets afstaan, daaraan wist ik, dat u altijd in de
dalles hebt gezeten en u nooit over mezomme beschikt hebt.’
‘Je hebt gelijk,’ zei de man, ‘maar hier doet 't er niet toe, of je vroeger een
dallesponum of een kootsen bent geweest; hier heeft geld geen waarde. Je bent een
gijnponum, maar ik heb ook gijn, ik heb mijn Westerborks geld meegenomen.’
Verschillende mensen begonnen ineens mee te schreeuwen.
‘Allemaal smerigheid.’
‘Ze behandelen ons nog erger dan beesten.’
‘Water, water.’
‘Er is hier niets te koop,’ fluisterde Simon Levi. Een van zijn kinderen kwam bij
hem staan.
‘Ik heb wat, Suus,’ zei hij. ‘Roep de andere kinderen.’
Toen ze om hem heen stonden, lachte hij.
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‘Ik heb chocolade.’
‘Chocolade?’ vroeg de vreemdeling naast hem.
‘Alle jaren heb ik chocolade bewaard en daar met niemand over gesproken, want
ik heb het voor de grootste soore bewaard.’ Hij deelde alles uit en gaf ook de
vreemdeling een stuk.
‘Je neemt zelf niks.’
‘Nee, ik heb genoeg aan de geur.’
‘Waar gaan we heen?’ vroeg de vreemdeling.
‘Wij zijn de speciale gasten van Hitler. De feestmaaltijd in Berchtesgaden staat al
voor ons klaar.’
Soms stopte de trein en dan kon een bevoorrechte naar buiten kijken. Eens
probeerden Nederlandse arbeiders de wagons te naderen, om brood en water te
brengen; het werd een soort belegering, waarbij men langs sluipwegen op de wagons
toeging en Nederlandse woorden klonken tegen het onaandoenlijk, donker gezicht
achter de kleine opening; de Nederlandse conducteur die alles had gedaan, om nog
met deze paria's te praten, die had geprobeerd nog brieven van hen mee te krijgen,
was verdwenen.
‘Water, water,’ kreunden, riepen, schreeuwden de mensen in de trein.
De groene politie bewaakte de wagons en niemand kon dichterbij komen. De
arbeiders riepen:
‘Houdt goede moed.’
‘Wij denken aan jullie.’
‘Wij zullen jullie niet vergeten.’
‘Laat mij erbij,’ riep Simon Levi. ‘Ik zal ze aan het lachen maken,’ maar niemand
ging opzij en de zwijgende gezichten der lijdende Joden bleven voor de smalle ruiten.
‘Een neweire,’ mompelde hij, ‘nou zien ze niet anders dan miese gezichten.’
De trein ging verder, diep, dieper Duitsland in; steeds verder werden de Joden van
Nederland verwijderd en terwijl ze bij elkaar zaten, hun lot tegemoet gingen, werd
voor ieder het heimwee als een lichamelijke wonde. Een buurman zou nu op hetzelfde
ogenblik aan hen denken, zichzelf afvragen:

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

208
‘En waar zou nu Levi zijn?’ of
‘Zou Abraham nog leven?’ of
‘Asser was altijd zo'n goeie man.’
Tranen konden niets zeggen, alleen dat onbewogen gezicht, waarop alle lach en
smart gestorven waren. Ze vergaten, dat ze Joden waren, die oorspronkelijk uit
fel-zonnige landen stamden, nee, zij-zelf, hun ouders, hun voorouders hadden altijd
in Nederland geleefd met zijn goede, hartelijke mensen, die nooit vreemden voor
hen waren geweest. Zij, die op de grond op kisten zaten, lieten 't hoofd zinken,
volkomen moedeloos. Ze zouden hun land nooit weerom zien, ze zouden ten onder
gaan, veroordeeld als misdadigers.
Op de trein waren borden aangebracht, waarop Sobibor stond; wat betekende
Sobibor? Was het de naam van een stad, een kamp, een dorp, een streek? Niemand
had ooit van Sobibor gehoord en plotseling klonk er een andere naam: Kosel. De
trein hield stil en onmiddellijk vlogen de groene politie-mannen de wagons binnen.
‘Alle mannen eruit.’ Ze sloegen met stokken, als het niet snel genoeg ging.
‘Vooruit, geen tijd.’ Niemand kreeg gelegenheid afscheid te nemen van vrouw,
verloofde en kinderen en Simon Levi stond buiten.
Onder de Duitsers bevond zich een man, die een edel gezicht had, met een
menselijke glimlach. Simon Levi wendde zich intuïtief tot hem.
‘Ik heb wat laten liggen.’
‘Wat heb je laten liggen?’
‘Mijn goed geweten. Mag ik 't halen?’
De Grüne keek verwonderd naar hem, daarna kwam er iets van een lach over zijn
gezicht; hij keek even om zich heen, of er een supérieur in de buurt was en liep toen
weg. Simon Levi sloop in de wagon terug, om afscheid te nemen van zijn gezin. Hij
kuste zijn kinderen één voor één, haastte zich niet en legde op elk hoofdje bensjend
de handen, gelijk vrome Joden met hun kinderen aan het begin van de Sabbath doen.
Hij riep Gods zegen voor hen in, door dit simpele
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gebaar. Hij schreide niet, maar 't grote wonder was, dat hij niet lachte. Toen wendde
hij zich tot zijn vrouw:
‘Jij bent niet zo'n schat als mijn eerste vrouw en je hebt in Westerbork een baard
gekregen als een Turk.’
‘Hou met gijntjes op, Simon Levi, ik smeek 't je.’
‘Maar ik leef toch nog?’
‘Vlak voor je dood!’
‘In de minuut, dat ik sterven zal, wil ik, dat er een gijntje op mijn lippen zal wezen.
Kijk de kinderen lachen, zij scharen zich om hun vader heen, ze zijn kinderen van
hun vader.’ Hij werd 'n ander mens dan Simon Levi, klein koopmannetje,
lompenhandelaar, arm en onaanzienlijk, hij werd de gijn van alle volkeren in den
vleze, ja, hij werd tot 'n held, nooit in een heldendicht beschreven, zonder wapens,
zonder macht. Hij zei: ‘Overal ontmoet de Dood tranen, meen je niet, dat dit hem
verdriet doet? Laten we de Dood ook eens laten lachen om een goeie gijn, ook de
Dood moet in gezondheid leven, om zijn werk te kunnen verrichten.’
‘Wat zullen ze met mij doen, Simon Levi?’
‘Misschien ga je wel een nieuwe sjiddisj aan, als ik gestorven ben,’ troostte hij
haar. De Grüne keek om de hoek.
‘Mee, vuile Jood,’ riep hij luid, dat anderen het zouden horen.
‘Wat zouden ze met mijn kinderen doen, en met mijn vrouw?’ dacht Simon Levi
en hij volgde de troep. Hij zou zijn kinderen niet weerzien en ook zijn vrouw niet;
en dit laatste was misschien nog het beste, want ze zouden proeven op haar nemen
als op een konijn, ze zou er opgeblazen uitzien als een ballon, en ze zou onder hevige
pijnen sterven.
Buiten stonden auto's.
‘Wie te moe is, om te lopen, kan met een wagen meerijden.’
‘Ik loop niet meer dan drie kilometer in het uur,’ mompelde Simon en hij stapte
in een grote vrachtauto, die al snel wegreed. Dag en nacht reden ze voort. Waarheen?
‘Dat is me niet vaak overkomen,’ dacht Simon Levi doezelig, ‘dat ik als een vorst
door 't land rijd.’ De wagens reden voort, langs sombere, vlakke wegen en eindeloze
zwarte
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velden, die wel verlaten leken. Als ze op een heuvel kwamen, zag je uit de hoogte
de meest troosteloze eenzaamheid, het scheen, of hier geen mens woonde, ja ooit
gewoond had en de mannen spraken op hun tocht geen woord; zelfs Simon Levi
zweeg, telkens als hij voor korte of lange tijd uit zijn dommel op-schrok. Eindelijk
kwamen ze aan een stad van barakken; hoe werd de naam ‘Auswitz’ geroepen? Hoe
werd het bekend, dat ze in Auswitz waren? Misschien had een Jood de naam
opgevangen, die iemand uit het kamp hem had gezegd.
Ze kwamen in een lange rij te staan, een S.S.-man zat op een bank en een dokter
stond achter hem. De mannen zagen, hoe hij telkens met zijn duim wees, ze werden
door dat wijzen van die duim in twee groepen verdeeld, een grote en een
belachelijk-kleine, de grote voor de dood, de kleine voor het leven.
Simon Levi kwam natuurlijk bij de massa.
‘Ik, arme sjlemiel,’ mompelde hij. Ieder van hen kreeg een handdoek en een stuk
zeep en plotseling herwonnen ze hun moed; ze zouden zich eindelijk kunnen wassen
en ze kwamen dan ook in een ruimte, waar een douche stond. Ze moesten zich
uitkleden en hun kleren wegleggen; ze deden alles zo ordelijk mogelijk en stonden
voor de reiniging gereed.
Doch uit de douche stroomde geen water, maar gifgas.
‘Nu ben ik in Auswitz.... aus.... dem Witz gekomen,’ hijgde Simon en aldus
vervulde hij zijn gelofte, dat hij met een gijntje op de lippen zou sterven.
De kille bestond nog, doch gehavend en ontsierd, de stenen van het gebouw waren
met ruwe hand verbrijzeld. Het Jodendom sidderde op zijn grondvesten en noch de
protesten van de Christen-kerken, noch de hulp en het medelijden van de Christenen
kon het uit zijn nood verlossen. De vervolging was systematisch: elk ogenblik gingen
de Duitsers iets verder, gelijk ze dit bij alle Nederlanders deden en ze zaaiden
wanhoop en zelfmoord over dit land van oude beschaving.
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Moller, die dit alles als een wetenschappelijk onderzoek aanvaardde, zat dikwijls
alleen en peinzend op zijn kamer. De ondergrondse beweging begon zijn werk, helden
vielen en vochten, doch onbewogen beschouwde de Sturmbannführer het werkelijke
resultaat: de Joden waren de stoottroepen, de overige Nederlanders waren de
infanterie, die onder moorddadig vuur zouden staan, en zijn rapporten naar Berlijn
luidden:
‘De Nederlanders zijn aan vrijheid gewend, overal praten ze vrij-uit, en ze zijn
argeloos en ongewapend,’ maar hij durfde van zijn twijfel, of Duitsland de oorlog
wel zou winnen, niets te vertellen. Hij behoorde tot de weinige Duitsers, bij wie deze
twijfel opkwam en soms werd hij er als een pijn door gekweld; hij benijdde Doluph,
die nooit in zijn geloof aan de Duitse zege wankelde en met revolver en zweep tegen
hen, die hij als misdadigers beschouwde, inging. Hij was de man van de karwats en
nam als axioma aan, dat barmhartigheid een belachelijk gevoel was; het woord
‘cultuur’ was een reclamemiddel. De vrouwen, die hij begeerde, behoorden hem als
zijn eigendom toe en hij speelde met Gertrud als met een stuk speelgoed.
In Moller heerste diep de belangstelling voor mensen en hun lot, en als een erfenis
droeg hij het wijsgerig denken met zich mede, het willen doorgronden van de
werkelijke waarden in dit leven; ware de tijd gewoon geweest, hij zou waarschijnlijk
tot de stille geleerden hebben behoord, die in de afgeslotenheid van een kamer, met
boeken tot hun beschikking, tot scherpe vormgeving van gedachten komen. Hij had
besef van de vloek van zijn bestaan, dat hij volbrengen en voleindigen moest, en
aard en opvoeding waren in hem twee tegenstrijdige machten.
Hij verlangde er naar, Marcus, de dromende gelovige, de machtige weerloze, de
Christen, te ontmoeten, want in diens boek had hij een nieuwe wereld ontdekt, zoals
een man, die nog nooit een bron heeft gezien en voor 't eerst aanschouwt, hoe het
opborrelende water in het zonlicht sprankelt. Vaak, als hij zich onbespied voelde,
verliet hij de onbewogenheid, wierp hij de maskers, die de diplomatie op
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zijn gezicht had gelegd, van zich af; dan liep hij rusteloos door zijn eenzame kamer
en peinsde:
‘Deze Marcus alleen is mijn meester.’
Ook Doluph's gedachten zwierven om Marcus heen: van alle Joden bleef deze
zonder aannemelijke reden onaangetast. Hij leefde nog, als de enige van de familie,
waar Gertrud enige tijd een deel van geweest was: hij haatte Marcus met al zijn
kracht, als Jood, als denkend en gevoelig mens; bewust en onbewust was deze haat
altijd bij hem.
‘Wat is eigenlijk de reden, dat u die Jood met rust laat?’ vroeg hij Moller eens.
Moller kon hier geen antwoord op geven: zijn scherpzinnigheid liet hem in de steek;
hij kon toch niet zeggen, dat hij persoonlijk Marcus wilde sparen en hij kon toch ook
niet zeggen, dat hij hem vergeten had? Dit zou trouwens niet helpen en daarom
probeerde hij er met een bitse opmerking af te komen:
‘Dat is mijn zaak.’
‘Wilt u die Jood sparen?’ vroeg Doluph boosaardig. ‘Wat voor belang heeft u
daarbij?’
‘Zou hij mij om die Marcus ten val willen brengen?’ dacht Moller. ‘Zou hij 't
willen doen, omdat ik zijn chef ben? Of omdat ik naar zijn overtuiging schuldig ben
door een Jood te sparen?’ Dat was de ernstigste misdaad voor een Duitser: een Jood
met rust te laten. Hij besloot tegen de wind in te varen en zich zo rustig mogelijk te
houden.
‘Bemoei u met uw eigen zaken.’
‘Tot uw orders.’
‘Ik verzoek u mij in deze zaak te laten beslissen.’
‘Tot uw orders.’
‘Ik geef bevel, dat zijn huis in beslag zal worden genomen.’
‘Tot uw orders.’
Dit was de manier, Marcus' leven te sparen en tegelijkertijd zijn eigen positie te
behouden. Ook Marcus werd opgejaagd, de Duitsers konden zijn mooie huis betrekken
en de meubels naar Duitsland sturen.
Toen hij aan de rand van de stad in een bouwvallig huisje woonde, met kapotte
ramen, en vensters, die niet sloten,
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kwamen de weinige overgebleven Joden als vroeger om troost bij hem. De dagen,
dat Salomon Barsch hem als parnes had verdrongen, dat men hem had gehaat en
gewantrouwd, waren voorbij. Er was ongemerkt een nieuw geloof ontstaan: dat
Joden, welke overtuiging ze ook bezaten, een éénheid vormden; de patrijzen
verzamelen zich in de avond, na het blaffen der honden, het knallen der schoten.
Hoe moest hij nu tot de mensen spreken, die radeloos en hopeloos bij hem kwamen?
Er waren de vader en moeder ... eerst hadden ze de jongen van veertien weggehaald
en toen het meisje van twaalf: wat zou er met de kinderen gebeuren? Midden in de
nacht bij sneeuw en hagel hadden ze een oude, zieke vrouw uit haar bed gelicht en
als een pakket achter op de fiets meegesleept: was het denkbaar, dat er zulke beulen
bestonden? Men had niets meer van haar gehoord....
‘Marcus, help ons.’
Het scheen hem vaak toe, dat zijn eigen verdriet nooit had bestaan of nu bestond,
want ieder mens stelde eigen leed boven het zijne. Geduld, geduld, geduld, dat was
het enige. De troepen van de andere zijde zouden wel komen en de geschonden
vrijheid en verdraagzaamheid herstellen.
‘Wanneer, Marcus?’
‘Het moet komen.’
‘Te laat voor ons.’ De stemmen klonken dof, de schouders waren gebogen, de
handen klemden zich tesaam. ‘Wij ook gaan naar Westerbork, en verder. Waarheen?’
‘Waar kunnen wij onderduiken?’
Hij zelf wou dit niet en hij kende maar enkele adressen: bijna niemand durfde een
Jood in zijn huis te ontvangen en velen waren zelfs angstig de mensen met sterren
op straat te groeten. De meeste Joden liepen schuw, en ze begaven zich ternauwernood
uit hun huizen. Kinderen begonnen al te roepen en te schelden, zo werkte de Duitse
propaganda door. Weinigen, behalve een burgemeester Sevenhoven en enkele anderen,
hadden in dit land aan een Joodse kwestie gedacht; thans was de Joodse kwestie
gekomen; Joden
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waren Joden; ze konden er niets aan doen, dat was wel waar, maar ze waren nu
eenmaal Joden.
Marcus vocht tegen de angst, deze machtige vijand, die de handelingen remt en
die zo dikwijls de verkeerde weg wijst: hij vond het natuurlijk, dat deze angst bestond,
want de Duitsers leefden het liefst in een wereld van slaven en gebogenen en al hun
maatregelen waren er op berekend vrees te wekken. Wie kon niet begrijpen, dat de
Joden, het meest vervolgde volk ter wereld, door de klauwen van deze angst waren
gegrepen? Ze wisten niet, waarheen ze zich moesten wenden.
‘God heeft ons verlaten, Marcus.’
‘Nooit verlaat God een mens.’
‘De mensen hebben ons verlaten, Marcus.’
‘Stel je vertrouwen niet op mensen.’
Enkelen waren wantrouwend.
‘Waarom laten de Duitsers jou met rust?’
‘Ze hebben me niet met rust gelaten. Bovendien komt ook voor mij de dag.’
Hij wist, dat ook voor hem het uur zou slaan en dat hij zich zelf niet zou kunnen
redden, wanneer dit zover was: h ij het minst, de raadgever van allen.
Welke dood zou hem wachten? Moest men de geruchten geloven, mededelingen
van Duitse soldaten in treinen? Wat was de waarheid?
Nog ging zijn leed over in dat van anderen, als de ene rivier zich met de andere
verenigt. Hoe moet men zelf eerst geleden hebben, vóór men de smart van een ander
begrijpt, dacht hij. Hij gaf aan de mensen, die bij hem kwamen, zijn overpeinzingen,
zijn denkbeelden, hij gaf ze niet als aalmoes, doch als iets, waar ieder recht op had.
Dikwijls moest hij gemeenplaatsen gebruiken, hij moest zich bij het geven van troost
in de gedachtengang van anderen verplaatsen; dit was de grote kunst: niet eigen
overtuiging te prediken, doch de mensen in hun nood werkelijk bij te staan. Toen
werd hij op het ‘Witte Huis’ ontboden en hij begreep dadelijk waarom. Zijn geest
werkte onfeilbaar en was altijd gereed gedachten van anderen te doorgronden. Dat
Moller
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hem alleen ontving, verraste hem niet. Hij stond tegenover een machtige tegenstander,
die er niet in slaagde, zijn diepe sympathie voor hem te verbergen, de man, in een
systeem gevangen en slaaf van het stelsel, dat hij innerlijk verafschuwde. Moller
behoefde geen comedie te spelen, evenmin als hij tegen zichzelf comedie speelde,
en Marcus sprak van beiden het eerst.
‘Het is beter, dat ik verantwoordelijk word gesteld dan een ander.’
‘Waarom is dat beter?’ vroeg Moller met zacht trillende stem: het was de stem
van het verloren, achttiende eeuwse Duitsland.
‘Ik ben tot de dood bereid.’
‘Weet u waarom wij u hier hebben laten komen?’
‘Ja.’
‘Ik ben nieuwsgierig....’ en iets van de klank, dreigend, onverzettelijk-Duits drong
nu in de stem door, ‘of u altijd zo'n moed hebt en zult betonen.’
‘Ik heb mijn geloof.’
‘Wat is uw geloof?’ vroeg Moller spottend.
‘Mijn geloof,’ zei Marcus.
‘Ik ben 't daar niet mee eens,’ antwoordde Moller en hij wendde zijn gezicht af,
om de gloed van Marcus' ogen te ontgaan. Een ogenblik was er de diepe stilte, die
aan de dramatische wending van een gesprek vooraf gaat.
Marcus wachtte op de aanval, doch niet met gebogen hoofd.
‘Wat is deze man overgebleven?’ dacht Moller en hij vocht tegen zijn medelijden.
Marcus wachtte nog altijd.
‘Kent u burgemeester Sevenhoven?’
‘Ja,’ zei Marcus, ‘zijn dochter verwacht een kind van mijn zoon.’
Moller sprong onbeheerst op.
‘Jood,’ schreeuwde hij.
‘U heeft gelijk,’ zei Marcus rustig. ‘Wat is mijn straf?’
‘Uw straf zal zijn, dat u bijna de laatste Jood zult zijn, die vrij in deze stad
rondloopt,’ en hij bespiedde de uitdrukking op Marcus' gezicht.
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‘Sheila,’ antwoordde Marcus en niets anders, doch nu toonde Moller hem zijn doffe,
onbeweeglijke masker. Toch wist Marcus, dat niet hij, de Jood, de verslagene,
gemartelde was, maar de Duitser, die zich volbloed-Ariër voelde. Marcus kende de
beweegredenen, die tot Sheila's redding hadden gevoerd: de liefde van Moller tot
deze vrouw en hij kende ook de prijs, waardoor het mogelijk was, dat Moller haar
had kunnen redden: Ruben's dood.
‘Maar weet hij ook, dat ik Rafaël gedood heb?’ dacht Moller, ‘en a l s hij het weet,
begrijpt hij dan, waarom ‘ik dit heb gedaan?’ Hij beschouwde Marcus' gezicht.
‘Is dit uw masker of is dit uw werkelijke gelaat?’ vroeg hij.
‘Ik ben me niet van leugens bewust.’
‘Waarom moeten we vijanden van elkaar zijn?’
‘Waarom moeten mensen vijanden van elkaar zijn?’
Moller herstelde zich; hij moest tot de werkelijkheid terugkeren, en over deze
kwestie van Sheila's verraad verder zwijgen. Dit begreep hij al: dat bijna alle
Nederlanders, als ze er begrip van kregen, wat Sheila gedaan had, haar zouden
verafschuwen. Niemand zou vragen naar het hoe en waarom. Terwijl hij tegenover
Marcus zat, kon hij zijn sympathie voor hem niet verbergen; maar hoe zou het wezen,
als Marcus weg was gegaan en hij weer met zijn gedachten (de ene gedachte volgde
de andere, werd op de andere logisch voortgebouwd) alleen was?
‘Ik heb u hier laten komen op een klacht, dat u rassenschennis hebt bevorderd.’
‘U bedoelt, dat mijn zoon Rafaël de vader is van Betsy Sevenhoven's kind?’
‘Ja.’
‘En u wilt mijn dood?’
‘Nee,’ zei Moller; zijn masker bleef, zijn stem klonk effen en onverschillig, en
kon zowel waarheid als onwaarheid verbergen. ‘De dreiging van de dood heeft geen
betekenis voor u.’
‘Nee.’
‘We hebben geen belang meer bij uw leven. Ik heb u als
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internationaal schrijver gespaard, en dit is nu niet meer nodig. We hebben geen
rekening meer te houden met de publieke opinie in de Verenigde Staten.’
‘En toch wilt u mijn dood niet?’
‘Nee,’ zei Moller. ‘Ik spreek tegen u geen onwaarheid. Ik wil u zolang sparen als
ik kan.’
‘Ik wil geen medelijden.’
‘Dat is het niet.’ Hij dacht: ‘hij weet niet, dat ik in deze kamer op dezelfde plaats,
waar hij zit, zijn zoon gedood heb.’ De diepe doorgrondende ogen van Marcus lieten
hem niet met rust. Zulke ogen, donker en lichtend, had hij nog nooit gezien en hij
was er voortdurend van onder de indruk; ze verkondigden grootheid van geest, adel
van ziel.
Er werd aan de deur geklopt en Moller deed, of hij het niet hoorde, al wist hij, wie
er buiten stond. Nogmaals klonk de klop en burgemeester Sevenhoven trad de kamer
binnen. Moller bleef op zijn plaats zitten, en zijn masker nam een maskerglimlach
aan, die hij aan alle mensen gaf, tegenover wie hij overschillig stond. Hij had Marcus
laten staan; nu zei hij tot de burgemeester: ‘Gaat u zitten,’ en hij voegde er aan toe:
‘ik herinner mij niet, dat ik u heb geroepen.’
‘Nee,’ zei Sevenhoven hees, ‘maar ik heb iets belangrijks in deze zaak te verklaren,
dat geen uitstel kan lijden.’ Hij sprak bijna volmaakt Duits en hij aarzelde zelfs tussen
de woorden, die hij uitsprak niet, zo snel stonden ze hem ter beschikking.
‘Wat is het voor klacht .... die u .... tegen deze man hebt in te brengen?’
‘Mijn dochter heeft mij gedreigd, dat ze in het huis van deze Jood wil wonen,’
schreeuwde Sevenhoven buiten zichzelf.
‘Ja,’ zei Moller rustig. Onderwijl bedacht hij de betekenis van deze aanval, die op
het eerste gezicht onweerlegbaar leek en wanhopig probeerde hij argumenten te
vinden tegen deze ernstige beschuldiging: want een Jood, die een Arische vrouw bij
zich in huis opnam, werd zonder meer naar Polen vervoerd en als een S.D.-man dit
zelfs oogluikend toeliet, zou er ook voor hem geen genade bestaan.
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Hij had altijd dit onverwachte, waarbij geen berekening van te voren bestond, als
een gevaar gevreesd.
‘Het is dus een mededeling van uw dochter,’ zei hij ironisch, ‘dat ze in 't huis van
een Jood wil gaan wonen, en u hecht er geloof aan, dat ze dit inderdaad zal doen?’
‘Ja.’
‘Ik geloof het niet.’
‘Wat zij zich voorneemt, doet ze.’
‘Ik geloof het niet.’
Marcus wachtte roerloos en zag van de een naar de ander, zo rustig als was hij in
zijn eigen huis.
‘Ik neem aan, dat u dit kunt verhinderen,’ zei Moller tot Sevenhoven en weder
gevoelde hij de vreugde, dat hij op deze wijze over een tegenstander zegevierde: hij
had zijn tegenwoordigheid van geest herwonnen; het vervulde hem naast zijn vreugde
met smart, dat hij Sheila deze triomf niet kon vertellen en de bewondering in haar
donkere ogen niet kon genieten.
‘Hoe kan ik dat verhinderen?’
‘Als een vader zijn dochter n i e t kan verhinderen in 't huis van een Jood te gaan
wonen, is hij verantwoordelijk. U zorgt er dus voor, dat uw dochter niet in 't huis
van een Jood verblijf houdt.’
Met een fijne, linnen zakdoek wiste burgemeester Sevenhoven het zweet van zijn
voorhoofd.
‘En nog iets,’ zei Moller. ‘Er is een klacht ingediend wegens rassenschennis. Deze
rassenschennis heeft nooit plaats gevonden.’
‘Natuurlijk niet,’ zei burgemeester Sevenhoven.
‘Met andere woorden, het kind, dat uw dochter verwacht, is niet van een Jood.’
Burgemeester Sevenhoven riep schor:
‘Ze heeft het me zelf verteld.... en de manier, waarop ze het zei....’
‘Komt u met zulke dingen bij me? U heeft me goed begrepen.... het kan niet waar
zijn, dat een dochter van burgemeester Sevenhoven een kind van een Jood verwacht
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en evenmin kan het waar zijn, dat zij in het huis van een Jood gaat wonen. Heeft u
dat begrepen?’
‘Ja.’
‘U kunt naar huis gaan,’ zei Moller tot Marcus, ‘vrij en ongehinderd.’
‘Vrij en ongehinderd?’ vroeg Marcus zacht.
Hierop gaf Moller geen antwoord en zacht sloot Marcus de deur; de vrijheid lag
vóór hem, zolang het duren zou.
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Twintigste hoofdstuk.
Een paar avonden later klonk de bel even en Marcus opende de deur. Betsy
Sevenhoven stond in de gang. ‘Ik kom bij u wonen,’ zei ze, ‘als het mag.’
Marcus beefde over zijn hele lichaam, niet van angst, doch van een machtige
verwachting, dat iemand hem plotseling een zo grote gave schonk.
‘Je bent welkom kind,’ en ze trad in de donkere armoedige kamer.
‘U heeft toch geen plaats,’ aarzelde ze.
‘Ja,’ zei hij blij, ‘er is plaats genoeg. Ik kan op de sofa slapen.’
‘De sofa is oud en versleten.’
‘Maar ruim genoeg en ik zal er niet doorzakken.’
‘Nu ik alles zie, wil ik....’
‘Nee, nee, je moet hier blijven. Het is voor mij een geluk,’ en ze ging zitten.
‘Ik heb het thuis niet kunnen uithouden, ik heb het nooit kunnen uithouden. De
mensen denken, dat ik ook een N.S.B.-er ben, omdat mijn vader....’
Ze zweeg. ‘En midden tussen die N.S.B.-ers voel ik mij ...’
‘Ik begrijp alles.’ Ze strekte haar armen hulpbehoevend naar hem uit.
‘Mag ik u vader noemen?’
‘Je zou er mij een grote eer mee bewijzen.’
‘Zal ik u alles vertellen?’
‘Alles -,’ glimlachte hij, ‘is, dat je van Rafaël hebt gehouden.’
‘Ik houd nog van hem, ik kan hem niet vergeten.’
‘Blijf bij mij zolang je kunt. Hier kan het kind, mijn kleinkind, geboren worden.
Je hebt me “vader” genoemd en je vader wil ik wezen.’
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‘Wat is een kind zonder vader?’
‘Misschien zullen er mensen zijn, die achting voor je zullen hebben.’
‘Achting?’
‘Later zal er iemand zijn, die met eerbied van je zegt: “in oorlogstijd durfde zij
het kind van een Jood ontvangen,” laat alle andere mensen praten, alleen die ene
stem heeft waarde.’
‘Ik kan 't me niet voorstellen, hoe de mensen zullen oordelen.’
‘Wat voor mij een schande is, het Jodendom, zal voor jou een eer zijn.’
‘Wanneer?’
‘Eens.’
‘Ik begrijp dit alles van mezelf niet, vader.’
‘Er zijn heel veel vrouwen, die dat zeggen, Betsy: ‘ik begrijp dit alles van me zelf
niet.’
‘Ik, zo.... beheerst.... ik, die nooit.... naar de uiterste grens durfde te gaan.’
‘Durfde,’ zei Marcus en ze luisterde met bevreemding.
‘U wilt zeggen, dat ik van Rafaël zoveel hield, dat ik daardoor alles moest
vergeten.’
‘Ja.’
‘Heeft u dat ook.... stille, eigen gedachten?’
‘Die heeft ieder mens.’
‘Die voorbij gaan en die je niemand durft te zeggen?’
‘Natuurlijk.’
‘En nu zeg ik ze tegen u.’
‘Zover een man een vrouw begrijpen kan....’
‘Het is zo moeilijk,’ riep ze uit. ‘Vroeger, als een man mij aanraakte....’
De stilte kwam.
‘Dan liet ik dat toe en dan dacht ik 's avonds op mijn kamer: ‘nooit weer.’
‘Ja.’
Er klonken geen geluiden van buiten; in deze eenzame huizenrij aan de uithoek
van de grote stad was het dikwijls zo stil als op het land.
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‘Ja,’ zei Marcus eindelijk, ‘en dan na een paar dagen, weken....’
‘Nu komt het vreemde,’ fluisterde ze, ‘iets, wat u niet geloven zult: mijn lichaam
en mijn ziel waren dood of beter gevoelloos. Ik zoek de woorden,’ zei ze wanhopig.
Ditmaal antwoordde Marcus niet en na een tijd van zwijgen ging ze met spreken
voort.
‘Ik had nooit een opwelling, dat ik tegenover Rafaël verraad pleegde en als ik over
Rafaël nadacht....’
‘A l s je over Rafaël nadacht?’
‘U heeft gelijk.... Rafaël was a l t i j d bij me.... ook.... ook.... als ik vroeger
tegenover hem zondigde.... ik bedoel....’
‘Tegenover je liefde voor hem zondigde.’
‘En zo is alles gekomen.... en zo moet zijn kind, ons kind geboren worden, want
ik ben nooit zo koel geweest als dit tegenover de buitenwereld leek.... en hoe kon
ik.... mijn eigen liefste.... dit weigeren, wat ik anderen b i j n a toestond?’
‘Nee,’ zei hij, ‘dat zou onnatuurlijk zijn geweest.’
‘En nu heb ik eigenlijk nog niets gezegd, uit.... de verborgen diepten van mezelf.’
‘Woorden zijn arm. Niemand kan zeggen, wat er in ons omgaat, het is alleen het
aanvoelen.’
Na deze avond spraken ze weinig meer met elkander en ze wachtten beide op het
ogenblik, dat het kind geboren zou worden; ze hielp zo goed ze kon in 't huishouden
en ze moest dikwijls lachen, als ze zag, hoe hij de vloer dweilde, de schotels waste,
de aardappels veel te dik afschilde; hij bromde echter goedsmoeds, wanneer ze hem
het werk uit de handen nam.
Toen kwam op een avond Gertrud: op een ogenblik, dat de deur openstond, sloop
ze naar binnen en ze stond plotseling voor hem, juist toen Betsy in de keuken was.
‘Ik kom voor 't laatst bij u. Buiten is het donker, niemand heeft me gezien en
Doluph heeft me laten gaan, omdat hij denkt, dat ik naar een Duitse
vrouwenvergadering wou. Doluph, de duivel. Het staat met krijt op de muren geschre-
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ven en de N.S.B.-ers vegen 't overal uit, waar ze 't vinden, maar de hele stad weet
het: Doluph de duivel. Waar het uitgeveegd wordt, staat het een uur later weer:
Doluph de duivel. Hij durft bijna niet op straat te gaan, want op elke deur, elke muur
kan het te lezen zijn: Doluph de duivel. Hij wil niet anders meer dan in een auto gaan
en dan maar rijden, langs alle muren, schuttingen, deuren heen.’
‘Kom je, om me dat te vertellen?’ Eens was zij Ruben's wettige vrouw geweest,
en vreemd, volgens de wet was zij een Nederlandse, doch hoeveel vreemder en
ongenaakbaarder stond Marcus tegenover haar dan tegenover Betsy. Van wie had
hij 't meest gehouden, van Ruben of van Rafaël? ‘Van Ruben, van Ruben,’ hamerde
het in zijn geest. ‘Dit is mijn geheim, dat ik nooit uitspreek.’
Door de geheime en geheimzinnige invloed van het tot één familie behoren, het
‘elan’-verband, waren Marcus en Gertrud verenigd, doch Gertrud werd mede beheerst
door een voor haar onverklaarbare sympathie voor Marcus, en haat tegen Doluph.
‘Rafaël is dood,’ zei ze.
‘Ja.’
‘Doluph heeft hem niet doodgeschoten. Ik wou, dat hij 't gedaan had.’
‘Waarom?’
‘Dan zou ik de moed vinden hem te vergiftigen. Doluph, de duivel. Soms wou ik,
dat de Duitsers de oorlog verloren, alleen omdat hij dan door de Nederlanders
gegrepen zou worden.’ Ze lachte. ‘U vraagt niet, wie Rafaël dood heeft gemaakt.
Dat is nou net iets voor u, om dat niet te vragen.’
‘Nee, dat vraag ik niet.’
‘Moller heeft het gedaan,’ schreeuwde ze, ‘en ik weet ook waarom.... nee, ik
vermoed waarom, nee, ik weet waarom.’
‘Laten we daar niet over praten.’
‘Ik wil het vertellen.’
‘Ik heb bij het vorig transport van de Joden iets gezien, waardoor ik alles vergat.
Ik zal 't jou, een Duitse, vertellen.’
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‘Wat er met de Joden gebeurt, is goed,’ zei ze. ‘De Führer heeft gezegd, dat wij geen
barmhartigheid mochten kennen.’
‘Bij het vorig transport stond er een jongen van dertien, veertien jaar bij een muur
te huilen, of zijn hart zou breken.... een Joodse jongen....’
‘Ik luister niet,’ zei ze trots en ze stopte haar oren dicht. Met gesmoorde stem
voegde ze er aan toe: ‘Daarvoor ben ik niet gekomen.’ Hij nam zachtjes haar handen
in de zijne. ‘Ik vroeg hem, waarom hij zo huilde en hij zei: ‘Kijk, daar gaat mijn
moeder, ze nemen haar mee.’ En de Duitsers die er bij stonden.... in hun keurige
uniformen.... deden, of ze hiertoe het recht hadden, of ze een heilige plicht vervulden.’
‘Het kan mij niets schelen.’
‘Ik zal je een tweede verhaal vertellen, dat waar gebeurd is. Een doofstomme,
Joodse jongen, werd van het doofstommen-instituut gestuurd en was bij zijn ouders
thuis. Zijn onderwijzer bezocht hem en zei hem in vingertaal: ‘de Duitsers zullen
jou niets doen en als ze toch iets willen doen, denk dan maar: ‘meester zal me helpen.’
Toen werd de jongen naar Westerbork gesleept en na een paar maanden schreef hij
zijn onderwijzer: ‘nu moet de sterke meester komen, om mij te helpen.’
Gertrud haalde haar schouders op.
‘Dan zal ik je een derde verhaal vertellen, dat waar gebeurd is. Een Jood had een
hond, die zeer aan hem en zijn huis gehecht was en op de avond, dat hij werd
weggevoerd, maakte hij zich angstig om het dier, en hij vond iemand, die het beest
naar een familie in de buurt bracht. Toen de vrouw uit dat huis de volgende avond
de hond mee-nam, weigerde het dier in de nabijheid van de oude woning te komen.’
‘Wat heb ik daarmee te maken?’
‘Driemaal heeft de haan voor Petrus gekraaid, drie verhalen geef ik jou ter
waarschuwing, Gertrud.’ ‘Voor ieder mens kraait de haan driemaal.’
‘Het laat mij onverschillig, wat er met Joden gebeurt.’
‘Nu ben ik treurig geworden, niet alleen om 't lot van
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Joden, maar om het lot van de Duitsers, want het zal geslachten duren voor dit
vergeten is.... tenzij ze het zelf eens zullen veroordelen.’
‘U lijkt wel een profeet,’ spotte ze.
‘Toen heb ik voor me zelf sterkte gevonden en toen heb ik gedacht, dat ik niet
opstandig mocht worden tegen God. Toen heb ik de kleinheid van mijn eigen leed
gevoeld.’
‘Kleinheid?’ vroeg ze verwonderd. ‘Kleinheid van u w verdriet?’
Ze had haar handen van zijn handen losgemaakt; ze bedekte er nu haar gebogen
gelaat mee en evenals er diepe stilte tussen hem en Betsy geweest was, zo omringde
hen nu dezelfde stilte. Op hetzelfde ogenblik kwam Betsy, bijna geruisloos, in de
donkere kamer; ze bleef op de drempel staan.
‘Dit is het leven zelf,’ peinsde Marcus, ‘niet zoals schrijvers dit maken, maar het
leven in zijn eigen, ontzagwekkende waarheid en naaktheid.’
Bij het vernemen van het zachte geluid der binnenkomst had Gertrud haar handen
op haar schoot gelegd en in het halfdonker herkende zij Betsy's gezicht.
‘Woont ze bij u?’ vroeg ze schor.
‘Wie is dat?’ vroeg Betsy.
‘Ruben's vrouw,’ zei Marcus.
‘Ruben's vrouw?’
‘De vrouw van Rafaël's broer.’
‘Waarom haat ze mij?’ vroeg Betsy verwonderd.
‘Omdat je gelukkiger bent dan zij,’ zei Marcus zacht.
‘Daarom?’
‘Reden genoeg.’
‘U mag hier niet wonen,’ zei Gertrud. ‘Dat weet u heel goed. Dit is 't huis van een
Jood.’
‘Waarom ben je hier gekomen?’ vroeg Marcus.
‘Omdat ik u wou waarschuwen. Moller zal u loslaten.’
‘Loslaten?’
‘Ja, hij zal Doluph op u loslaten. Hij moet u loslaten.
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Hij kan u niet langer handhaven. Ik heb tegen Rafaël gezegd, dat hij moest vluchten,
nu zeg ik 't u.’
‘Wat heb jij met Rafaël te maken?’ vroeg Betsy.
‘Niets,’ lachte Gertrud. ‘Bovendien, Rafaël is dood.... maar ik geloof niet, dat ik
hem h e l e m a a l onverschillig was.’
‘Strijd tussen twee vrouwen,’ dacht Marcus. Hij zei:
‘Rafaël heeft nooit van Gertrud gehouden.’
‘Liefde in schakeringen,’ lachte Gertrud.
‘Je hoeft niet in raadsels tegen me te spreken,’ zei Betsy. Ze stond nog altijd, waar
ze gestaan had.
‘Het is beter, dat je gaat zitten in de toestand waar jij in verkeert,’ zei Gertrud.
‘Ik kan blijven staan. Wat is er tussen jou en Rafaël geweest?’
‘Als ik aangeef, waar jij op 't ogenblik bent, is het de onmiddellijke dood voor
jullie beiden. De vingers van Doluph zijn beweeglijk, als hij een revolver bij zich
heeft.’
‘Waarom ben je hier gekomen?’ vroeg Marcus nadrukkelijk.
‘Om u te waarschuwen, dat weet u wel.’
‘Ga dan met je verhaal naar Doluph.’
‘Ik kan u niet verraden,’ zei Gertrud en ze wendde haar hoofd af. ‘En het is goed,
dat ze nu weet, waarom ik haar niet overlever. Dat doe ik om u.’
‘Ja,’ zei Marcus, ‘maar je moet zeggen....’
‘Dat ik niet van Rafaël heb gehouden. Ik doe niet aan liefde, ik geloof niet in liefde,
ik geloof alleen in de werkelijkheid. Zo zijn wij opgevoed, dat is mijn geloof. Daarom
zeg ik niet....’ Ze sprak haar gedachten niet uit en men kon alles denken, wat men
wilde.
‘Ba,’ zei Betsy, ‘wat een vrouw.’
‘Ik gun jou Raffi, vooral, omdat hij dood is.’
‘Gun je haar het kind?’ vroeg Marcus.
‘In de oorlog worden er veel kinderen geboren, die geen vader hebben, en dat is
in haar plaats maar goed.’
‘Laat haar 't huis uitgaan,’ smeekte Betsy.
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‘Je bent vrij om te doen wat je wilt, Gertrud,’ zei Marcus ernstig. ‘Je mag ons
verraden, als je dat verkiest.’
‘U moet hier vandaan gaan.’
‘Ik blijf.’
Gertrud zei niets meer, ze verdween even zacht en onhoorbaar, als ze gekomen
was en Marcus en Betsy waren alleen. Ze spraken die avond niet meer met elkander.
Nadat het kind, Rafaël's jongen, was geboren - ze noemde hem Marcus, en hij heette
dus Marcus Sevenhoven -scheen het enige weken, of alle druk was geweken.
‘Lijkt hij op Raffi?’
Marcus schudde het hoofd. In 't gezicht van de kleine Marcus was bijna geen
Joodse trek te bespeuren, het leek op de duizende blonde kinderen, die in Nederland
worden geboren, en van zijn Joodse voorouders had hij blijkbaar weinig verworven.
‘Zijn geest sluimert nog,’ zei Marcus. ‘Wanneer zal het kind gedoopt worden?’
Ze ging naar dominee Van Wal en vroeg of hij de jongen wilde dopen. ‘Als u
belijdenis heeft gedaan,’ zei de predikant.
‘Weet u, dat het kind geen vader heeft?’
‘Elk kind heeft een vader,’ glimlachte hij.
‘Ik kon niet anders dan ik heb gedaan en ik kan geen berouw voelen.’
‘Lijkt het op zijn vader?’
‘Er is een Joodse trek in zijn gezicht.’
‘Daar wordt het kind niet minder van. Christus was een Jood, de Apostelen waren
Joden.’ Hij zweeg even en vroeg aarzelend.
‘En uw vader?’
‘Hij zegt.... hij is een van de weinige Joden in deze stad, die zich openlijk met de
ster vertoont. Hij heeft zich vroeger niet willen laten dopen, omdat men hem dan
niet meer in deze gevaarlijke tijd als leider van de Joden vertrouwde; hij zegt, nu hij
de laatste Jood is, wil hij zich niet laten dopen.’
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De predikant boog zijn hoofd.
‘Zeg hem, dat ik, dominee Van Wal, mede-zendeling onder de Joden, hem begrijp.
Wijs hem op Hebreeën VI, vers 6 en zeg, dat nu Christus ten tweede male is gekruisigd
en God Zijn volk heeft gegeven, als ééns Zijn Zoon, een tweede Pasen zal aanbreken
over de volkeren. Het Joodse bloed is niet tevergeefs vergoten, maar wee hen, die
dit bloed aan hun handen dragen.’
Na de weken van duizelingwekkend geluk en onbekommerdheid, kwamen nood
en ellende terug.
‘Wat gebeurt er met 't kind als Gertrud ons verraadt?’ vroeg Betsy.
‘Je moet hier met 't kind weg. Je moet toch vrienden hebben, waar je veiliger bent
dan hier?’
‘Ik ga hier niet weg, vader.’
‘Je moet.’
‘Is er geen oplossing te vinden?’
‘Een domme, brute macht staat tegenover ons,’ zei Mareus duister. ‘Onbuigzaam
tot het laatste ogenblik, star in het geloof van zijn goed recht, overtuigd van zijn
overwinning tot de laatste seconde.... en wie er niet van overtuigd is.... Moller.... die
kan evenmin als wij ontsnappen. Ik zal niet vergeten worden. Ook ik zal moeten
sterven.’
‘En het kind?’
‘Je moet hier weggaan,’ zei hij met nadruk.
‘Nee,’ zei ze, ‘ik blijf hier; er mag van komen wat er van komen zal.’
De opperrabbijn klopte aan de deur en trad binnen.
‘Nog ben ik gespaard, Marcus, maar transport na transport gaat weg. Velen zijn
er ondergedoken, en die nog overblijven, durven zich bijna niet op straat te vertonen.’
‘Ik heb het gezien. Ze gaan schuw langs de weg....’
‘Alleen in de uren, dat ze in de winkels mogen kopen, zie je ze op straat. De mensen
zijn al verwonderd, wanneer ze nog sterren zien.’
‘Wie zal de laatste Jood zijn?’
‘Ik,’ zei Marcus, en toen zonder bitterheid: ‘maar jij hebt kans dit te overleven, ik
niet.’
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‘Hoe weet je dat? Je bent toch geen profeet,’ zei de opperrabbijn geërgerd. ‘Ik weet
niet, waarom ik bij je gekomen ben, bij jou, de grootste afvallige van Israël, die er
bestaat.... een Christen in zijn hart.’
‘Moet dit ons bij onze laatste samenkomst scheiden?’
‘Ik ben niet zo als je vrouw was.... zo godsdienstig als je vrouw.... maar ook ik
ben een Jood in de volle betekenis van het woord.’
‘Laten wij hier de laatste maal, dat we samen zijn, niet over spreken,’ zei Marcus
smartelijk. ‘Dit alles valt weg en 't lijkt of 't waardeloos is. Wij worden alle twee als
Joden vervolgd.... we hebben dezelfde vijand.... en we liggen in dezelfde loopgraaf...
. alle twee ongewapend.... in het vuur.’
‘Dat kan wel wezen,’ zei de opperrabbijn, ‘maar in de godsdienst ben ik
onverzoenlijk. Jij bent het, die de muren van de kille hebt afgebrokkeld, steen voor
steen.’
‘Nee - nee,’ riep Marcus hartstochtelijk, ‘het is niet waar.’
‘Daarom zijn wij gestraft - om de afvalligheid van ons volk. Jij en je soortgenoten
dragen de schuld.’
‘Ja,’ zei Marcus, ‘ik wist, dat dit eenmaal gezegd zou worden.’
De kleine, dikbuikige figuur van de opperrabbijn beefde van toorn.
‘Jij hebt je goede sjem verloren. De mens kan sterven, de goede naam niet.’
‘Moeten we zo afscheid van elkaar nemen?’
‘Beter in deze dagen een afscheid in waarheid dan in leugen. En toch.... als ik jou
en je lot zie.... dan voel ik altijd medelijden.’
‘Zie,’ zei Marcus en hij wees op Betsy, die met het kind op de arm binnenkwam.
Ze keek even verwonderd naar de opperrabbijn, die haar glimlachend aanzag, met
vochtige ogen.
Hij wendde zich bruusk tot Marcus.
‘En toch neem ik geen woord terug van wat ik gezegd heb.’
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Nog twee gasten kwamen, eerst een vrouw en ook zij verscheen en verdween in de
donkere avond. Er werd weer aan de deur geklopt.
‘Wie is daar?’
‘Ik ben 't, Bella Bamberg.’
‘Bella Bamberg?’
‘Ja, ik leef nog.’
‘Kom binnen.’
Marcus schoof een oude stoel bij de tafel en Bella ging zitten; ze steunde haar
hoofd in de handen, staarde voor zich uit en lette niet op Marcus en Betsy; ze zat als
iemand, die eindelijk rust vindt en aan niets anders dan rust behoefte heeft. Marcus
legde haar een kussen in de rug.
‘Zit je zo goed?’
Bella knikte en eensklaps uitte ze een luide jammerklacht, die niet in schreien
overging.
‘Stil,’ zei Marcus tot Betsy.
De jammerklacht ging in klanken over, klanken werden onsamenhangende
woorden. ‘Ooo - nee - ja - ooo -’ -’ en nu schreide ze eindelijk.
‘Alles - alles - dood.’
‘Wie kan helpen?’ dacht Marcus.
‘Wat is geld? Mijn vader en moeder wilden vluchten.... ze konden voor geld geen
schip krijgen.... mijn vader en moeder zijn 't eerst gepakt.... omdat ze geld hadden....
en toen zijn mijn man en ik ondergedoken.... en ons kind, onze jongen.... op een
andere plaats.... Is het allemaal waar? En Bram en zijn zusje zijn gepakt, toen ze
ondergedoken waren, Bram is dadelijk op transport gesteld en mijn lieve, kleine
zusje is naar Westerbork gebracht en ze stond in de keuken. De commandant komt
daar nooit, maar dit keer kwam hij wel en hij zegt tegen mijn zusje, die uit
Scheveningen kwam: ‘Waar kom je vandaan?’ Als ze had gezegd: ‘Uit Vught,’ dan
was ze misschien naar Bergen-Belsen en vandaar naar Theresiënstadt gegaan, maar
ze zei: ‘Uit Scheveningen.’ Toen moest ze dadelijk mee naar Polen, mijn lieve zusje.’
Mijn man heeft zich op een dag naar buiten gewaagd, zonder ster, hij zag er Joods
uit.... en toen ...

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

231
is hij achtervolgd.... en op de vlucht doodgeschoten.... en toen ben ik naar 't adres
gegaan, waar mijn kind was.... en dat hebben ze gevonden en zo 's nachts uit zijn
bedje gelicht.... en ik heb er niets meer van gehoord.... en ik ben van 't ene huis naar
't andere gegaan....’
‘Er is nog een beetje thee,’ fluisterde Betsy. ‘Zal ik....’
‘Ja,’ zei Marcus. Bella hoorde niets, ze bleef maar doorpraten, ze gaf een
beschrijving van haar kind, de kleren, die het droeg, net of ze hoopte, dat Marcus of
Betsy het hadden gezien. Betsy ging geruisloos naar de keuken. Marcus zei zacht:
‘Rafaël is dood,’ en hij sprak de woorden uit barmhartigheid, om haar 't kind een
ogenblik te doen vergeten.
‘Rafaël ook -? Alles,’ zei ze, ‘heb ik verloren.’
‘Laat haar smart voor een tijd in een andere smart oplossen,’ peinsde Marcus. ‘Een
betere medicijn bestaat er niet.’
‘Ruben en Rafaël,’ zei hij.
‘Rafaël - zou hij nog aan mij gedacht hebben?’
‘Niets antwoorden,’ dacht Marcus. ‘Het is goed als ze in een droom voortleeft....
de schitterende beelden van een illusie ziet....’
‘Is dat het meisje van Rafaël?’
Hij antwoordde niet.
‘Rafaël heeft nooit van me gehouden, echt van me gehouden,’ en ze sprak dezelfde
woorden uit, die ze voor enige jaren had gezegd, toen ze met hem in de avond op
een bank had gezeten. ‘Wanneer hij mijn man was geworden, had ik alles beter
kunnen uithouden.’ Ze rilde. ‘Kunt u zich mijn vader voorstellen, hoe hij overal boten
heeft gezocht, om naar Engeland te komen? En het is hem niet gelukt! Dan waren
wij vrij geweest, in Engeland zouden we er ons door hebben geslagen. Mijn vader
heeft het nooit begrepen en ik heb het ook niet begrepen. Het was hetzelfde gevoel,
als toen Rafaël me niet wou hebben. Vroeger meende ik, dat voor geld alles te koop
was, Rafaël heeft me de eerste les gegeven en de oorlog de tweede.’
‘Rafaël heeft een goede dood gevonden.’
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‘Daar ben ik blij om,’ zei ze toonloos. ‘Dat is ook een troost.’
‘Je kunt hier blijven, Bella. Ik kan op de grond slapen.’
‘Nee, ik blijf hier niet.’
‘Waar ga je heen?’
‘Nergens en overal.’
‘Bella.’
‘Hoe kan ik hier blijven? Vandaag of morgen zoeken ze u en ze vinden mij hier.
Bella Bamberg, de dochter van de bankier. Ze zoeken mij.’
‘Je kunt een vals persoonsbewijs....’
‘Twee Arische vrouwen bij een Jood....? Dat geloven ze nooit. Eén kan er mee
door.... dan gaan ze de persoonsbewijzen onderzoeken.... Nee, ik wil niet in hun
handen vallen. Levend niet.’
‘Wat dan?’
‘Heeft u het dodenmasker wel eens gezien van de onbekende vrouw, die zich in
de Seine verdronken heeft.... en die ze naar de Morgue helpben gebracht? Zulk een
glimlach zal er ook op mijn gezicht zijn. Dan ben ik alles vergeten... mijn vader en
moeder, mijn broer en zusje, mijn kind....’
‘En je man?’
‘Hij was een goede man,’ peinsde Bella. ‘Hij was eigenlijk alles, wat je van een
man kunt verwachten; ik heb niet van hem gehouden, maar zelfs gedachten van
ontrouw zijn nooit bij me opgekomen.’
‘Je mag jezelf niet doden, Bella.’
‘Is dat jezelf doden.... wanneer je weet, dat je opgejaagd wordt.... van stad tot stad,
van dorp naar dorp.... en dat, als je een schuilplaats hebt gevonden, er al heel gauw
mensen zijn.... die zeggen: ‘in dat huis woont ook een Jodin,’ niet, omdat ze je willen
verraden, maar omdat ze hun mond niet kunnen houden, en dat je dan weer verder
moet? Ik heb veel gereisd en ik heb gezien hoe ze vogels vangen.... hoe ze een net
toeslaan.... daar is een zekere kunst voor nodig, maar die kunst kennen de
vogelvangers volmaakt.... er is geen ontkomen aan voor de vogels.... Zo'n vogel heeft
geen verstand, maar als hij 't zou weten....
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zou hij toch liever zelf zijn dood kiezen.... dan dat zijn kopje door een mensenhand
wordt ingedrukt. Is dat zelfmoord, wanneer er geen ontkomen aan is?’
Betsy kwam met de thee binnen en ze zaten nu met zijn drieën in de kale kamer.
‘Dat doet goed,’ zei Bella en ze dronk de warme drank. ‘Ik moet dadelijk verder
gaan.’
‘Verder?’ vroeg Betsy.
‘Ja.’
‘Kan ik je niet tegenhouden?’ vroeg Marcus.
‘Nee.’
‘Een vogel is niet een mens,’ zei Mareus waarschuwend.
‘Zeg me waarheen ik moet gaan.’
‘Hier,’ zei Betsy, ‘moet je blijven.’
‘Dan breng ik jou in gevaar.’
‘Er zijn adressen te vinden’, zei Marcus.
‘Nee.’ Toen smeekte ze: ‘Jij bent zijn meisje, maar Rafaël heeft natuurlijk wel
eens over me gesproken.’ Ze wendde zich tot Mareus: ‘Is 't niet zo, dat Rafaël ook
aan mij gedacht heeft?’
‘Laat Betsy niet over 't kind praten,’ dacht Mareus en hij legde zijn hand op Betsy's
schouder.
‘Jullie zeggen allebei niets.’
‘Hij heeft heel vaak over jou gesproken,’ zei Betsy, ‘hij heeft gezegd, dat als hij
mij niet had ontmoet.... jij zijn vrouw geworden zou zijn.’
‘Is dat waar? Zeg je dat niet....?’
‘Ook ik weet dat,’ zei Mareus. ‘In mij heb je vertrouwen.’
‘Mag ik dan heengaan?’ vroeg Bella schuw. Ze opende zelf de deur, terwijl Mareus
en Betsy roerloos bleven zitten.
‘Niets zeggen,’ dacht Mareus.
Nog één bezoek kwam, vóór Mareus aan het naderen van de dood werd overgelaten:
het Torentje. Hij klopte niet aan en stond ineens in de kamer; het vertrek was zo laag,
dat zijn hoofd bijna het plafond raakte; hoewel hij verwond
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was en Marcus slechts zijn portret had gezien, herkende hij hem onmiddellijk en hij
stak zijn hand uit.
‘Ook ik kom om afscheid te nemen.’
‘Kunt u niet ontsnappen?’
‘Nee,’ zei het Torentje. ‘Ik ben er te groot voor. Vijftien centimeter minder en het
zou misschien wel gaan.’ Hij lachte. ‘Ik moest u de hand drukken,’ zei hij toen ernstig.
‘Ik geloof niet, dat iemand mij gevolgd heeft.’ ‘Een dag later of vroeger, dat is
hetzelfde voor mij.’
‘Wie is dat?’ vroeg het Torentje.
‘De dochter van burgemeester Sevenhoven,’ zei Betsy moedig. Hij zweeg
verwonderd.
‘Ze is de moeder van Rafaël's kind.’
‘Hij was een flink en moedig officier.’ Betsy stond rechtop en luisterde eerbiedig.
‘Ik ken maar één ding: het vaderland dienen. Deze man,’ hij legde zijn hand
vertrouwelijk op Marcus' schouder, ‘is verstandiger dan ik: Hij dient de mensheid.’
Er klonk een bittere klank in zijn stem. ‘Ze hebben iets gemeenschappelijks, vaderland
en mensheid.... Ze zijn beide even ondankbaar.’
‘Denken we daaraan, als we onze plicht doen?’
‘Je hebt gelijk, mijn vriend Marcus.’
‘Laat de doden de doden begraven.’
‘Ik ken maar één ding, ik eis maar één ding: de plicht.’ Hij gaf Betsy de hand.
‘Je bent niet de dochter van burgemeester Sevenhoven, je bent de moeder van
Rafaël's kind. Zijn vader heeft zijn land mee helpen verdedigen.’
Hij sprak kort-af, op zijn eenvoudige manier, zonder omwegen,
onbewust-heldhaftig. Hij zou zijn leven tot zijn laatste kogel verdedigen en bij hem
was dit geen frase.
Een paar dagen later werd Bella's lijk in de rivier gevonden en haar glimlach was
voor hen, die het zagen, onvergetelijk. Ze glimlachte als nooit een levend mens kan
glimlachen, berustend, alles-vergetend, alles-vergevend en de Duitsers zeiden niets,
toen men deze, blijkbaar Joodse vrouw, op de Algemene Begraafplaats ter aarde
bestelde.

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

235
Of 't hierdoor kwam, of hierdoor mede kwam, in deze stad ontstond uit het gevoel
van onduldbaar lijden de zekerheid, dat de bevrijding nabij moest zijn: in het geheim
werd nu vol vertrouwen naar de radio geluisterd en uit ieder woord ontbloeide de
verwachting. Nu kon het niet lang meer uitblijven, of de Duitsers zouden dit land
moeten verlaten. Die stroom van vast geloof golfde verder en bereikte ook het Witte
Huis; het verzet van het volk groeide: van stad naar dorp, van dorp naar dorpen, van
dorpen naar steden ging de drang naar vrijheid en na de vervolging van de Joden
kwam de vervolging van het gehele Nederlandse volk. Toen, tegen alle voorspelling
in, begonnen er Duitsers, als Moller, aan hun overwinning te twijfelen. Op alle muren
van de stad, onuitwisbaar, stonden de woorden: Doluph, de duivel.
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Een en twintigste hoofdstuk.
De mannen sliepen dronken in de kamer, Ruth was in de kelder, het kind in de
bedstede. De vrouw kwam heel zacht bij Ruth, zodra het vale licht van de morgen
gekomen was.
‘Je moet verder,’ zei de vrouw. ‘Ga gerust mee naar de kamer, de mannen snurken
als ossen. Je kunt je bij de pomp buiten wel wassen.’
Ze bedankte de vrouw en trok verder. De nacht daarop vond ze een veilig onderdak,
maar de mensen durfden haar niet te houden, zodra ze vermoedden, dat ze een Jodin
was: wegens de grote gevaren, die hieraan verbonden waren, durfde bijna niemand
een Jood huisvesten.
In het gewone leven zou niemand op het eerste gezicht en misschien zelfs niet op
het tweede gezicht Ruth voor een Jodin gehouden hebben: ze had blond haar en
blauwe ogen, doch wanneer men het goed beschouwde, was dit blauw dieper getint,
donkerder dan bij de vrouwen van Noord-Nederland, de Scandinavischè landen, en
vervolgens bestond er iets-men-weet-niet-wat in haar houding, manier van spreken,
oogopslag, wat haar van de anderen onderscheidde.
Veel mensen gaven haar enige uren onderdak, lieten haar en het kind mede-eten,
en 's nachts mocht ze in een afgelegen schuur of in het hooi slapen, doch dan moest
ze altijd weer verder. Tientallen anderen was het gelukt een blijvende woning te
vinden, haar echter gelukte het niet en misschien kwam dit wel, omdat men de
bijzondere reden van haar vlucht: ‘ik word door de Duitsers gezocht,’ aanvoelde.
Talrijke vrouwen werden vertederd, als ze haar kind zagen en de zware last, die ze
moest dragen; ze spraken er van de een naar de ander over, doch daar zij in Friesland
was,
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werd ze niet verraden en kon ze ongehinderd verder gaan. Friezen verraden niet.
Soms nam een boerenwagen haar een eind mee en dan reed ze verder, naar een
onbekende bestemming en toch met de zekerheid, dat er ergens een bepaald huis
moest zijn, waar men haar welkom zou heten. Soms moest ze in weer en wind lopen,
in hagel en sneeuw, en dan probeerde ze het kind zoveel mogelijk te beschermen,
als er nergens in de omtrek een boerderij, een schuur, een afdak kon worden gevonden.
‘Er is geen toeval op de wereld,’ dacht ze. ‘Ik kom, waar ik moet zijn.’ Dit ging
als een stroom door haar heen en leidde haar weg naar de eeuwige verte. Toen kwamen
er enige dagen van bittere kou, de sloten vroren toe, daarna de kanalen, en later zelfs
de wijde meren, en plotseling hoorde ze eens, vaag, klanken van muziek op het ijs.
De mensen reden vrolijk en onbekommerd, niemand lette op de vrouw en het kind,
alleen aan de kant. Ze maakte van deze gemeenschap geen deel uit en ze zag geen
kans zich tussen de menigte te voegen, tot er onverwachts een jonge man op haar
afkwam en haar in het Fries aansprak. Ze schudde het hoofd en zei: ‘Ik versta u niet.’
‘Wat doet u op 't ijs zonder schaatsen? Of kunt u niet rijden?’
‘Ja, ik kan me vrij goed redden.... maar schaatsen heb ik niet.... en dan het kind.’
‘Ik heb schaatsen over. Ik zal u trekken.’
‘Nee - nee.’
‘Ja - ja,’ lachte hij. ‘Op 't ijs mag men niet weigeren. Ga mee naar de tent.’
‘Maar het kind.’
‘Het kind blijft in de tent.’ Ze reden samen en nu was ze een deel van de menigte
geworden: ze zag wel, dat er enkelen op haar letten.
Ineens bemerkte ze, dat langs de vaart een auto reed en haar instinct waarschuwde
haar, dat ze gezocht werd. Ze liet de hand van de man los en vloog ijlings naar de
tent, nam het kind en vloog langs de baan, verder en verder.
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Toen volgde de auto haar en eensklaps klonken er schoten.
‘Moet ik sterven?’ dacht ze.
De auto moest op de glibberige weg voorzichtig verder, doch hij hield haar bij.
Een paar groene politie-mannen sprongen er uit en schoten staande, teneinde beter
te kunnen mikken, en terwijl ze langs het ijs voortgleed, floten de kogels langs haar
heen. Vroeger had ze dikwijls het gewicht van het kind als een last ondervonden; nu
scheen het niet te wegen, ja, het gaf haar een ongekende kracht.
‘Voor Mozes,’ dacht ze. ‘Ik wil voor Mozes gered worden. We moeten eens weer
samen komen.’
Achter de brug liep een vaart, die op het grote kanaal uitmondde; hier was het ijs
uitstekend en aan weerszijden liepen smalle, totaal-be-ijsde paden. De politie durfde
de auto over de steile wand niet naar beneden te voeren, een paar mannen echter
sprongen eruit en trachtten haar lopend te volgen. Er klonken nog schoten, toen werd
alles stil.
‘Gered,’ dacht ze en ze ging aan de berm van de weg zitten. Ze hoorde een stem,
een mannestem, en schrok op, doch ze kwam onmiddellijk tot bedaren, want de jonge
vent, die haar had aangesproken en met haar gereden had, stond voor haar.
‘Rij je weer met me mee?’ vroeg hij bedaard. ‘Ik draag het kind en ik trek je.’
‘Goed.’
Het kon niet anders zijn, of deze man was te vertrouwen: dit instinct kon niet
bedriegen. Hij verenigde overmoed en bedachtzaamheid in zijn wezen, hij had een
heftig bewogen, ernstig innerlijk, een kalm en blij uiterlijk.
‘Je lijkt op een Friezin,’ zei hij, terwijl hij even stilstond en zich omwendde.
‘Kijk me maar eens goed aan.’
‘Tja,’ zei hij, ‘zo niet.’
Ze reden verder.
‘Hoe heet je?’ vroeg hij.
‘Ruth.’
‘En hoe verder?’
‘Levi. Mijn man is Mozes Levi.’
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‘Ja,’ zei hij, ‘die naam is in 't land wel bekend.’
‘Ik geloof dat mijn man leeft.’
‘Dat zal wel.’
‘Hoe heet jij?’
‘Wubbena, Sjoerd Wubbena.’ Ze reden zwijgend verder.
‘Ben je getrouwd, Sjoerd?’ vroeg ze.
‘Nee, weduwnaar, al drie jaar. Er moet naar de kinderen worden omgekeken, ik
heb er twee, een jongetje en een meisje.’
‘Ben ik bij jou veilig?’
‘Ja,’ zei hij. ‘Er wordt bij ons niet gepraat.’
‘Ik wil onder één voorwaarde met je mee gaan. We zullen bij elkaar zijn, Sjoerd,
ik zal maar zeggen als broer en zuster.’
‘Dat zal wel gaan,’ zei hij en toen ze bij zijn huis kwamen, bonden zij de schaatsen
af en hij ging haar voor.
De liefde van de beide kinderen voor haar en de genegenheid, waarmee ze haar
kleine jongen in hun kring opnamen, trof haar dadelijk. Het leek, of de kinderen, het
huis, zelfs de hond, haar verwacht hadden, en een ongekende warmte van medeleven
met haar leven en dat van het kind straalde haar tegemoet.
's Avonds zaten ze bij elkaar, en voor vreemde mensen was het een idyllisch
binnenhuisje: de twee blonde mensen en de drie kinderen, die zich gedroegen als
zusje en broers; zusje zorgde al zo'n beetje voor het jongetje mee, handelde als een
klein moedertje en wanneer er wat schrale zon kwam, reed ze het in een kinderwagen.
Hij werd een kleine Fries en hij luisterde naar de nieuwe taal: wanneer hij hier lang
zou blijven, zou hij een deel van het volk worden, waarin hij werd grootgebracht.
Toen bemerkte Ruth het dreigend gevaar; zij werd niet door de onmiddellijke
verleiding verleid, maar door de dingen van alle dag, het huishoudelijk werk, het bij
deze boerderij behoren; door veel draden, ieder afzonderlijk, doch tesaam gebundeld,
werd ze aan deze Sjoerd gehecht. Vooral als een van zijn kinderen ziek lag en zij het
als een moeder verpleegde, wierp de behoefte aan liefde zijn diepe,
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ernstige schaduw over haar heen, maar de eenvoud van haar natuur, haar
vrouwelijkheid, verzetten zich tegen de gedachte, dat ze twee mannen kon liefhebben;
ze wendde zich af, als hij zijn ogen, verlangend, soms begerend, op haar richtte. Hij
was een knappe sterke man, zorgzaam, teder voor haar, en de eeuwige vraag ‘waarom
niet?’ lag altijd op de loer. Verschillende malen betrapte zij er zich op, dat zij twijfelde
of Mozes nog leefde; ja eens kon zij zich niet inzetten tegen de bittere angst, dat, als
Mozes zou leven, hij haar misschien al ontrouw was geweest.
Wat ging er in Sjoerd om? Hij kon dit niet verklaren, hij had zich nooit met
zielkundige vraagstukken bezig gehouden, zichzelf niet onderzocht, en alles aanvaard
zoals het was gekomen. Zijn vrouw was hij niet vergeten en hij ging iedere Zondag
met de kinderen naar haar graf: de aanwezigheid van zijn vrouw bleef in dit huis.
Hij had ook geen vrouw in deze jaren aangeraakt en nu stond hij voor het raadsel,
dat hij Ruth niet meer kon missen. De oorlog gooide alles door elkaar; de oorlog
sloeg alles aan scherven en overal miste iets. De mensen namen als natuurlijk aan,
wat vroeger veroordeeld werd; mannen en vrouwen, jongens en meisjes, werden
samengevoegd, werden verenigd en plotseling gescheiden; oude opvattingen waren
waardeloos en daarvoor kwamen nieuwe, dikwijls verwarde denkbeelden, waaraan
iedereen zich moest onderwerpen. Op een ogenblik stond hij hulpeloos tegenover
Ruth en hij wist niet, welke weg hij moest gaan.
‘Je moet zien, dat je een goeie vrouw krijgt,’ zei ze eens op een avond, ‘dan trek
ik wel verder.’
‘Goeie vrouwen zijn er weinig op de wereld.’ Hij keek somber voor zich uit.
‘Ze zijn er wel.’
‘Om ze te vinden? En dan in deze tijd.’
‘Ik ben misschien ook geen goede vrouw.’ Ze voelde berouw, dat ze dit had gezegd;
waarom moest ze dit zeggen? Wat had haar gedreven, dit te zeggen? Hij zou er zich
aan vastklampen, en in de nacht zouden deze woorden als vlammen branden. Ze
probeerde een tegenwicht te vinden en
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tot haar wanhoop vond ze niets, dat de betekenis zelfs kon verminderen.
‘Ja,’ zei hij langzaam, ‘ja, Ruth. Jij bent een goede vrouw.’
‘Sjoerd,’ smeekte ze, ‘vergeet, wat ik gezegd heb. Ik heb 't niet zo bedoeld, om
dat van jou uit te lokken.’
‘Je man zal dood zijn.’
‘Nee, Sjoerd.’
‘En als hij niet dood is....’
‘Nee, nee, Sjoerd.’ Ze haalde diep adem. ‘Ik ga hier weg.’
‘Waar wou je heen gaan?’
‘Ik heb al zoveel gezworven, ik kom wel ergens anders.’
‘En als ze dan weer op jou gaan schieten?’ Ze huiverde.
‘Ik kan het kind hier laten en alleen.... Zou jij het kind?’
‘Ja.’
‘Maar hoe doe je dan?’ vroeg ze radeloos. ‘Zonder vrouw....’
‘Doegi zou op het kind kunnen passen.’
‘Nee, dat gaat niet. Wat dan?’
Ze bewaarde zorgvuldig een afstand tussen hem en haar, zodat hem niet de minste
stroom van haar warmte kon bereiken; hoewel ze niet van hem hield, werkten ook
in haar natuurlijke krachten, verborgen, onderdrukte verlangens, en zonder dat ze
dit besefte, was zij in haar trouw een heldin. Na het gesprek, dat geen einde en geen
oplossing had gevonden, ging ze weer gewoon aan het werk en ze werd aan haar
gedachten overgelaten.
‘Ik zal niemand veroordelen,’ hoorde ze zichzelf zeggen en ze schrok ervan. Had
iemand dit gehoord?
Eens kwam Sjoerd's schoonzuster, de zuster van zijn overleden vrouw op bezoek
en ze zei: ‘Elsje’ tegen Ruth, want Sjoerd had van te voren met haar afgesproken,
dat ze haar niet Ruth, doch Els zouden noemen, Els Brouwer, en het verkleinwoord
‘Elsje’ gebruikte de vrouw, omdat ze Ruth op 't eerste gezicht sympathiek vond; ook
zij verlangde ernaar, dat Sjoerd zou hertrouwen.
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‘Heb je mekaar op het ijs leren kennen?’
‘Ja,’ zei Ruth, ‘ik was blij, dat ik een betrekking kon krijgen.’
‘Hij heeft een vrouw nodig.’
‘Nou,’ lachte Ruth, ‘de wereld wemelt van vrouwen.’
‘Wat heb je een lieve jongen.’
‘'t Is een schat,’ zei Ruth, ‘maar de andere kinderen ook.... 't Lijken wel.... Ik zou
graag....’
Ze had een warme stem, die uit haar goedheid voortkwam, uit die diepe goedheid,
welke in eigen nood de ellende van anderen niet vergeet.
‘Ik begrijp het wel.’
‘Misschien, dat je het niet weet.... ik ben geen weduwe.’
Bint beschouwde haar verwonderd; wat moest deze Els hier als getrouwde vrouw
zoeken? Welk geheim verborg dat blonde famke? Sjoerd had haar niet gezegd, dat
ze een Jodin was, alleen, dat ze moest vluchten en anders niets. De vrouw weefde
een vage, romantische geschiedenis om haar heen, iets, dat haar man haar had
bedrogen, dat ze nu spoedig zou scheiden, of dat haar man was doodgeschoten en
zij een nieuwe liefde zocht.... Ze nam het kind in haar armen.
‘Wat is hij bruin. 't Lijkt wel een Moor.’
‘Mijn man is ook zo bruin.’
‘Is je man boer?’
‘Nee, hij werkt in de techniek. Hij is heel knap, hij heeft uitvindingen gedaan.’
‘Waar is je man dan?’
‘Op de vlucht,’ zei Ruth. ‘Maar hij leeft, hij moet leven.’
‘Ze houdt van hem,’ dacht de vrouw, ‘wat doet ze dan hier, als ze van een ander
houdt?’
En toen zei ze zonder overgang:
‘Als je hier vandaan wilt, kun je bij mij komen.’
‘Dank je,’ zei Ruth.
Die avond zaten Sjoerd en Ruth te samen; het was toen al diep in het voorjaar, de
weiden stonden vol met madelieven, boterbloemen, pinksterbloemen en het zwartbonte
vee was aan het grazen. De jongen en het meisje hadden
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om een prenteboek gekibbeld en Ruth's jongen had met de grootste belangstelling
alles gevolgd, veel van dit zou in z'n onderbewustzijn blijven.
Ze praatten samen over de twist van de kinderen.
‘Ik mag 't niet lijden,’ zei hij. ‘Ze moeten mekaar kunnen verdragen.’
‘Later, als ze groot worden.’
‘Dan moeten ze ook toegeven. Je kunt niet alles, wat je wilt.’ Hij sprak rustig en
weloverwogen, ieder woord kwam er langzaam uit, want hij wenste zijn gedachten
niet te laten gaan en het Nederlands vormde altijd nog een vreemde taal voor hem,
omdat hij gewoon was Fries te spreken.
‘Het vee is een lust om te zien. Dat we de stadsmensen niet beter kunnen helpen!’
‘De kinderen zien er prachtig uit,’ zei ze. Ze was blij, dat hij niet meer op zijn
verlangen naar haar zinspeelde; al zijn woorden schenen hierop gericht te zijn, want
hij kon zijn zielsgeheimen niet verbergen.
‘Je kunt hier niet weg.’
‘Ja,’ zei ze, ‘ik kan hier wel weg.’
‘Je mag niet weg.’ Nu stond het gevaar weer dreigend voor haar, bijna
onontkoombaar.
‘Mag ik niet weg?’
‘Ik heb je beloofd, dat ik je niet te na zou komen. Heb ik die belofte gehouden?’
‘Ja.’
‘En wat denk je zelf van die belofte?’
‘Ik denk, dat het verstandig is.’
‘Verstandig....’
‘Het kan niet anders.’
‘Ik wou, dat je hier nooit gekomen was,’ zei hij bitter.
Ze sloot de deur van haar slaapkamertje niet af en ze had nooit een sleutel gevraagd.
Nauwelijks lag ze in bed, of ze hoorde buiten zijn stap en instinctief trok ze de dekens
over zich heen. Zijn schreden klonken naderbij en hij morrelde aan de deurknop.
Toen kwam hij binnen; in de duisternis stond hij stil.
‘Ga hier weg, Sjoerd,’ beval ze.
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‘Je behandelt mij slecht.’
‘Het kan me niet schelen. Je moet hier weg gaan. Waarom maak je het jezelf zo
moeilijk?’
‘Laat mij alleen naast je zitten. Geef me alleen je hand.’
‘Nee, Sjoerd.’ Hij zat naast haar op het bed. ‘Dat is niet mooi van je, Sjoerd. Ik
heb gastvrijheid bij je gezocht en nu beloon je me op deze manier.’
‘Geef me alleen je hand.’
‘Nee, Sjoerd. Als ik nu mijn hand geef....’
‘Wat dan? Wat dan?’
‘Nee, Sjoerd.’
‘Het kan toch zo niet langer.’ Hij nam haar hand, streelde haar arm en legde toen
vastbesloten zijn vingers over haar borst.
‘Wat moet ik doen?’ schreide ze. ‘Wat moet ik doen, Sjoerd? Ik wil toch niet.’
Zonder iets te zeggen, stond hij op en hij verliet haar. Ze hoorde hem nog even
heen en weer gaan, toen werd alles stil.
In de vroege morgen, bij het eerste licht, stond ze op, kleedde zich aan, nam het
kind en verliet zwijgend de boerderij.
De schoonzuster opende dadelijk de deur.
‘Welkom,’ zei ze en vroeg verder niets.
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Twee en twintigste hoofdstuk.
Na Mozes' bevrijding volgde Moller de gangen van het Torentje; dat het Torentje in
de auto had gezeten, was voor de S.D. duidelijk; voorzichtigheid en roekeloosheid
waren op zonderlinge manier dooreengemengd en tot éénheid geworden; bovendien
hadden enkelen het Torentje gezien en, niettegenstaande zijn vermomming, herkend.
De groene politie begon een wijde kring te vormen; alle wegen werden afgezet en
alle huizen doorzocht, hooibergen doorwoeld, schuren en kelders nagespeurd. Wat
men aan onderduikers vond, studenten, die niet hadden getekend, jonge mannen, die
niet in Duitsland wilden werken, werd spoedig weer op vrije voeten gesteld, want
het ging ditmaal om de ene, machtige prooi, om de ‘snoek,’ zoals de Duitsers zeiden,
en niet om voorn of baars, hoe welkom die anders ook voor de uitgespreide netten
waren.
De Nederlanders hadden vernuftige schuilplaatsen bedacht en ontworpen: onder
vloeren en in kasten, in aardappelkratten en in hooibergen, overal waren onderduikers
verscholen, doch de Duitsers kenden langzamerhand al deze geheimen, en wanneer
zij dit wilden, vonden ze tenslotte, wat ze zochten. Het Torentje vertrouwde geen
enkele plek meer binnen de huizen.
Nederland is geen land voor de maquis; de kleine heuvels worden er al bergen
genoemd en er is geen groot bos, waar men lange tijd verborgen kan blijven; toch
was het Torentje er in geslaagd, temidden van kreupelhout, een ondergronds verblijf
te bouwen, waar hij voedsel had verzameld en waar een pomp stond; ook had hij
hier wapenen.
De groene politie bleef de streek doorzoeken en nam plotseling enige mensen
gevangen; zo kwam de schrik er
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in; drie mannen werden zonder opgave van redenen doodgeschoten, maar Moller
ried af, dat men zou zeggen, op wie men jaagde.
‘Als we hem niet vinden, zou het een fiasco zijn,’ zei hij.
‘Wat kan ons een fiasco schelen?’ vroeg Doluph. ‘Een vervloekt land, een vervloekt
volk. Iedereen is onze vijand.’
‘We hebben twee medeplichtigen,’ lachte Moller. ‘De N.S.B, en de domoor, die
zonder het te weten, verraad pleegt.’
Op een avond had een boer in de tijd tussen schemer en nacht de grote gestalte
van het Torentje ontmoet en gedachteloos had hij een buurman van de ‘reus op de
weg’ verteld; die bracht het bericht even gedachteloos verder; en zo bereikte het een
N.S.B.-er, die het aan Doluph doorgaf. Aldus werd plotseling een kring om het
Torentje gesloten, steeds kleiner, en al spoedig daarna kwam Moller tot het besluit,
dat de ondergrondse werker niet anders kon zijn dan in het kreupelbos. Nu hoorde
het Torentje elk ogenblik voetstappen en stemmen boven zich, doch het hol vond
men niet en ook de toegang kon men niet opsporen.
‘Uitbranden,’ zei Moller.
Doluph grijnsde.
‘Het zal grondig gebeuren.’
Ze wachtten op een droge tijd, en dadelijk sloegen de vlammen uit. Rook en walm
drongen in de holte door en het Torentje vreesde, dat de toegang naar de ondergrondse
plaats blootgelegd zou worden.
Gewapend kroop hij door een greppel, zodat zijn ademhaling onbelemmerd was;
de wind dreef de vlammen een andere richting uit, en nu bleef hij stil liggen, tot de
dood bereid.
De Duitsers, die voortdurend in kuil en greppel dekking zochten, kwamen langzaam
nader en het Torentje begon te wanhopen. Het werd stil om hem heen als in een
verlaten bos gedurende de winter; er klonk geen schot van de tegenpartij, alles scheen
te wachten.
‘Ze willen mij mijn munitie laten wegschieten,’ dacht het Torentje.
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In de avond voelde hij, dat zijn vijanden in de onmiddellijke nabijheid waren; toen
trachtte hij door te breken, maar werd bij deze poging gedood.
Marcus was de laatste Jood, die nog vrij rondging in de grote stad; duizenden Joden
waren weggevoerd en niemand hoorde meer iets van hen; tientallen waren
ondergedoken, al werd het een groot gevaar geacht een Jood te herbergen, nog groter
gevaar dan het verlenen van onderdak aan een spoorweg-man die gestaakt had, doch
Marcus woonde in een eigen huis met Betsy en haar kind.
Nu werd het Joodse vraagstuk voor de Nazi's van ondergeschikt belang en als men
Joden in schuilhoeken vond, werden ze naar een gril behandeld; de een schoot men
dood en de ander stuurde men naar Westerbork, gelijk dit uitkwam.
Doch Marcus leefde in een groot geluk: het was hem soms te moede, of hij het
niet verdiende temidden van al dit wrede lijden. De Duitsers zaaiden over Nederland
dood, verwoesting, honger, vertwijfeling, verraad, syphilis, tuberculose....
‘Hoe kan ik dit verdragen?’ dacht Marcus, ‘dat m i j het geluk wordt geschonken?’
Het kind begon op Rafaël te lijken; Marcus stond op de drempel van de ouderdom
en zijn gestalte was al iets gebogen; nu echter waren er ogenblikken, dat hij zich jong
voelde en alle vervolgingen ver van hem verwijderd schenen. Hij leefde bij de dag,
bij het uur, bij de seconde, en temidden van zijn geluk - hoe warm en levend was het
kind, als hij het in zijn armen hield! - was hij even bereid tot de dood als het Torentje.
Nu het leven weer alle waarde voor hem had, wilde hij het ook, als het moest,
verliezen; ook in hem heerste het Godsvertrouwen, als in Eva, doch niet somber en
afzonderend. Het lichtte, het gloeide in hem als de enige zekerheid.
Waarom beschermde Moller hem? Ook dit zou eens ophouden, dit moest ophouden.
Wat deed Moller aan de andere zijde?
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Moller en Doluph spraken over Marcus.
‘Nog altijd is er die Jood....’ sprak Doluph.
Moller stond op en liep met grote passen door de kamer in het ‘Witte Huis’. ‘Praat
u nog altijd over Joden?’
‘Tot de laatste Jood.’
Moller ging voor hem staan.
‘Ik zal u wat zeggen, dat u niet begrijpt en niet begrijpen kunt.’
‘Dat is het zogenaamde intellect,’ zei Doluph schor, ‘het Joodse intellect. Ik dacht,
dat het met wortel en tak uitgeroeid was.’
‘Het anti-semietisme heeft de partij doen bloeien en Duitsland ten onder doen
gaan.’
‘En als ik dit naar Berlijn rapporteer?’ dreigde Doluph, ‘dat u dat gezegd hebt?’
Vroeger was het opschrift ‘Doluph de duivel’ onuitwisbaar, want het keerde op de
plaatsen terug, waar het uitgeveegd werd; nu vermeerderde het geheimzinnig overal
en het groeide niet alleen als wraak tegen Doluph, maar als bedreiging tegen de
Duitse bezetting.
‘Duitsland kan de oorlog niet winnen,’ dacht het Nederlandse volk. ‘Dit zijn de
laatste uren.’ Het gaf Doluph en de zijnen hun afscheid, op deze en andere wijze.
Er waren Duitsers met harde huid; er waren er, die de tekenen niet wilden zien;
Doluph voelde vaag de nadering van het gevaar; Moller behoorde tot de weinigen,
die de toestand begrepen.
‘Wat betekent voor Berlijn het Joodse vraagstuk? Het is opgelost.’
‘Nog altijd,’ zei Doluph en zijn wenkbrauwen trokken zich samen, ‘is er voor de
Duitser, die een Jood in bescherming neemt, maar één weg open.’
‘En die voert tot de dood,’ glimlachte Moller. ‘Haat u mij?
‘Nee,’ antwoordde Doluph eenvoudig. ‘Tot de weinigen, die ik niet haat, behoort
u.’
‘Waarom niet?’
‘Dat kan ik niet verklaren. Ik ben te dom en ik heb te
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weinig geleerd. Ik vraag alleen, dat de Jood zal sterven.’
‘Niet door onze hand, niet meer door onze hand.’ Hij verenigde ‘Sheila’ en
‘Marcus’ tot één gedachte.
‘Waarom niet?’
‘Geen Jodenbloed meer aan onze hand,’ huiverde Moller. Waarom niet eerlijk te
praten, nu de dood van beide kanten, van Duitse en van Nederlandse kant, dreigde?
Hij droeg zijn ondoorgrondelijk masker; alleen zijn stem verried zijn ontroering.
‘Die Jood wil ik nog hebben en anders zal ik mijn maatregelen nemen.’
‘Zo durft hij tegen zijn chef spreken,’ dacht Moller, ‘zo durft een Duits
ondergeschikte te handelen. Ook hij moet ervan doordrongen zijn, dat het einde nabij
is.’
‘Door de dood van de kolonel hebben wij duizenden vijanden gekregen, maar wat
doet zo'n Jood er toe. Bovendien....’ en nu sprak Doluph langzaam, ‘is er ook nog
een Jodin en ik weet, waar zij is.’
Nu werd de stem van Moller onbeheerst.
‘Ze is in haar huis en ze komt niet op straat. Ze heeft ons haar diensten bewezen.’
‘Laten we geen ruzie maken,’ zei Doluph, ‘ik heb nu eenmaal wat tegen de Jood:
hij is de schoonvader van Gertrud en dat is genoeg voor mij. Die hele Jodenbende
is nu weg of dood, behalve die ene met zijn huichelachtige Jodensmoel. Ik wil die
ene Jood hebben en dan kan me verder de hele Jodengemeente niet meer schelen,
Sheila kan stikken.’
‘Zo,’ zei Moller, ‘is dat de ruil?’
‘U denkt: Doluph is een domme man.... maar dat heb je nu eenmaal met domme
mensen, dat ze soms verbazend slim zijn.’
‘Ik heb u nooit miskend,’ zei Moller en hij dacht: ‘zou dit gesprek een jaar geleden
mogelijk geweest zijn?’ Hij glimlachte als een koopman, die een goede klant ontving.
‘U stelt een ruil voor.’
‘Jood tegen Jodin.’
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‘Het is dus afgesproken, dat geen Duitser de Jood zal doden.’
‘Dat is goed, daar zal ik voor zorgen.’
Zij spraken rustig en onverschillig, of ze onbewogen waren en of er geen
mensenlevens op het spel stonden; tot Marcus dood was besloten.
Die avond hoorde Marcus het eerst de auto in de stille, afgelegen straat en hij wist,
dat zijn uur geslagen had.
‘Het kind,’ zei hij en een ogenblik hield hij zijn kleinzoon in de armen. Toen kuste
hij Betsy. ‘De vrouw van Rafaël,’ zei hij glimlachend.
‘Kunt u niet vluchten?’
‘Waarheen?’ de enige vraag in deze tijden, waarop geen antwoord mogelijk was.
Twee mannen van de landwacht stonden in de kamer, ze scholden niet en zwegen.
‘Ik ga mee,’ zei Marcus. De een ging voor, de andere sloot de rij.
‘Vader,’ riep Betsy. Doch hij antwoordde niet.
Buiten wachtte de auto. Er wachtten veel auto's buiten de huizen, nu niet meer bij
Joden: dit was uitzondering geworden.
Marcus stapte naar binnen. Er zat nog een vierde man in de auto en Marcus begreep,
dat dit Doluph moest zijn. De auto reed weg.
Toen wist Marcus, dat ze langs de rivier gingen, zijn rivier.
De auto stopte.
Aan de oever wachtte Doluph, nors en zwijgend. Geen Duitser had Marcus gedood.
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Drie en twintigste hoofdstuk.
De angst kwam over de Duitsers, zoals hij eens over de Joden was gekomen: eerst
sluipend en onzeker, toen duidelijk, als dreigende voetstappen in de nacht. Ze liepen
rechtop in hun vlekkeloze uniformen en hun gezichten waren strak en streng, er was
geen enkele aandoening op te lezen.
‘De Jodenkwestie is opgelost,’ zei Moller en hij peinsde: ‘Sheila is gered.’
Nog verwachtten de Duitsers, dat het lot zou keren, doch de eerste, die de nadering
van de storm aan zag komen, was Doluph. Hij begon vóór de anderen zijn koffers
te pakken en hij had zijn plan klaar; als een voortvluchtig burger, opgejaagd uit
Oost-Pruisen, wilde hij proberen in een klein Beiers dorp te komen en daar verder
onopvallend leven. Hij had de kunst van het onderduiken nu in de practijk geleerd,
hij sprak er met niemand over, maar toen hij 's nachts bezig was zijn koffers te pakken,
stond Gertrud ineens vóór hem.
‘Weg, vervloekt wijf,’ gromde hij. ‘Ik vermoord je, als je iets vertelt.’
‘Waar ga je naar toe?’
‘Verlof.’
‘Verlof,’ smaalde Gertrud. ‘Nu verlof?’
Even brutaal als vroeger, zei Doluph: ‘Jij kunt voor mij pakken.’
‘Ik ga met je mee.’
‘Jij met mij mee?’ Hij lachte. ‘Denk je, dat ik jou meeneem?
‘Neem mij mee,’ smeekte ze.
‘Ja,’ zei hij, ‘je bent het liefje van iedereen geweest, vooral van Joden.’
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Ze begon weerloos te schelden; ze maakte hem voor alles uit, wat lelijk was; hij
stoorde er zich niet aan en haalde de schouders op.
‘Vooruit, koffers pakken.’
‘Wat moet er in?’ vroeg ze radeloos.
‘Al mijn goed, ook de dingen van de Joden. Alles.’
Ze begon te huilen.
‘Neem mij mee.’
‘Nee heb ik gezegd, en nee blijft het.’ Ze snikte na, terwijl ze de koffers pakte.
Toen hoonde ze:
‘Je kunt toch niet weg komen.’
‘Er zijn nog wegen, die ik ken. Ik kom overal door, een duivel komt overal door.’
Hij stond naast haar als een meester naast een slavin.
‘Ik zal niet zo makkelijk een vrouw als jij weervinden. Een deerne, ja, dat ben je,
een echte deerne. Waar zul je terecht komen? Alle Jodenvrienden van jou zijn dood,
anders gaf ik je wel een kansje. Je hebt zeker de vriendschapsbetrekkingen
onderhouden?’
Ze zei met doffe stem:
‘Ze zijn allemaal dood.’
‘Tijdens hun leven, meen ik. Je bent 't liefje van Rafaël geweest, van Marcus, van
allemaal.’
Ze antwoordde niet op deze leugens.
Op een avond reed hij weg, zonder van iemand afscheid te nemen. Men vernam,
dat hij bij Coevorden over de grens kwam; verder weet niemand iets van hem.
Sheila kreeg na de bevrijding verlof naar Drente te gaan, om haar kind te halen, en
na een lange autotocht bereikte ze het dorp, waar haar vriendin woonde.
‘Ik kom mijn kind terug halen.’
‘Ik geef je haar n i e t terug, Sheila.’
‘Het is een Joods kind.’
‘Nee, Sheila, het is Rooms Katholiek. Ik heb haar in onze godsdienst opgevoed,
het is mijn kind geworden, ze mag de naam van je man blijven dragen, maar het is
mijn kind. Ik heb haar met levensgevaar opgevoed.’
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‘Jij bent niet de moeder, ik ben de moeder.’
Toen kwam het kind binnen, dat haar eerst niet herkende. De vreemde vrouw was
wel een moeder, maar de moeder zelf was een vreemde vrouw geworden en Sheila
voelde koude, onrust, bijna vijandschap van haar uitgaan.
‘Wat wil je?’ vroeg de vrouw. ‘Weer met je moeder mee?’
‘Nee, hier blijven,’ zei het kind. Sheila schreide niet, want ze had Moller meer lief
dan het kind en ze dacht, dat ze er maar last van zou ondervinden, en dat het beter
was haar op de boerderij te laten.
‘Ga maar weg,’ zei eensklaps het meisje vijandig.
‘Waarom moet ik weg?’
‘Ik heb jou niet als moeder nodig. Ik heb een moeder.’
Zo ging Sheila heen en niemand stond op de drempel om haar vaarwel te zeggen;
de boer en boerin wantrouwden haar. Hoe kwam het, dat ze nog leefde? Ze had zeker
spionnen-dienst verricht: waarom zouden de Duitsers haar anders hebben gespaard?
Doch ze spraken hun gedachten niet uit.
Sheila begreep niets van de stugge houding van de boer en boerin. Sigborn had
lang geleden in een notitie-boekje opgeschreven, wat zij babbelde. Daarmee had ze
toch niemand kwaad gedaan? En bovendien had hij later, wanneer ze over de Joden
praatte, toch géén notitie-boekje gebruikt? Niemand had er iets mee te maken, wat
er tussen haar en Sigborn was gebeurd, en bovendien, geen mens wist er immers het
rechte van? De enige, die het buiten haar zelf en Sigborn kon vermoeden, was Marcus
geweest, en Sigborn had er daarom zeker voor gezorgd, dat Marcus was gedood.
Dit gebeurde met burgemeester Sevenhoven: hij zat rustig aan de maaltijd,
onbekommerd, want hij had de tijding niet geloofd, dat het Duitse leger zich had
overgegeven. Voor hem bestond het axioma, dat een Duits leger zich niet kon
overgeven. Er klonk buiten gejoel, stenen vlogen door de ruiten.
Er waren altijd politie-agenten of landwachten geweest,
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die zijn huis bewaakten, maar nu hoorde hij, hoe de deur werd ingetrapt. Een ogenblik
later stonden er twee mannen in de kamer, een oranje-band om de arm, geweer op
de schouder.
‘U bent onze gevangene.’
‘Met welk recht?’
‘Dat zult u later horen.’
‘Waar moet ik heen-gaan?’
‘Gaat u mee.’
De een liep voor, de ander achter hem.
‘Vuile verrader, Judas!’
De poorten van de gevangenis sloten zich achter hem.
Mozes Levi en Samuel Augurk zaten heel stil tegenover elkaar te studeren; zij spraken
weinig. Alle boeken van Samuel waren uit hun schuilhoeken te voorschijn gekomen;
hij had niet genoteerd, waar de boeken ondergedoken waren, maar hij wist nauwkeurig
uit zijn hoofd, waar hij dit had gebracht en waar dat. Niet voor niets had de rector
hem de ‘knapste jongen’ van het gymnasium genoemd en na die jaren van Westerbork,
waar men hem geen beter werk had gegeven dan de ‘foliën’, het sorteren van
zilverpapier, was hij dadelijk weer voor de studie gereed; eens had hij er over gedacht
naar Palestina te gaan en daar bibliothecaris te worden, maar men had hem uit
Jeruzalem geschreven: ‘Iedere Jood kan hier bibliothecaris worden, als hij dit wil.’
Het was nog niet het grootste wonder, dat zijn boeken gered waren, nog vreemder
was het, dat hij de nieuwste tijdschriften uit Amerika en Engeland had en nu de
‘Physical Review’ van 1945 las, op een ogenblik, dat niemand of een enkeling slechts
het hier in het land had kunnen krijgen.
Mozes Levi was een man van de praktijk, een geboren uitvinder; de theorie had
niet het diep aantrekkelijke voor hem als voor Samuel Augurk; hij beschouwde de
theorie bijna als noodzakelijk kwaad, maar hij kon er niet buiten. De Joodse
problemen, alle problemen van de wereldoorlog, bestonden niet in dat stille
studeervertrek; ze rookten hun Amerikaanse cigaretten en dat bracht hen even uit de
studie-
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sfeer naar de nu aangebroken nieuwe tijden. De oorlog was voor deze twee al
geschiedenis geworden. De boeken, tijdschriften, bladen, lagen wanordelijk op de
tafel en alleen Samuel Augurk kon snel vinden wat hij zocht.
Eensklaps riep Mozes uit:
‘Zeg, Samuel, daar ligt een Duits boek tussen, Dörries, Grundriss der Physik.’
Samuel keek op.
‘Wat doet dat ertoe, of er Duitse boeken bij zijn? Wou jij soms de Duitse
wetenschap boycotten?’
‘Ik niet,’ zei Mozes.
‘Waarheen?’ dacht Gertrud, de vraag, die vóór haar duizenden Nederlanders hadden
gesteld. Ze liep in een verwoeste stad, door Duitse bommen kapot geslagen, doch
het was hier niet nodig geweest. Op haar weg zag ze groepen gevangen N.S.B.-ers,
Duitse krijgsgevangenen in auto's. Ze hoorde een vrouw roepen:
‘Daar gaat ook een Duitse,’ maar als iemand haar in het Nederlands iets toeriep,
antwoordde ze niet, uit vrees, dat haar tongval haar zou verraden. Ze moest uren
lopen en kwam eindelijk aan Marcus' huis.
‘Zou Betsy hier nog wonen?’ dacht ze.
Ze klopte aan de deur en ging dadelijk naar binnen.
‘Wat moet je hier?’ vroeg Betsy.
‘Laat me even tot rust komen, je zou 't een hond niet weigeren.’
‘Je bent minder dan een hond.’
‘Ik ben Ruben's vrouw geweest.’
Betsy had stekelige ogen.
‘En het liefje van Doluph de duivel.’
‘Tegen mijn wil.’
‘Als je jullie hoort, is alles tegen je wil gebeurd.’
‘Moet ik me zelf in de rivier gooien?’
‘Er is voor jou iets beters,’ smaalde Betsy. ‘Bella Bamberg is zo door jou en de
jouwen opgejaagd, dat zij rust in de rivier heeft gevonden. Jij zult dat niet.’
‘Wat moet ik doen?’
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‘Er zijn altijd mannen te vinden,’ zei Betsy minachtend. ‘Zelfs voor j o u , als je heel
stil op de hoek van een straat blijft staan.’
‘Dan word ik een straatmeid.’
‘Dan word je, wat je bent.’ Ze wist niet, dat ze woorden van Goethe gebruikte, in
een verband, waaraan Goethe zelf wel nooit zal hebben gedacht; en ook herinnerde
ze zich niet, dat ze zichzelf als jong meisje had afgevraagd, hoe vrouwen ertoe kunnen
komen zich voor geld aan te bieden.
Ook Moller ging in burgerkleding door de menigte en hij deed, of hij erbij hoorde.
Hij droeg een reusachtig oranjelint op zijn jas en als men hem iets toeriep, wuifde
hij vrolijk, doch hij sprak geen woord. Hij liep nonchalant, met ietsgebogen hoofd,
de hoed ver over het voorhoofd getrokken en zorgde er voor, dat hij niet in stille
straten kwam; in de massa ging hij verloren en telkens weer, tot de avond, bewoog
hij zich door de deinende, feestvierende troep. Eindelijk werd het iets donkerder, de
nacht naderde en toen liep hij vastbesloten naar Sheila's huis. Hij belde zachtjes aan.
‘Wie is daar?’ Hij antwoordde niet, uit vrees, dat zijn Duits hem zou verraden.
‘Wie is daar?’ riep ze nog eens.
Een ogenblik later werd de deur geopend. Sheila stond op de drempel.
‘Kom gauw binnen, hier zal niemand je zoeken. Bij mij ben je veilig, Sigborn.’
De opperrabbijn sprak tot de enkelen, die aan de Duitsers waren ontsnapt, de
orthodoxe Joden en Zionisten, die waren ondergedoken, uit de kampen waren
ontvlucht en de weinige anderen, die behouden gebleven waren.
De opperrabbijn zag Sheila en hij glimlachte; het kon waar zijn, dat de berichten
over haar verraad slechts geruchten waren; in elk geval keerde ze tot de kille terug.
Hoe weinig kon hij bevroeden, dat ze op Moller's bevel hier was gekomen: zo
wiste ze haar verraad uit en zo ook de twijfel, dat Sigborn bij haar verborgen kon
zijn. Moller had haar dit bevolen en ze volgde zijn bevel, want hij was

Josef Cohen, Mensen met sterren. Deel 3: Dageraad

257
de man, van wie ze hield en tegen wie ze opzag, in alle tijdperken van het leven.
De opperrabbijn keek uit naar mr. Philipson, die gespaard was gebleven, omdat
hij tot de gemengd-gehuwden behoorde, doch zijn vrouw, die haar minachting
tegenover Jood niet had kunnen uithouden, was uit zijn huis ontvlucht; ook mr.
Philipson had een ster moeten dragen. Zou hij tot het Jodendom terugkeren? Toen
de deuren werden gesloten en mr. Philipson niet kwam, zuchtte de opperrabbijn.
De kille bestond nog, wie ook kwam, wie ook ontbrak.
Men zag maar weinig mensen, maar de hele familie Levi Augurk was
tegenwoordig; de mannen zaten bij de mannen, en de vrouwen bij de vrouwen en zo
zat Mozes in de mannenafdeling en Ruth in die der vrouwen. De opperrabbijn vroeg
niet, of er een gering of een groot aantal mensen aanwezig waren; voor dit ogenblik
had hij geleefd en zou hij nu willen sterven; dat hij nog éénmaal temidden van de
Joden mocht getuigen en zijn waarheid belijden. Hij had zijn talles aan, die hij 't eerst
had verstopt, om het niet in de handen van de Duitsers te doen vallen. De opperrabbijn
was door Bergen-Belsen en Theresiënstadt magerder geworden en zijn zwarte jas
onder de talles slobberde hem in wonderlijke plooien en vouwen om het lichaam;
zijn broek leek wel iets op een donkere, half-gevulde ballon. De slordigheid van zijn
kleding en de geringheidvan zijn gestalte verminderden de glans en glorie, die er van
hem uitstraalde, niet. Hij had in het concentratiekamp velen zien sterven, ook Salomon
Barsch, en van velen, als van Simon Levi en zijn gezin, wist hij, dat ze gestorven
waren. Oud en jong waren dood en hij alleen had meer leed aanschouwd en meer
ondervonden dan gehele mensengeslachten gedurende eeuwen; moeders waren van
hun kinderen gerukt, zuigelingen aan honger en dood overgeleverd, en veel gebeurde
er in ongelofelijke stilte: zo worden dieren door dieren in de diepste peilloosheid van
de bossen gedood. De redenen, om tranen te vergieten en machteloos medelijden te
voelen, was er zo overvloedig, dat er geen tranen meer vergoten werden en geen
medelijden meer werd gegeven. Ook de opperrab-
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bijn had niet meer geschreid en hij was niet toornig geworden; hij kromde zich, gelijk
Eva, aan wie hij zo dikwijls had gedacht en die hij tot voorbeeld had gekozen, onder
de wil van de God van Israë l. De Duitsers zelf hadden een ruwe eerbied voor hem
gekregen; ze spotten wel met hem, als ze ‘rabbi’ tegen hem zeiden, maar in hun spot
was de overdenking verborgen: ‘jij wilt blijven leven en je zult blijven leven, je zult
alles met je eigen ogen zien.’
Ze waren zo zeker van hun overwinning-(hoe kon de leider van het Duitse volk
falen?!) - dat ze hem spaarden en hem beter dan de anderen behandelden; alleen
omdat hij hierin Gods wil speurde, liet hij zich de betere behandeling welgevallen,
die hem innerlijk pijn deed en die hem zelfs tegenover de anderen een schrijnend
gevoel van schuld gaf. Dikwijls deelde hij zijn portie eten met een hongerige.
Hij was dus behouden gebleven, en ook de synagoge, waarin de Duitsers huisraad
en kleren hadden opgeborgen, stond nog op dezelfde plaats. Meer verlangde hij niet
en er was in de godsdienst niets voor hem veranderd. Het viel op, dat hij in zijn
predikatie geen kwaad van de Duitsers vertelde; alleen herdacht hij de Joden, die
gevallen waren. Hij kon de duizenden en nog eens duizenden niet bij name noemen,
maar de eerste, die hij wel met volle naam in herinnering bracht, was Simon Levi en
in de diepe stilte zei hij: ‘Een van u, die nu gestorven is -’ hij noemde Marcus' naam
niet - ‘heeft eens gezegd, dat het volk van Israël niet alleen in de ernst kan leven,
maar de grap nodig heeft als brood. Ik heb deze Simon Levi tijdens zijn leven
verafschuwd, omdat hij lang geleden oneer over de naam Israël heeft gebracht en
omdat hij, naar ik meende, met de heiligste zaken spotte. Ik kon dit niet verdragen,
maar nu begrijp ik het beter; na alles wat ik gehoord heb, begrijp ik het nu. God heeft
ook mij beproefd, in de dood van mijn vrouw en mijn kinderen, maar Gods hand rust
nooit te zwaar op een mens.’
Levi Augurk veegde zich met een zakdoek het zweet van het voorhoofd. Hij was
met een portefeuille in de synagoge gekomen; hij liep altijd met een portefeuille,
zoals Simon
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Levi hem dit vóór zijn dood had aangeraden, en ook droeg hij weer een hoge hoed.
‘Daar zit ik nu en wacht,’ dacht Levi Augurk. ‘Simon Levi is dood en zijn hele
familie, alleen zijn oudste zoon, Mozes, met m i j n dochter getrouwd, leeft met
verlamde handen.... en wat kan ik voor hem doen? God heeft mijn hele familie
gespaard en waarom? Dat zou ik graag willen weten.’
Hij luisterde ternauwernood naar de opperrabbijn en als een vage klank klonk de
vermelding van Eva's dood tot hem door.
‘De God van Israël kent geen martelaren. Wij Joden leven en sterven, dienen God
tijdens ons leven; zo is Eva gestorven, en heeft de herinnering nagelaten aan een
vrome vrouw. Wij Joden spreken over de goede naam, de goede sjem; deze klinkt
na over het graf, van de doden naar de levenden.’
De gedachten van Levi Augurk gingen hun gang en hij peinsde:
‘Wordt de deugd op aarde gestraft en de ondeugd beloond? Waarom voel ik mij
dan schuldig, ik Levi Augurk, klein Joodje en anders niets? Ik heb mezelf gered en
de zaak voor mezelf en ik kan zolang ik leef, weer opbouwen. Mijn diamanten zijn
weer uit de knopen van mijn jas. Waarom zijn de nachten er dan, en ben ik zo angstig,
als het donker wordt? Mijn zaak staat op duizend pilaren, en ieder van mijn geslacht
zal het zijne krijgen en mijn kleinzoon, de zoon van Simon Levi, door mij verraden
en gedood, zal er zijn deel van krijgen, zonder te beseffen, dat er bloed aan kleeft.
Zo gaat het leven voort en de rest kan me gestolen worden.’ Hij werd angstig om
deze woorden, die zijn geest waren binnengedrongen. ‘Ik kon toch niet anders doen
dan ik deed? Ik ben maar een arme Jood, goede God, maak onzichtbaar de inkt,
waarmee U vreselijke woorden over mij in het levensboek hebt geschreven. Ik ben
maar een arm, klein Joodje zonder verstand en oordeel, neem dat in aanmerking,
goede God, die alle mensen kent in hun kracht en zwakheid, maak onzichtbaar alles,
wat er geschreven is en
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zet er onder: ‘dit deed Levi Augurk om zijn zaak te redden, die zijn geslacht zal doen
leven, als hij zelf dood is.’ Boeken worden geschreven en vergeten, scheur deze
bladzijde uit het levens-boek, Adonai, dat ik rustig kan leven en sterven.’
Toen peinsde hij na, want er ontbrak nog iets aan zijn gebed, dat nog gezegd moest
worden: als Kodasj Boragoe later ontdekte, dat een bladzijde uit het levensboek der
mensen gescheurd was, zou Hij zich dan t o c h Levi Augurk's daad niet herinneren?
In de voortzetting van het gebed zei hij voor de naam van God niet Kodasj Borage
of Kodasj Boragoe, neen, hij sprak het zuivere Hebreeuws ‘Kodausj Boragoe’, of
het onbewust tot hem was doorgedrongen, dat wat hij n u zou zeggen, het gebed
vormde van de gehele mensheid en God daarom bij Zijn ware naam moest worden
aangesproken:
‘Neem een nieuw levensboek voor alle mensen, ik smeek het U, Kodausj Boragoe,
en vernietig het oude helemaal, dat er niets van overblijft.’
EINDE.
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Colophon
‘Mensen met sterren’ werd tijdens de oorlog geschreven, onder voortdurende medewerking van Maria
Jacoba Radijs, aan wie dit boek wordt opgedragen. Het eerste deel ‘Avond’ is een
herschepping van een reeds vroeger
verschenen werk, de delen II
‘Nacht’ en III ‘Dageraad’
zijn hierop gegrondvest.
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