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Wanneer achter de ramen van de huizen in Westfalen de kerstbomen 
aangestoken werden, vertelde de vader van mijn vader, mijn grootvader dus, 
zijn drieëntwintig kinderen de tenhemelschreiende tragedie uit zijn jeugd, die 
zich op de kerstavond van de christenen had afgespeeld, met alle 
verschrikkingen van bijtende kruiden. De oudere kinderen van mijn grootvader 
bevestigden somber met zang en gebaren – een koor der wrake – de wandaden 
tegenover hun uitverkoren volk. Alleen mijn kleine papa schraapte af en toe 
ongeduldig met de spijkers van zijn stevige jongenslaarzen over de vloer of 
tegen de notenhouten poten van de grote tafel, zodat zijn drieëntwintig broers 
en zussen tegelijkertijd een hartstilstand kregen van schrik, maar zijn 
drieëntwintigste sprong van plezier zijn geschrokken vader bijna in zijn gezicht. 
Die was bang voor muizen, al gaf hij dat niet toe. Hij kocht van de Kroatische 
jongens de duurste muizenvallen en keek aan alle kanten of ze wel goed sloten. 
Maar vandaag beheerste hij zijn antipathie tegen “die opdringerige 
knaagdieren”. Het meeste ergerde Arthur Aronymus, het kleine enfant terrible, 
het alle perken te buiten gaande griezelverhaal van zijn vader, die bij het 
vertellen alle tijd nam. Zijn twee vrienden hoorde hij allang fluiten voor de 
schutting van de tuin.  
 Net als nu brandden de dennenbomen achter de ruiten van de religieuze 
hoofdstad van Westfalen, toen de bloedige pogrom zich afspeelde. Onschuldig 
vergoten joods bloed klaagde over de grenzen van de streek heen, somber over 
de Rijn en klopte aan bij de joodse harten van andere rijken, in een griezelige 
echo in alle delen van de wereld. Aan de versierde takken van de hoge 
dennenbomen in de hal van het stadhuis en in de aula’s van de scholen hadden 
ze joodse kindertjes als suikergoed opgehangen. Tere handjes en met bloed 
bespatte voetjes lagen als vergaan en dood loof in de straten van het getto waar 
de joden zich indertijd mochten vestigen. Ontblote lichamen, die beter te 
mishandelen waren, bloedden verscheurd op splinters van ruiten geprikt, 
ongezien onder een koude hemel. Het betreden van de binnenstad zonder 
schriftelijke toestemming was het grootste deel van de joodse gemeente streng 
verboden. Een paar families, waaronder die van mijn grootvader, hadden van 
de autoriteiten toestemming zich vrij tussen andersdenkende inwoners te 
bewegen. Mijn kleine papa klapte in zijn handen: het bloedige verhaal begon 
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hem, nadat hij het vorige jaar dat punt al bereikt had, te interesseren. Hij had 
veel gehouden van grootvader de rabbijn, de vader van zijn lieve moeder, en 
was diens favoriete kleinzoon geweest. Zoals zo vaak sloop de hogepriester na 
het middageten stiekem met zijn leuke kleinkind naar de banketbakkerij 
tegenover zijn huis. Ja, hij knipoogde tijdens de eenvoudige maaltijd vaak vol 
begrip naar hem, de grote, eerbiedwaardige jood, die geëerd werd door de hele 
stad, door joden en christenen, en bevriend was met bisschop Lavater van 
Westfalen. Iedere avond, als de beide grootheden hun eenvoudige 
broodmaaltijd genoten hadden, ontmoetten ze elkaar in een kleine gelagkamer 
in de Gouden Halvemaan. Het was geen wassende maan en geen afnemende 
maan, net als de vriendschapsband die de beide hogepriesters onveranderlijk 
verbond. Ze zalfden de uren voor het slapengaan met godgevallige olie en 
zochten hemels goud in heilige gesprekken; een bondgenootschap van twee 
gravers naar God. Want in feite geloofden ze beiden aan de enige, onzichtbare 
Heer, de Eeuwige, de Koning der Wereld. En ook al probeerde lelijke buren 
mijn vergrijsde overgrootvader, de grootvader van mijn kleine papa, na de 
allang in vrede rustende bisschop te bewijzen dat de onaantastbare 
bisschoppelijke vriend indertijd ingewijd geweest was in het helse plan van het 
joodse bloedbad, zonder het te kunnen verhinderen enz. – mijn 
verontwaardigde kleine vader, die buiten zichzelf was door het doven van het 
oog van de rabbijn, placht de slechte mensen dan met zijn kleine, maar sterke 
vuisten te bewerken. Alle oude kinderportretten van grootvader de rabbijn 
waren precies zoals hij en ook zijn moeder beweerde dat ze sprekend op elkaar 
leken.  
 De natuur had hem gemodelleerd naar grootvaders gezicht en daar was hij 
heel trots op. Zes jaar telde mijn kleine papa en hij trappelde midden in het 
zevende. Hem nam zijn lieve moeder het liefste mee op bezoek bij de lieve 
grootvader; diens baard raakte al bijna het tapijtje uit Perzië, dat hij in zijn jonge 
jaren op een religieuze ontdekkingsreis door de bibliotheken van het 
Morgenland had meegebracht. De franje van het kostbare tapijt werd iedere 
dag verzorgd. Als vingers van vele vrome handen woei een avondwind ze 
soms op. Op zijn eerbiedwaardige hoofd droeg de heilige grootvader een 
tulband; door de week een zwarte en een witte zijden op sabbat. En hij was toch 
wel gevleid, wanneer er pelgrims kwamen uit exotische landen en hem 
vergeleken met het aanzien van de machtige sultan van de Bosporus. 
Daarentegen verhinderde hij liefdevol dat ze bogen om zijn gewaad te kussen. 
De vaders van mijn overgrootouders van de grootouders van mijn nog kleine 
vader woonden naast elkaar in de katholieke hoofdstad van Westfalen. Hun 
kinderen werden al in hun kinderjaren plechtig verloofd en gingen na de 
ceremonie van de gelofte verder met hun spelletjes. Ze klommen met de 
buurkinderen in appel- en perenbomen. Toen ze dan later trouwden – vertelde 
grootmoeder dat ze echt het gevoel had dat ze met haar broer trouwde. 
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Eigenlijk vond ze Edmund, de oudere broer van haar verloofde, veel aardiger. 
Een wilde stier sprong op de ochtend van haar bruiloft snuivend over de 
dierenhekken van Gäsecke. Moritz, de gelukkige bruidegom, had daar een stuk 
grond gekocht, dat hij met hulp van een paar flinke boeren bewerkte. Mijn 
grootmoeder, de mama van mijn vader, moest landeigenaar worden! Maar 
Edmund had blonde, krullende lokken en dweperige gele ogen; de zwartogige 
dochters van de joodse familie waren allemaal al verliefd op hem. Moritz 
daarentegen, mijn grootvader, was een man uit één stuk, bijna hard in zijn 
manier van praten, ja, zijn koele blikken troffen anderen vaak als donkere 
dolken. Hij duldde geen tegenspraak en dat was zijn enige ondeugd waartegen 
mijn overgrootvader, de milde vader van mijn grootmoeder, bezwaar had, 
want gedachten en woorden verruimen zich aan de horizon van het vrije 
goochelspel en verkommeren zonder de oefening van de tegenspraak. Maar de 
verloofde jonge man negeerde de wijsheden van zijn priesterlijke schoonvader 
op een botte manier. Zoals de meeste van zijn zoons, de broers van Arthur 
Aronymus. Van de goddelijk speelse wijsheid van de rabbijn had geen van hen 
iets geërfd, maar het ongebreidelde, authentieke temperament van zijn kleine 
Arthur vergeleek zijn grootvader met de lachende bessen aan zijn stam. Zijn 
vader daarentegen vergeleek hem met de ontaarde zwarte schapen, die de grote 
herdershond al over en weer moeilijkheden bezorgden.  
 Deze keer volstond zijn vader ermee de levendigheid van zijn onverbeterlijke 
kleine Aronymus alleen maar met de berisping van een ernstige blik te 
beantwoorden. Want ook zijn broers en zussen stuurden op het einde van de 
duistere ballade aan, maar voorgewend geduld, dacht Arthur bij zichzelf, 
overwint alles. De bruisende Dora, zijn oudere zuster, onderhield zich al lang 
met hem in hun gebarentaal, waar alleen zij beiden wijs uit konden worden. 
Maar de hakende Regina zat rechtop en plichtsbewust, net zo als ze was gaan 
zitten, aan de grote tafel en bevestigde telkens opnieuw met een hoofdknik wat 
vader vertelde. Elischen bladerde vanaf het begin van de tragedie in Goethes 
Hermann en Dorothea, begeleid door het ritme van de klok van de dorpskerk. Op 
schoot bij de oudste dochter, de knappe Fanny, ging Lenchen zitten, Arthurs 
lievelingszusje. Moe legde ze haar hoofdje al opzij en alleen de tweelingzusjes, 
die allebei “Meta” genoemd werden, omdat niemand ze nog uit elkaar kon 
houden, waren allang naar hun moeder gevlucht: rechts een Meta en links een 
Meta. Naast grootvader zat de lieve, lijdende Alex in zijn ziekenstoel, en de 
bijziende Max, vaders oogappel, ging al steeds naast papa zitten; om zijn hals 
droeg hij een kinderlorgnet, maar verloor dat telkens weer op de speelplaats in 
de tuin bij het tekenen van dieren in het zand. Menachem heette de oudste! Na 
hem kwam Simeon; zijn broers en zussen scholden hem uit voor gierigaard en 
zelfs vader vond hem te materialistisch. Maar ook het doceren iedere avond 
van zijn pathetische Julius was niet naar zijn zin.  
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 De broers en zussen amuseerden zich, als hij zijn mond wagenwijd, zoals de 
kinderen zich het mondwerk van een grootmogol plachten voor te stellen, 
opensperde. Een gebraden gans had zonder moeite naar binnen kunnen 
vliegen. Maar Berthold leek op zijn oom Edmund, had net als hij gouden lokken 
en grote, lichte ogen en zijn christelijke medeleerlingen ontzagen hem. Fanny’s 
vriend van dansles kwam plotseling de kamer in. Al was het niet bij een 
pogrom, hij was toch het slachtoffer geworden van een privéhetze tegen joden 
een paar jaar geleden. Hij keek sindsdien met zijn echte zwarte oog en een 
lichtblauw glazen oog: de donkere waren in de apotheek allemaal uitverkocht. 
Sindsdien werd hij half van opzij in cafés bij een glas bier altijd voor een 
christen aangezien, al had zijn neus ondanks de aanzienlijke lengte geen schade 
geleden. Fanny schoof hem af naar Dora, haar medelijdende zuster. Al haar 
snuisterijen, waar een man eigenlijk niets mee kon beginnen, had ze hem bijna 
al gegeven. Ze danste op het huisbal bij de Padersteins bijna te veel met hem. 
Hij werd mode. De kleine Elise vond wel dat hij veel te wetenschappelijk was 
voor Dora en voor de ongecompliceerde, lachlustige meisjes in Gäsecke. Eén 
keer lokte ze hem door intensief keelschrapen aan het eind van haar tuin het 
jasmijnprieel in, waar ze hem door een knappe tactiek in de schemering te 
pakken kreeg. Daarentegen had Regine weinig geluk bij mannen. Bovendien 
waren haar handen rood. De knappe apotheker schreef haar zemelen voor en ze 
doopte in de slijmerige, blekende massa iedere avond voor het slapengaan haar 
huishoudelijk begaafde vingers. Eigenlijk was “zij” de vrouw in huis! Overal 
vond ze werk. Soms kon ze haar schort niet vinden; bevend en mopperend 
rende ze naar de tuin van het landgoed, dat de bonte en witte pauwen 
opfladderden. Aan de pruimenboom hing deze keer het schort weer.  
 Als een spook sloop ze soms toch over de grindpaden. Wee de bengel die ze 
dan te pakken kreeg!! Regina verzamelde de honing in kleine aarden potten en 
de imker wist heel goed: ‘iedere bij heeft ze geteld en ergens op zijn lijf 
gemarkeerd.’ En hij was veel banger voor de angel van de degelijkheid van 
Regina, de dochter van zijn broodheer, dan voor de lieflijk zoemende Regina. 
De kleine Lenchen, Arthurs lievelingszusje, werd door iedereen in huis en in de 
tuin en de mensen in het hele dorp een goed hart toegedragen; niemand deed 
haar kwaad. Ze zat eigenlijk ook nog met de kleinste broertjes en zusjes in het 
nest. Alleen haar broer haalde haar meer dan eens tevoorschijn en dan 
marcheerden ze hand in hand langs de bonte strobloemenperken voor lieflijke 
Westfaalse huisjes naar het naburige dorp en deden de groeten van hun lieve 
moeder. ‘En hoe maakt jullie lieve moeder het?’ vroeg mevrouw de dokter 
Grünebaum. ‘In de koffiepot, als er gasten komen!’ antwoordde mijn kleine 
papa. Heel Westfalen hoorde in een mum van tijd dit slagvaardige antwoord 
van de pittige jongen en zelfs grootvader kon een glimlach niet onderdrukken, 
al vond hij zijn zoon Arthur Aronymus te vrijpostig.  
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 Voor de jonge dorpspastoor en al zijn leraren bij elkaar was hij niet zo bang 
als voor zijn strenge vader. Hij kon er eigenlijk niets aan doen dat hij zo “dom” 
was en achteraan in de klas zat, al was hij altijd heel goed in turnen en zingen. 
‘Hij hoeft toch niet alles te kunnen?’ zei zijn moeder, die hem in bescherming 
nam, want hij was weer blijven zitten. En ze reisde met haar “arme” jongen 
regelrecht naar haar ouderlijk huis in Paderborn. Grootvader de rabbijn lag 
weliswaar al een jaar onder het gewelf, maar juist daarom had ze een gegronde 
reden om naar haar geboortestad te gaan, volgens de wil van haar vrome vader 
in zijn testament: om een jaar na zijn dood zijn imposante, in varkensleer 
gebonden werken aan de stadsbibliotheek toe te voegen. Daarvan was ook 
Arthurs respecterende vader ten slotte overtuigd. Zijn moeder herinnerde zich 
nog maar vaag de kerstavond en de pogrom waarover het verhaal van haar 
echtgenoot handelde. Door alle kranten vloog het bloedige nieuws de wereld 
in. Individuele christenen gaven de Hebreeërs de goedgezinde raad, minder 
beroepen in de industrie te kiezen, zonder aan het wetsartikel te denken dat de 
joden de toegang tot christelijke onderwijsinstellingen verbood. En priesters 
hongerden genoeg in het joodse volk. Uit Spanje waren ze bijna allemaal met 
hun gemeenten verdreven of gedwongen tot het christelijke geloof over te gaan. 
Grootvader de rabbijn bad zo vaak in de tempel voor de marranen, joden die in 
vreemde kruiken gegoten waren, geen handvat meer hadden en die je daardoor 
niet meer zo makkelijk terugkreeg. Dat duizendjarig verlangen toch een keer de 
steen zou laten springen – zelfs na eeuwen, profeteerde Arthur Aronymus’ 
eerbiedwaardige grootvader-rabbijn.  
 Huilende Spaanse joden kwamen zo vaak bij zijn opa om troost te zoeken. In 
de nauwe straten van het getto vormden ze groepen met de plaatselijke joodse 
bevolking om het eens te worden over economische en vooral religieuze 
kwesties. Er was materiaal in overvloed, helaas in bloed gedrenkt materiaal; dat 
onderzoeken, besnijden en ten slotte de verlossende vorm ontraadselen was de 
wens van alle verdrukten. Velen van hen droegen een rouwband om hun arm 
en bijzonder getroffenen wankelden gehuld in armoedig zaklinnen door de 
hoeken van de joodse wijk naar de vertrouwde synagogetempel. Hun ogen 
waren uitgebrand, grauw van het huilen en as. In haar geheugen kwamen deze 
herinneringen bij Arthurs lieve moeder boven en ze huilde bitter, terwijl ze haar 
kleine deugniet bij de hand nam van het station tot voor het huis van haar 
overleden grootvader. Daar brandde nog het lichtje in de rode hanglamp – een 
heel jaar al voor zijn ziel. En Arthurs moeder, die op de trouwe knecht van haar 
vader wees, legde haar kind uit dat hij op moest passen dat grootvaders ziel 
niet uitdoofde.  
 De volgende morgen scheen de zon heel flink. Mijn grootmoeder en mijn 
kleine papa gingen op weg naar de begraafplaats. Mama kan toch wel een keer 
ophouden met huilen, dacht Aronymus en maakte zonder eigenlijke aanleiding 
een paar sprongen, ook al had hij zijn moeder beloofd in de Heilige Tuin heel 
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braaf te zijn, zacht te praten en vooral rustig naast haar te lopen. Opeens riep er 
een koekoek. Arthur Aronymust telde heel zacht: koekoek! Koekoek! Koekoek! 
Koekoek! Koekoek! Koekoek! Koekoek! ‘Zeven keer!!’ En daarna beklemtoonde 
hij in het Westfaals Platduits op de toon van de boeren: ‘Krek zo oud als ik ben, 
wordt grootvader. Een mooie leeftijd, hè moeder?’ Ze kon hem geen standje 
geven en ook zag ze dat de dierbare rabbijn zich in zijn graf verheugde, dat zijn 
heilige ziel uit de blauwe hemel glimlachte om haar kleine Arthur Aronymus, 
zijn vertroetelde kleinkind. Eindelijk werd het Arthur Aronymus duidelijk, 
waarom moeder kleine steentjes in zijn zak gestopt had en in haar eigen zak iets 
grotere, want ze tilde hem op en hij moest ze op de bovenrand van de brede 
gedenksteen als een metselaar tot aan de hemel mooi naast elkaar leggen. Dat 
was zijn eerste serieuze bouwwerk. Twee biddende handen zag hij tussen de 
davidsterren op de vrome steen gegraveerd. Naar de inscriptie wilde Arthur 
Aronymus, uit angst dat zijn liefdevolle moeder weer begon te huilen, liever 
niet vragen. – Bijna niemand aan de grote eikenhouten tafel zag de diepe 
bewogenheid rond de slapen van mijn grootmoeder zweven, behalve de 
medelijdende Dora met haar ronde, bruine ogen. Opeens viel Arthur 
Aronymus zijn moeder om haar hals en gaf haar een pakkerd op haar mond, 
een donderend amen, een onverwachte, gelukkige afloop van het drama, die 
zelfs zijn vader verraste, en hij volstond ermee, zoals al gezegd, een van zijn 
dictatoriale wenkbrauwen tot een boog te verwijden.  
 De jongen had zelf tot nu toe eigenlijk nog geen slechte ervaringen met de 
christenen opgedaan, integendeel: hij kon de ijverige Ernst Paderstein uit zijn 
klas niet uitstaan, die was altijd maar nummer een; de rivieren bij 
aardrijkskunde stroomden allemaal uit zijn opengesprongen mond. Die was al 
zo dik als die van zijn vader onder diens baard. Hij vond Kaspar Setzdich en 
Willy Himmel aardiger, ook al hadden ze hem een keer voor “Jood! Jood! Jood! 
Smous! Smous!” uitgescholden hadden, omdat ze bij hem een krentenbol in zijn 
rugzak gevonden hadden en hij hun niets wilde geven. Des te harder had hij ze 
geslagen! En hij probeerde sindsdien meer dan eens met dezelfde 
scheldwoorden de krachten van zijn schoolkameraden en straatkinderen te 
beproeven. De mensen in Gäsecke fluisterden dat Arthur Aronymus Schüler 
een christenkind was, misschien een door de min verwisseld zoogkind. De 
koffieleuten kwebbelden over het nieuws in het koffiekransje en de vaders 
deden aan de stamtafel hetzelfde over de interessante anekdote. Dat ze dat niet 
allang aan die gezonde, uitgelaten jongen gezien hadden! Velen gaven hem 
daarom in het voorbijgaan een medelijdende aai en vonden het prachtig als hij 
dan zijn tong tegen hen uitstak. De handelaar in koloniale waren gaf hem uit de 
grote fles de dikke hoestbonbons die hij zo graag at. Op een dag werd hij op 
weg naar school aangesproken door de opgewekte pastoor, met wie zijn zussen 
allemaal dweepten. Hij leek Aronymus’ pittige antwoord wel leuk te vinden. 
Zijn slanke, verzorgde hand legde hij op het frisse hoofd van de jongen. 
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Juffrouw Paderstein kwam juist voorbij, de lange, magere oudste van de familie 
Paderstein, de ongetrouwde oudste zuster van de groothandelaar in 
manufacturen Alfred Paderstein, en die verklapte op haar babbelzieke manier 
meneer Schüler de curieuze onderscheiding van zijn zoon Arthur. De oude 
vader Schüler was eigenlijk voor haar bestemd geweest, haar door de hemel 
uitverkoren echtgenoot. Al werd het bericht van de verschrompelde oude 
vrijster ook boosaardig gebracht, het vleide hem en hield hem de hele dag 
bezig. En hij begon zijn zoontje, dat hij tot dan toe verwaarloosd had, verder in 
de landbouw te onderwijzen. Arthur kon het geen bal schelen of de grote boom 
waaraan de eikels groeiden en waarvan hij en Lenchen weegschalen voor de 
verkoop maakten, eik of den heette en of de dikke boomstam daartegenover, 
waaraan in de herfst de groene stekelige dingen hingen waarmee hij en zijn 
zusje beestenspel speelden, kastanje of linde heette, als hij in alle twee maar kon 
klimmen. En als er maar een kleine sluis openging, als zijn vader in de les 
onderbroken werd, rende zijn Arthur Aronymus weg. Hij vond het veel 
interessanter om steden te bouwen met de blokken van zijn nieuwe, grote 
bouwdoos, vooral uitkijktorens, zoals er een bij Ervitte stond. Lenchen moest 
boven bij hem in de wolken wonen!! ‘Dan gaan we regenen,’ beloofde hij zijn 
zusje. En hij oefende met de blokken van de nieuwe bouwdoos, die Fanny als 
beloning voor hem gekocht had, omdat hij voor haar raam op wacht gestaan 
had, terwijl haar aanbidder uit Münster haar het hof maakte. Vaak bezochten 
vrijers de rijzige Fanny; al op het kleine dorpsstation vielen ze door hun 
lakschoenen en stadse geruite broeken en modieuze dassen de stationschef op. 
Een kamille droeg meneer Emil op zijn revers. Maar het gezicht van zijn zuster 
was helemaal zo rood als de laatste morel aan de morellenboom. Arthur was er 
namelijk bij, toen ze afscheid namen. Hij stotterde en zijn onderkaak klapte 
open en dicht. Dora kwam erbij en ontfermde zich over hem, want ze bracht 
hem een glas tokayer. Het was om je dood te lachen, zoals hij uit de deur van 
het huis gewankeld kwam in de arme van Elischen. En ze stelde ook bij deze 
man vast dat hij te wetenschappelijk was voor haar oppervlakkige zuster 
Fanny. Arthur en Kaspar en Willy hoorden alle geleerde onzin die de minnaar 
uitkraamde om de belezen zuster niet teleur te stellen. ’s Avonds bij de 
griesmeelpap nam Arthur Aronymus zich voor om later met zijn zus Lenchen 
te trouwen, om te zorgen dat ze geen geleerde man kreeg; en hij gaf haar voor 
haar verjaardag van zijn spaargeld een porseleinen pop en vond het jammer dat 
die naakt ter wereld gekomen was. Een hele rij stond er in de kleine etalage kou 
te lijden tussen de strooien mandjes en anijssuikertjes waar ze door de 
winkelier te koop waren gezet. Op kerstavond kwam er een vrouw met een 
wijd, splinternieuw schort in het huis van mijn grootouders. Die bracht een 
brief mee van meneer pastoor met een verzoek. Mijn kleine, stralende papa 
moest voor pakjesavond naar de pastorie komen. Ieder woord van de 
vriendelijke brief werd met de familie Paderstein onderzocht en overwogen. 
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Het resultaat was dat ze de uitnodiging van de jonge, beminnelijke pastoor 
aannamen om hem niet door een afzegging te beledigen en de katholieke 
wereld geen aanleiding tot ergernis te geven en bijvoorbeeld een pogrom uit te 
lokken. Met het leem aan zijn grove laarzen zou Arthur Aronymus op 
kerstavond gewoon naar de pastorie gerend zijn, terwijl hij zich de cadeaus 
voorstelde die op hem lagen te wachten. Bij de punt van zijn jasje greep hem 
nog net op tijd zijn geschrokken mama in de gang van het grote huis, maakte 
hem schoon, trok hem zijn bruingestreepte zijden broekje aan en stopte voor de 
zekerheid twee grote zakdoeken in zijn zak – en een schitterend witte kraag 
legde ze om zijn ongeduldige nekje en knoopte de einden aan elkaar met een 
roze rozet, die een van zijn zussen bij een marskramer gekocht had. ‘Ik ben toch 
een jongen, mama!!’ Ook moest hij zijn tanden vandaag al “voor de tweede 
keer!” poetsen en hij gorgelde daarna zo woedend met het met water vol 
pepermuntpasta, dat de stille Lenchen van plezier een duikeling op het grote 
tapijt maakte. Alleen haar zou hij iets geven van het snoep dat hij kreeg. Hij 
kon, bedacht hij, niet begrijpen dat er, omdat ze joden waren, geen Kerstmis bij 
hen thuis gevierd werd. Dat ging zo snel als op de roetsjbaan, toen Arthur zich 
in zijn zondagse pak van de trapleuning liet glijden.  
 Precies om vijf uur stond hij voor de gele pastorie. Meneer pastoor keek uit 
het raam en Arthur hoefde niet eens aan de bel te trekken. Toen hij aan de hand 
van de pastoor de schitterende kamer binnenging, knielden diens twee nichtjes 
in de nis voor de Here Jezus aan het kruis. Bloemen stonden naast hem op een 
hoekplank en daarvoor brandde een grote kaars. De laatste woorden van het 
Onzevader had Arthur Aronymus nog opgevangen; hij vond het eng – maar hij 
hoefde verder niet te kijken. De vrolijke geestelijke bewonderde zijn mooie 
kinderkamer, zoals de wilde jongen op gepaste afstand in de pastorie de 
lichtende kerstboom bekeek. – Ze dronken chocolade uit heel grote koppen met 
gesuikerde biscuit. Uit de grootste kop dronk de aardige pastoor Bernard. Daar 
stond iets op geschreven. Naast hem zat Narzissa. Ze droeg een blauw lint in 
haar haar en had blauwe ringetjes in haar oren. En Ursula ging heel dicht bij 
hem, Aronymus, zitten om te zien wie van hen het eerst zijn kop leeg had. 
Daarna bracht Bernard de kinderen naar de tafel met cadeaus. Daarop stonden 
naast elkaar twee poppenhuizen, een woonkamer en een keuken en voor “hem” 
op de blankgeschuurde vloer een hobbelpaard!! Liefst was hij oom Bernard, 
zoals zijn nichtjes hem noemden, direct om de hals gevallen. Maar de twee 
meisjes begonnen te zingen met begeleiding van meneer pastoor: ‘Stille nacht, 
heilige nacht, Davids zoon, lang verwacht...’ Hij durfde uit schaamte niet eens mee 
te neuriën, maar toen het lied uit was, had hij zijn verlegenheid overwonnen en 
hoefde niet uitgenodigd te worden. Hij zong: ‘O dennenboom, o dennenboom, wat 
zijn je takken wonderschoon. Ik heb je laatst in ’t bos zien staan, toen zaten er geen 
kaarsjes aan...’ Hij zong het lied veel beter dan Kaspar Setzdich en Willy 
Himmel; waar die stonden, piepten ze de mensen kerstcoupletten in hun oren. 
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En hij mocht met de nichtjes vergulde appels en noten en lekkere speculaas uit 
de kerstboom plukken. Opeens boog de kleine Ursula een tak naar zich toe, 
denkend dat haar oom het niet zag, om de prachtige rode kerstbal te jatten, toen 
ze al een tik kreeg en meneer pastoor haar een standje gaf: ‘Je wilt toch zeker 
geen klein jodenmeisje worden?...’  
 Van die duivel die aan zijn kuise mond ontsnapte had de priester eigenlijk de 
rest van zijn leven last. Zelfs voor zijn Heiland kon hij niet verantwoorden wie 
zo brutaal was de giftige mossel van een langgeleden overgeërfde en 
weggeëbde bron gewetenloos aan het strand van zijn lippen te slingeren! Hij 
hield immers veel van de jongen, de kleine Arthur Aronymus, en moest 
toegeven dat hij hem zelfs liever had dan de hem toevertrouwde schapen van 
zijn parochie, al had hij tot voor kort in het programma van zijn theologische 
loopbaan iedere voorkeur nog gewetensvol vermeden.  
 Hoe diep hij het juichende hart van de kleine jongen getroffen moest hebben, 
bleek uit diens radeloze, ronde jongensgezicht. Hij wilde beslist naar huis, naar 
zijn moeder! Uiteindelijk ging hij met een zwaai vastberaden in het zadel van 
het houten paard zitten, gaf het de sporen en reed in galop, koppig en zonder 
zich nog om te keren weg! Uit de zilveren kerstwolk van de versierde boom 
haalde de onthutste priester de heilige wassen engel in de sterrenmantel – ‘voor 
Lenchen,’ Arthurs zusje. Met haar ging Arthur naar zijn ouderlijk huis, wetend 
waarom vader en moeder geen Kerstmis vierden en hij en zijn broers en zussen 
van hen geen cadeautjes kregen, en waarom de Padersteins ook geen boom 
kochten op de markt rond de kerk, waar nog dennentakken lagen en allerlei 
stukgetrapte versieringen. De gedachten achter zijn kinderlijke voorhoofd, die 
anders onbekommerd ronddartelden, hadden opeens allemaal een pikzwarte, 
plechtige rok aan en sleepten zich met moeite voort, net als de arme 
marskramer, die uit Galicië kwam, met lokken aan beide kanten onder zijn 
platte hoed. Ja, hij stond met hem opeens op goede voet. Hoe kwam dat? Tot nu 
toe had hij hem toch altijd uitgelachen, met Kaspar en Willy. En hij huichelde 
en loog voor het eerst in zijn leven, toen hij zijn mama lachend om de hals viel 
en in zijn hart bitter huilde. ’s Nachts droomde hij van de stad Paderborn, waar 
zijn grootvader de rabbijn gewoond had. Die nam hij in zijn droom in 
vertrouwen. Ze liepen samen door de oude straten van de oude kapelaansstad, 
soms gebogen en soms maakten ze zich heel dun: ze schoven net als zijn beide 
handen bij het bouwen met de beschilderde blokken door de smalle huizenrijen 
van de Westfaalse residentie. Gevels zonder binnenruimten groeiden overal uit 
de grond, de een na de ander, en als grootvader met hem door een van de 
voordeuren wilde, vielen ze, plons! in een groot gat. Daarbij de puntige gevels, 
die gezichten tegen hen trokken, en alle spitse torentjes, die op hun hoofd 
dreigden te vallen! Toen hij wakker werd, zaten zijn zussen in een kring rond 
zijn bedje. Hij moest over de kerstavond van gisteren bij de “knappe” pastoor 
vertellen. Fanny en Dora konden niet wachten en zelfs Regine en de geleerde 
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Elischen niet. Om geen ruzie tussen haar dochters te laten ontstaan, liet hun 
moeder de tuinman de grote bos rozen in de leuke papieren manchet namens 
de familie Schüler bij meneer pastoor persoonlijk bezorgen. – Kort na het feest 
verloofde Fanny zich, de oudste dochter van haar ouders en Arthur Aronymus’ 
grote zus. En haar vriendinnen bewonderden haar smaakvolle verlovingsring 
met de rode granaat in het midden. Regine kreeg van haar ouders een 
nertskraag als schadeloosstelling, Elischen een boekenplank van rozenhout en 
Dora een kleine, met parels bestikte pelerine. De arme kleine Dora kon niet 
meer rustig op haar stoel blijven zitten, ze had de sint-vitusdans. De dokter 
troostte de ouders: dat kwam op “die” leeftijd vaker voor en hij schreef 
valeriaandruppels voor, driemaal daags 25 in een half glas water, en het meisje 
moest kalmerende thee van lindenbloesem, venkel en kamille drinken. Ze deed 
toch al vreemd, Dora, sperde haar ogen wijd open en bad de halve nacht. 
Telkens begon ze opnieuw te smeken, denkend dat ze een van de broers en 
zussen was vergeten te noemen. Ook leed ze aan idee-fixes, ving Arthur 
Aronymus een keer van zijn oudere broers op. Telkens bukte ze een, twee, drie 
keer met haar wankelende lichaam, voor ze op het grasveld in de tuin een 
madeliefje of een boterbloem plukte. Elischen nam Dora onder handen. Die 
biechtte haar op dat, als ze niet driemaal bukte voor ze een bloem afbrak, 
“Alex” zou sterven. Elischen verklaarde haar precies als een arts het 
waanzinnige bijgeloof van haar waanzinnige handelingen en dreef uiteindelijk 
met een oorvijg de duivel bij haar uit. In Paderborn was het aan de orde van de 
dag, het duiveluitbannen. Heksen werden verbrand of ingemetseld. En de sint-
vitusdans was een door demonen bezeten schepsel. En bij voorkeur namen de 
boze geesten bezit van maagdelijke lichamen van joodse meisjes. Daarom 
mocht Dora zich niet meer laten zien, zelfs niet in haar eigen tuin; doorlopend 
kwamen er inwoners van Gäsecke langs. Veel te veel hadden haar al heen en 
weer zien dansen. De dienstbode en zelfs het melkmeisje en de koehoeder van 
het landgoed kregen de serieuze vraag of Dora werkelijk “glas” at en “vuur” 
slikte. En uiteindelijk werden ze bang voor de boze blik van het arme, 
goedhartige meisje. Te laat kwam de geschrokken ouders ter ore, dat hun kind 
gebrandmerkt was en wel door hatelijke, afgunstige mensen, juist de mensen in 
Gäsecke die in de herfst het gevallen fruit van het gras in de tuin van het 
landgoed mochten rapen. De christenen in Gäsecke verheugden zich al op de 
kerstsensatie “Dora op de brandstapel”. Een grappenmaker had er gauw een 
liedje op gemaakt. Ze hadden pas één enkele heks zien branden, niet ver van 
hun woonplaats. En veel dorpsbewoners konden dit jaar haast niet wachten tot 
het Kerstmis was. Maar op het landgoed waren ze er nog niet echt in geslaagd 
de dreigende ramp af te wenden; zowel vader als moeder, de Padersteins en 
ook familieleden die ingelicht waren, schoten tekort. Samen overlegden ze vaak 
tot diep in de nacht in de geblindeerde woonkamer, tot de jonge pastoor zich 
voor het eerst ongevraagd meldde en het grote terrein van mijn grootouders 
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betrad. Als een jonge Konradin, erg zelfverzekerd en naïef, liep hij gewapend, 
maar met “geestelijk” staal, het hoge bordes van het oude herenhuis op. Arthur 
had hem, van boven een versierde kanteel van het dak, zien komen en luisterde 
door het sleutelgat van de nog afgevende, pasgeverfde dubbele deur, die een 
kleine zijkamer met de huiskamer verbond. De oude mevrouw Paderstein zat 
naast moeder op de canapé en schraapte af en toe haar keel en haar dikke 
kalkoense haan paradeerde voor de schoorsteenmantel op en neer en blies zich 
op, alsof hij ook graag eens een ei zou leggen. De bonte punt van zijn grote 
zakdoek hing weer uit zijn broekzak, in een grote boog over zijn zitvlak. De 
hele tijd keek hij naar de grote sigaren in de kist van vader. Daarin had Simeon 
groot gelijk, dat die hem “al te goed” smaakten. Eindelijk herkende Arthur 
Aronymus tussen de snikkende, gelijkmatige klaagzangen van het 
overleggende gezelschap de opmonterende stem van de aardige pastoor. Zo 
plechtig leek die hem nu, net zo helder als op hun gemeenschappelijke 
wandelingen buiten het dorp. Ja, hij klonk gewoon als “bim, bam, bim, bam, 
bim, bam”, voor hij tegen mijn vader zei: ‘laat u uw zoon Arthur Aronymus 
toch katholiek opvoeden. Met zo’n deemoedige tegemoetkoming in Jezus’ 
geheiligde naam haalt u eens en voor altijd,’ benadrukte hij, ‘de angel uit alle 
gevaren die uw jonge dochter Dora bedreigen.’ Arthurs angstige, gekwelde 
moeder, die er al bijna iets voor voelde, werd onderbroken door vader, die 
plechtig opstond: ‘Meneer pastoor,’ begon hij met een grootsheid in zijn 
gebaren die hoogstens de verheven vader van zijn moeder, de rabbijn, eigen 
was, ‘meneer pastoor, staat u mij toe dat ik u in naam van ons allen dank voor 
uw even zinnige als goedbedoelde voorstel. Helaas dwingen de volgende 
omstandigheden mij het met het volste respect van de hand te wijzen. Zowel ik 
als mijn vader en wijlen de vader van wijlen mijn vader en hun voorvaderen en 
voorvaderen en wijlen de in God rustende voorvaderen van mevrouw 
Henriëtte, mijn echtgenote, plachten op een directe weg tot God te komen, en 
zou ik mijn nog onmondige zoon langs omwegen tot Zijn Zoon moeten laten 
leiden? De Heer behoede ons voor alle kwaad. ... ADONAI JISJMERENOE 
MIKOL RA.’  
 Daarna keek Arthur Aronymus heel goed hoe vader zich naar moeder boog 
en haar op haar blanke voorhoofd kuste. Dat was zeker een werk van 
naastenliefde, waar Bernard het zo vaak over had. Want zoiets liefs van de een 
voor de ander had hij tot nu toe nog niet meegemaakt. En de Padersteins 
moesten allebei huilen! Maar Bernard was opeens nergens meer in de 
huiskamer? Instinctief ging Arthur er met zevenmijlslaarzen vandoor, haalde 
zijn ontroerde vriend in op diens weg naar de pastorie en drukte onverhoeds 
zijn kleine metalen fluitje, waarvan het schelle geluid de inwoners van Gäsecke 
liet schrikken, zijn talisman aan het lichtgroene lint, een kostbare relikwie, in de 
neerhangende slanke hand. Precies als de ingelijste monnik in de kerstkamer 
van de pastorie zag zijn Bernard eruit! Voor hem was vast net als voor die 
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ander de beschermengel van de kinderen verschenen... Daarover vertelde 
moeder zo vaak. Die voelde zich, en ze wist zelf niet waarom, van de vreselijke 
last die als een molensteen op haar hart lag, eindelijk bevrijd. Ook vader 
verging het als haar en dat merkten de twee Padersteins wel, want zijn 
omhelsden mijn beproefde grootouders en daarna hun zoon, de lange Hugo, 
die altijd als een touwtje opeens door het sleutelgat kwam. Maar wat was vader 
veranderd – hij zag er net uit als Jakob op het plaatje in het godsdienstboek. 
Daarbij had die maar twaalf zoons gehad en vader had bijna twee dozijn 
kinderen op de wereld gezet, onder wie zelfs dochters als de “mooie Fanny”. 
Zo prees de dikke apotheker vaak de oudste zuster. Hij, Arthur, vond alleen 
zijn Lenchen mooi, maar vanavond leken al zijn zussen achter zijn vermoeide 
oogleden roze rozetten tussen de schouders van zijn broers. – En zijn vader 
koos een paar van zijn 23 kinderen als verkenner. Eerst de verstandige oudste 
zoon, Menachem, en diens jonge vrouw en de fijngebouwde Berthold en 
Ludwig en de doorvoede Albert en twee van de jongere broers. En van de 
dochters Fanny-Deborah, Regine-Naemi en Elischen en bovendien nog de 
sluwe Hugo van de Padersteins. En ze begaven zich op weg, liepen 
behoedzaam door de donkere dorpsstraten van Gäsecke en beslopen de kleine, 
vredige pastorie. De dierbare olielamp brandde op Bernards tafel en een 
voldane, vredige glimlach speelde rond zijn lippen. De lange Hugo, die op zijn 
tenen de rustige kamer kon overzien, zag hoe de pastoor zijn enorme vel papier 
zorgvuldig opvouwde, in een envelop stak en verzegelde. ‘Het was een 
belangrijke oorkonde!’ ... verzekerde Hugo Paderstein de aandachtig 
luisterende broers en zussen keer op keer – maar in een oogwenk sprongen ze 
opeens allemaal over de rozenhaag om zich te verstoppen aan de achterkant 
van het kleine, gele gebouw. Elischen liet haar halve broek in de doorns achter. 
Want de vastberaden meneer pastoor had zijn zwarte boord omgedaan en 
stond op het punt zijn pastorie te verlaten; de postiljon blies al voor de tweede 
keer zijn valse hoorn... Hoewel er dagen waar geen eind aan kwam en nachten 
die niet konden slapen op de gedenkwaardige avond in het ouderlijk huis van 
Arthur Aronymus volgden, waren zijn ouders overtuigd van zijn goede 
resultaat. En toen zijn lieve moeder toch zeker voor de honderdste keer 
hoofdschuddend naar haar Arthur keek, maar heimelijk een heel diepe zucht 
slaakte, net als de sneeuwwitte koe, wie ze haar kalfje afgenomen hadden. Maar 
de oudste broers overwogen van alles: Julius’ dikke ogen rolden vaak over de 
bladzijden in het werk van de oude meester. Hij had een idee: vader deed er 
goed aan het klooster van de heilige Veronica op de heuvel voor Paderborn 
geld voor vrome doelen te schenken. Niet zonder risico – dacht vader. Je las zijn 
instemming in de peinzende uitdrukking op zijn gezicht.  
 Maar Simeon stond nors op, protesteerde vastberaden en beïnvloedde het 
oordeel van de andere grote broers en zussen. – Fanny’s bruiloft werd 
uitgesteld. ‘Wil je soms,’ zei vader verwijtend, ‘je bruiloft vieren in een treurig 
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huis, meisje?’ Fanny ergerde zich en toch voelde ze zich een mooie martelares. 
Regine breide al weken peinzend aan één en dezelfde sok, zonder het te 
merken; voor haar hing de brandstapel voor haar zuster nog erg in de lucht. 
Vorige zondag had ze Dora’s met parels bezette pelerine zuchtend om haar 
schouders gelegd om laat onder de volle maan op adem te komen. Elischen zat 
in die tijd bij Dora’s gebloemde hemelbed. Haar zieke zuster was namelijk bang 
voor spoken. Toen kwam uit Lippstadt de grote autoriteit – “een professor met 
250 ongeneeslijk zieken”, vertelde Arthur Aronymus en zijn geestelijke vriend 
sloeg achterover van verbazing en verzekerde hem gewichtig: ‘Nou, die zal je 
zuster Dora vast wel genezen!’ Met stralende, veelbelovend kijkende 
korenbloemen betrad pastoor Bernard het grote huis van zijn kleine 
speelkameraad en trof de familie Schüler met kinderen en vrienden in de 
huiskamer bijeen. De oudste getrouwde zoon werd weggeroepen wegens 
verplichtingen thuis en Simeon en Julius waren begonnen aan de universiteit in 
de hoofdstad van het rijk.  
 Fanny’s bruidegom wilde ook niet langer wachten; in de kleine synagoge 
trouwden ze en reden daarna naar de Rijn en naar Aken. Daar wilden ze het 
slot van keizer Karel bezichtigen. De grote Fanny was opeens bang geworden 
voor de huwelijksreis en Max en Lenchen moesten mee, vertelde Aronymus, 
terwijl hij zoethout kauwde, Willy en Kaspar: ‘Ik zie niks in die vervelende Rijn, 
als het nou Regensburg aan de Regen was, zo’n stadje had ik graag eens 
bekeken.’ – Aanwezig waren dus nog negentien lijfelijke kinderen en daarbij 
een kleinkind: de negenjarige Oskar, de oudste zoon van Menachem en de neef 
van de een jaar jongere Aronymus, en verder lange Hugo, het hoopvolle 
reuzenvruchtje van Paderstein, en de nieuwe volontair van het landgoed: 
meneer Filligrand. Hij sprak zijn naam altijd op zijn Frans door zijn neus uit. En 
vader en moeder stonden tegelijk op met de kinderen en de gasten, toen de 
pastoor blij en opgewonden in de deuropening verscheen. Arthur Aronymus’ 
bevende mama liet de grote lepel waarmee ze een aantal glazen met limonade 
vulde als een zilveren vis in de glazen terrine plonzen. Maar vader nam de 
gewichtige rol met beheerste, ingehouden vreugde uit de handen van de hoge 
bode aan en Arthur Aronymus stond verbaasd hoe “pap” zich ook op blije 
ogenblikken kon beheersen. Maar toen schitterden er grote waterdruppels in 
zijn koele ogen en die blonken in de zon! ‘Moeder, moet je lezen, moet je lezen.’ 
Maar moeders bevende handen konden de blijde boodschap niet stilhouden en 
de negentien nog aanwezige kinderen, onder wie de vierjarige tweeling Meta, 
konden toch ineens lezen – – stonden rond vaders en moeders schoot en 
ontcijferden glashelder wat de bisschop uit Paderborn, “eigenhandig”, 
benadrukte Bernard, behaagde de christenen te verkondigen. Iedere zin begon 
met een heel groot gepenseelde letter en eindigde met een punt zo rond als een 
cirkel.  
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 Pas bij het lawaaiige kukeleku werd mijn kleine papa wakker. Zijn broers en 
zussen, tot en met het allerkleinste zusje, stonden al bij het tuinhek, klaar om te 
gaan. En hijzelf had er bijna niet meer aan gedacht dat zijn Bernard de parochie 
Gäsecke en de naburige dorpen en gehuchten het herderlijk schrijven van zijn 
bisschop misschien al aan het voorlezen was. Inderhaast trok hij per ongeluk de 
ouderwetse broek van zijn neef Oskar aan en weer ging het over de roetsjbaan 
van de trapleuning, alle bommen en granaten!! In galop met de benenwagen 
naar het katholieke marktplein. Juist kwam zijn grote vriend de kleine, oude 
kerkdeur uit, bleef peinzend op de bovenste tree van de grijze, bouwvallige 
stenen trap staan met in zijn hand het kostbare schrijven van de hoge herder 
aan zijn schapen. Hij zwaaide de gewichtige rol met bijzondere kracht boven de 
hoofden van zijn kudde, die op zijn bevel bijeenkwam, al bij het eerste 
klokgelui. Mijn kleine papa kwam aanrennen en zag dat zijn ouders hand in 
hand angstig stonden te luisteren achter een van de fruitkramen, die altijd al 
neergezet werden de dag voor de woensdagse markt. Vader droeg zijn grijze 
geklede jas en zijn nog lichtere grijze vest en zijn bruingestreepte sabbatdoek 
rond zijn hoge kraag, en had zijn voorname grijze hoge hoed opgezet en 
moeder had haar zijden overjas aan met de lange franje. Nog voor Bernard de 
preek ontrolde, bliksemde het opeens een bliksem uit de donkere, koude 
novemberwolk zo griezelig en onverwacht – zelfs de veldwachter was bang; en 
meneer pastoor gaf de geschrokken, bijgelovige mensen voor het 
natuurverschijnsel, zoals broer Julius later vertelde, een “wel heel 
indrukwekkende” uitleg! Niemand van de aanwezigen twijfelde eraan dat de 
hemel zich met Zijne Genade de bisschop verbonden had en door de mond van 
de hoge herder sprak. Arthur en zijn vrienden hadden wel begrepen dat de 
bisschop bij monde van de hemel tot zijn schapen gesproken had en hen 
vermaande met een donderslag: ‘Ik groet u met bezorgd hart in naam van Jezus 
Christus, mijn misleide, op een dwaalspoor geraakte schapen en vermaan u verstandig 
te zijn en niet langer te volharden in uw zondige bijgeloof. – Het is nog niet te laat,’ las 
Bernard en keek over de vele hoofden heen, ‘het is nog niet te laat voor berouw en 
boete, mijn arme kinderen, voor wier zielenheil ik – schrijft de bisschop –voortdurend 
de grootste zorg en verantwoording in mijn hart draag. Wee u, in naam van Jezus 
Christus, als u uw boze lusten botviert in de vuurdood van zusters van ons geliefde, 
zaligmakende katholieke geloof of van zusters uit het oude huis Israël. Vergeet in uw 
zwarte haat niet, dat onze Heiland Jezus Christus zelf een jood was, ontsproten aan het 
geslacht van David. Met duizend tongen zal ik de hemel de daad van iedere zondaar 
verkondigen en zijn ziel zal branden tot de jongste dag!!  
 Komt daarom tot inkeer, zwartgeworden schapen. Laat af! Laat af! Ten derden male: 
laat af van de zonde omwille van Jezus Christus, onze Heer!... Et vos igitur nunc 
quidem tristitiam habetis, iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum: et 
gaudium vestrum nemo tollet a vobis. Nu bent u nog bedroefd, maar ik zal u weerzien 
en uw hart zal zich verblijden... en uw vreugde zal niemand u afnemen.’  
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 En het bliksemde alweer, zo hevig van alle kanten, dat het hele katholieke 
kerkplein in Bengaals vagevuur baadde. En de bevende, vermaande mensen 
vielen op hun knieën, ook Arthurs moeder in haar wijde hoepelrok. Alleen 
vader stond overeind, maar hij wiste de zweetdruppels van zijn voorhoofd.  
 Op de weiden bloeiden weer de geurige maartse viooltjes; de kinderen 
plukten hun vaders lievelingsbloemen en zetten die voor hem in een glas op 
zijn schrijftafel. Hij placht zijn zoons en dochters, sinds de Almachtige hun zo 
gelukkig had bijgestaan, vaker hoofdstukken uit de bijbelse geschiedenis voor 
te lezen. Zo mooi en spannend als grootvader de rabbijn kon vertellen, dacht 
Arthur, kon vader het niet. Dit jaar viel op 28 maart het Pasen van de joden, en 
in de eetkamer en ook al in het buffet lagen pakken ongedesemd brood. Zijn 
lieve moeder had voor haar Aronymus al van tevoren zo’n smakelijke, ronde 
meelkoek met honing besmeerd, om onderweg naar school stiekem op te 
peuzelen. Sindsdien stond hij altijd een beetje verlegen naast de grote 
voorraadkast en keek afwisselend naar moeder en de dichte la. De uittocht van 
de kinderen Israëls uit Egypte imponeerde hem geweldig en hij kon de avond 
voor Pasen nauwelijks afwachten. ‘Morgen is het joodse Paasfeest,’ vertrouwde 
hij zijn twee schoolkameraadjes toe. Die plaagden hem er niet meer mee, want 
ze wisten dat de vertrokken pastoor Bernard dat brood ook niet verachtte.  
 Zijne Genade de bisschop had zijn neef in Christus allang naar de dom van 
Paderborn beroepen. En al een jaar leefde de jonge geestelijke ver van Heksen-
Gäsecke met zijn bloemrijke paden achter alle dierenhekken, wit en rood. Maar 
een handwerksgezel die geboren was in Gäsecke beweerde bij hoog en bij laag 
dat hij de pastoor in Rome in de Sint-Pieter gezien had. Naast de paus zat hij en 
– Bernard zou zijn opvolger worden. Maar die reisde met zijn bisschop een 
tijdje door de steden en dorpen van Westfalen om parochies te bezoeken, 
ambten te verdelen en goedkeuringen, maar ook om de rijken te vermanen en – 
‘Het wordt tijd,’ benadrukte de bisschop, ‘om het bijgeloof eindelijk met wortel 
en tak uit te roeien.’ De mama van Arthur Aronymus zat bij het hoge boograam 
hemdjes en broekjes te naaien voor haar kleinsten, ze stopte de vele gaten in de 
broeken van de jongens en in de mand naast haar lagen ontelbare 
bontgestreepte kousen. Ze zag twee grote gestalten door de poort de tuin 
inlopen en de vooravond van het jubelende Pesachfeest schemerde al. De 
kinderen speelden nog met de jongens en meisjes van het dorp in hun grote 
tuin. Ze stapelden rijshout op en vloekten en spuwden als de voerlieden van 
Westfalen. Langs de schutting danste de kleine Arthur Aronymus met handen 
en voeten als zijn zuster Dora, die ziek geweest was. Hij had stiekem een van 
haar jurken aangetrokken en haar hoed droeg hij met de krans klaverbloemen 
en de lange zijden linten. De bisschop en zijn jonge metgezel hielden zich 
verborgen achter de grijsgeworden herfstharen van de weide en keken zo naar 
de spelende kinderen. ‘Zoals de ouden zongen, piepen de jongen.’ Oskar 
verzekerde zijn speelkameraden dat zijn neef Aronymus het beste voor heks 
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kon spelen. Hijzelf droeg een snoer om zijn lichaam en daaraan hing een kruis 
van stengels van de rozenbottelstruik; een kapotgedrukte rozenbottel kleefde 
nog aan het zachte hout, een druppel geronnen rozenbloed. En nadat de bende 
beulen “Dora” op de brandstapel gesleept hadden, dansten ze rond hun 
slachtoffer een duivelsdans: ‘Iene wiene wink pank tink tank oze woze wakker 
dier aaier waaier weg!’ Maar eerst hield de duistere, achtjarige monnik de boze 
heks zijn kruis voor om het te laten kussen en leidde na de gebruikelijke 
wijding de boetelinge op haar laatste weg naar de brandstapel. Die echt 
aansteken durfde geen van de kinderen. Maar voor de huilende heks, de 
dampende Arthur Aronymus, werd het spel – met het zogenaamde vuur – iets 
te heet en hij ging met een flinke sprong over de hoofden van de honende 
speelkameraden en nu begon pas het echte plezier, in galop over het gras, over 
de herfstige bedden met een kabaal van de stampende met spijkers beslagen 
kinderlaarsjes, dat de katten uit de kelderramen kwamen rennen. Een geluk dat 
vader met de apotheker in de kleine stationshal lotto zat te spelen. ‘Voor zijn 
vader is hij erg bang,’ fluisterde Bernard de bisschop in zijn oor. ‘Maar het 
wordt echt tijd dat Uwe Genade hier een eind aan maakt.’ Die was vandaag 
overigens zelf ooggetuige geweest van het groteske miniatuurschouwspel.  
 En alleen het onstuimige lachen van de onschuldige kinderen maakte het 
Zijne Genade moeilijk de ernst van het kinderspel te beseffen. Zo’n pret als 
vandaag had de groep tot nu toe nog niet gehad. Het jonge duizendlachen 
werkte aanstekelijk en bracht het middenrif van de bisschop in stormachtige 
beweging. Terwijl hji zich aan Bernards arm vasthield, kwam de hoge 
geestelijke tussen de takken van de godsoude boom tevoorschijn. ‘Nou nou nou 
nou nou, mijn beste, gestrenge zoon in Christus, je bisschop heeft waarachtig 
nooit een hekel aan lachen gehad, vergeef het hem dus, je oude geestelijke 
broeder, dat hij meedoet, omdat in het kinderhart de bron van het lachen 
ontspringt – en – wie weet hoe bitter die vaak – uitmondt.’ Dat was typisch zijn 
bisschop, dacht Bernard en hij had hem het liefst om zijn wijze, joviale woorden 
omarmd, maar de “blagen”, zoals de kinderen in het Westfaalse land genoemd 
plachten te worden, moest hij allemaal bij zijn bisschop, dat grote kind, laten 
komen. Het kostte hem veel moeite om de temperamentvolle heks Dora te 
vangen, zijn wildebras van een vriend, de kleine Arthur Aronymus. In zijn 
armen, maar levend, bracht hij hem naar Zijne Genade bisschop Lavater van 
Westfalen. De dienstmeisjes van het landhuis kwamen, gestuurd door 
mevrouw Schüler, al aanwaggelen om te zien wie die twee late, vreemde 
standbeelden waren, die bij nacht en ontij in de tuin van het landgoed 
verdwaald leken. En de kinderen sleepten hen gewoon op hun schouders als 
vrachtjes naar het huis. ‘De varkens moeten gewassen worden om mooi mee te 
doen aan Pesachavond.’ Maar toen moeder hoorde dat meneer pastoor 
gekomen was met zijn bisschop uit Paderborn, kwam ze meteen zelf het huis 
uit rennen over de kiezelpaden, want ze was nog slank en goedgebouwd en 
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snel. – Op de geborduurde vaderstoel zat vanavond Zijne Genade Lavater en 
naast hem de goede Bernard. Daarna kwam de stralende Arthur Aronymus en 
daarna kwam Dora, ze leek lieftalliger dan voor haar meisjesziekte. Daarna 
kwam Berthold, de dweepzieke jongen. Daarna kwam Elischen en daarna 
kwam Julius; naast hem zat Regine en naast Regine nam haar kersverse 
bruidegom plaats, meneer Provisor uit Elberfeld in het Wuppertal. Eerst 
hadden zijn ouders geklaagd over zijn keus, want Engelhard kwam uit een 
schijnheilige lutherse familie, en omdat Regine, vaders lievelingsdochter, een 
zwak voor farmacie had en na haar handen ook nog haar ogen rood gehuild 
had, besloot meneer Schüler voor de jonge christelijke vrijer een apotheek te 
kopen. Sindsdien stond Tinchen in een omkranst lijstje op de commode van 
haar toekomstige schoonouders. Rechts naast de bruidegom zat vandaag de 
kleine Lenchen. Soms viel het oog van de bisschop bijzonder vertederd op het 
lieve, stille meisje. Ze herinnerde hem aan zijn zusje Helene, de huidige abdis 
van het klooster bij Schwelm. Daarna kwamen de twee Meta’s. Ze zaten aan 
elkaar gebakken, alsof ze vastgegroeid waren en maar één kloppend hart 
hadden; ze hadden allebei golvend bruin haar en brachten altijd tegelijk hun 
lepel of hun vork naar hun kersenmond. En daarna kwamen... Judith, Johanna, 
Eugenie, Luise, Maierlein, Grete, Elfriede en naast haar Titi. Die werd door 
moeder zo genoemd; en naast Titi: Albert, Edmund, Alfons, Ludwig, Emmi, 
Simeon, Hedwig, Paula en Eleonore, genoemd naar het gedicht van Bürger: 
Lenore ontwaakte rond het morgenrood – en de lijdende, lieve Alex zat als altijd 
naast zijn vader in de ziekenstoel.  
 Daartegenover de zoons van zijn Spaanse schoolvriend, die enkele jaren 
geleden in Zaragoza vermoord was tijdens het gebed in de synagoge. – Oskar 
kon zijn ogen niet van Bernards bisschop afhouden; de kleine man Arthur 
Aronymus vond dat gewoon – vervelend! Dat dit verklede, fanatieke jongetje in 
zijn habijt ooit door zijn geliefde vriend, de gedoopte kardinaal Paulus Kassel, 
gedoopt kon worden, die destijds de heilige doop ontving door de gedoopte 
heilige franciscanermonnik Paulus Kassel, kwam in de verste verte niet bij Zijne 
Genade op. – De vermiste Max kwam plotseling met ingetrokken achterwerk de 
grote eetkamer binnen. Gehuild had hij. Want de met moeite getekende 
kalfskop in het zand hadden de kinderen bij het spelen in de war gebracht. 
Vader stak een louis d’or in zijn kleine broekzak. Het deed Zijne Genade 
sympathiek aan dat de armsten van de joodse gemeente, zeven Israëlieten, 
uitgenodigd waren om aan het paasmaal deel te nemen, en dat vader Schüler 
en zijn liefdevolle echtgenote zich op een bijzonder tactvolle manier met deze 
gasten bezig leken te houden. ‘Hier onze beste, geachte gast en paasbroeder 
Perlmutter. Hij heeft deze avond nog nooit aan onze tafel ontbroken. En dat is 
mijn vriend,’ vader wees naar de marskramer die Arthur, Willy en Kaspar een 
jaar geleden nog plachten uit te lachen, ‘mijn beste vriend,’ herhaalde vader, 
‘Lämmle Zilinsky uit Lemberg.’ Die bleef verstoord naar zijn kaftan kijken. ‘En 
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die twee weetgierige broers, Siegfried Ostermorgen en Alexander Ostermorgen, 
vragen Uwe Genade een goed woordje voor hen te doen bij de rector in 
Paderborn.’ De grijze nachtwaker, die deze keer al ‘s middags was opgestaan, 
zocht uit gewoonte naar zijn hoorn, maar vader, die dat merkte, legde zijn arm 
om diens smalle schouders en zei, terwijl hij zich naar de bisschop keerde: 
‘Deze onvermoeibare schutspatroon van Gäsecke heeft veel gewaakt en zich 
daarom veel kunnen verdiepen in het woord des Heren.’ – Datzelfde had 
grootvader de rabbijn kunnen zeggen – en Arthur voelde op dat moment een 
onbegrijpelijke haat tegen zijn vlotte papa. – En nu kwam de praatgrage 
handwerksgezel aan de beurt. Als zijn schoolvriend stelde vader hem aan de 
hoge geestelijke gast voor: ‘Nathanaël Brennessel, onze onvermoeibare 
zwerver.’ Lieve hemel, dacht Aronymus en stak stiekem zijn tong uit naar de 
geschrokken, afwerende Dora, die sinds kort graag de “volwassene” uithing, 
want Brennessel had immers Bernard op de stoel van de paus zien zitten. Naast 
de vlotte zwerver glimlachte met wijd opengesperde ogen “Josefje”, de zoon 
van de oudste Perlmutter. Die kon dromen als Jozef van Egypte... Eindelijk – 
zette Christine de dampende paassoep met de “lekkere knoedels” op tafel en de 
ouders zagen verheugd dat hun voorname gast van lekker eten hield. En dat 
hem ook het ongedesemde brood, in moezelwijn gedoopt, voortreffelijk 
smaakte. Hij vroeg zijn geachte gastheer om precies dezelfde ceremonie als de 
vorige paasavond te houden en die niet in te korten, anders vond hij zichzelf 
een indringer en hij voelde zich toch thuis. En terwijl vader en de bisschop over 
de woorden van de Thora discussieerden, die met donder en bliksem door God 
zelf geschreven waren in harpschrift, liet Arthur Aronymus, die blij was zijn 
teruggekeerde vriend weer bij zich te hebben, hem de nieuwe toren in de 
kinderkamer zien, die hij van duizend blokken en bonte stenen gebouwd had. 
Hij wilde juist weer vloeken, maar Bernard merkte het nog op tijd en Aronymus 
slikte de kleine sissende duivel met huid en haar door. ‘En gedragen wordt de 
wet,’ zei vader juist, toen Bernard met mijn kleine papa aan de hand weer de 
grote eetkamer binnenkwam, ‘zorgvuldig als een kind in de zijden mantel met 
de sierlijke bellen...’ Zijne Genade beaamde aandachtig ieder woord van de 
verstandige vader, de vader van mijn vader, met een welwillend gebaar en 
beide heren vonden: ‘met een beetje liefde kunnen jood en christen hun brood 
eendrachtig breken’ – ‘zelfs als het ongedesemd aangereikt wordt,’ werd eraan 
toegevoegd door de moeder van mijn nu ook al in God rustende vader Arthur 
Aronymus.  
 


