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... wij zijn maar oevers, heel diep in ons lijf,  
bloed van verleden naar toekomst stroomt hier,  
bloed van de vad’ren, onrustig en fier...  
 
Richard Beer-Hofmann (1866-1945), Slaaplied voor Mirjam  
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[I] 
 
Het huis stond in brand.  
 Wist hij het niet of wist hij niet wat het betekende? De jonge Süß-
kind had nog nooit een brandend huis gezien, ook van buiten niet, 
en nu stond hij in het brandende huis, in de hoek van de grote ka-
mer, in de hoek tussen de muur en de zware, met ijzer beslagen kist. 
De kist was opengebroken, maar hij stond nog op haar oude plaats, 
als enige nog. Alle andere dingen lagen kriskras door elkaar, de tafel 
half omgevallen op zijn kant, de stoelen met hun poten naar boven, 
glasscherven daartussen en versplinterde huisraad, ook rondom de 
kist allerlei spullen, gescheurde vrouwenkleren, een kandelaar met 
afgebroken armen, kapotgescheurde boeken, veel te weinig voor de 
inhoud van de kist, hij wist dat die altijd vol geweest was, hij had 
vaak genoeg over de rand gekeken, dat kon hij al, zo groot was hij al, 
en wat daar verspreid lag had de kist nooit gevuld. Ze hadden het 
laten liggen, ze konden geen vrouwenkleren gebruiken, het waren 
alleen maar mannen die het huis binnengedrongen waren met gebrul 
en gelach en met brandenden fakkels in hun handen, alleen maar 
mannen, maar ze konden ook de boeken niet gebruiken en de kande-
laar niet. Wat ze konden gebruiken hadden ze meegenomen en wat 
ze niet konden gebruiken hadden ze verscheurd en gebroken en ver-
trapt en door elkaar gegooid; alleen de kist stond nog waar hij altijd 
gestaan had, dat had hij meteen gezien, toen hij de kelder uit kwam, 
en hij had hem herkend en zich erachter neergevlijd, omdat hij hem 
kende en omdat hij het hoekje kende tussen de kist en de muur, het 
goede, vertrouwde hoekje, waar ook overdag een zachte schemer 
hing en dat ’s nachts in een weldadige duisternis gedompeld was, en 
ook nu was het hier nog donker, alleen hier nog.  
 Van het plafond van de grote kamer, dat al in het dakgebint over-
ging, viel een brandende balk naar beneden. Toen die schuin op de 
vloer neerkwam, brandde hij een paar ogenblikken feller, daarna viel 
hij naar de andere kant om en leunde rustig tegen de tegenoverlig-
gende muur. Het knetteren en knisperen had bijna iets gezelligs. Het 
rook naar een winteravond.  
 ‘Süßkind! Süßkind!’  
 De stem van zijn moeder riep hem in huis, riep hem terug van het 
spel en in huis, het is etenstijd, in de haard brandt het vuur, straks is 
vader hier, straks zullen we de zegen uitspreken over brood en wijn, 
baroech ata adonai, geprezen zijt u, Heer.  
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 ‘Süßkind! Süßkind!’  
 De stem is zwakker dan anders en komt niet uit het huis, hij komt 
van buiten en in huis is hijzelf, hij komt ergens vandaan en het huis 
staat in brand. De balk staat schuin tegen de muur, hij is nog een 
zwarte rib, hij breekt doormidden, flakkert nog een keer op en dooft 
langzaam uit. Een tweede balk valt naar beneden en een derde, ze 
buitelen over elkaar, ze branden geel en roken grijs, geen vrolijk ge-
knetter meer en geen geur van een winteravond, het bijt in je ogen en 
blijft scherp in je keel hangen, ogen dicht en mond open en daar iets 
zoets in, kom, Süßkind, kom, als je je mond opendoet, glipt er iets 
zoets naar binnen, maar eerst moet je je ogen dichtdoen, kom, Süß-
kind, kom –  
 'Süßkind, waar ben je, Süßkind, waar ben je?’  
 Dat was zijn moeder. Ze kwam door de deur strompelen en riep 
hem; hij heeft haar nog nooit zien strompelen, ze kwam van waar de 
deur was en waar het nu in brand staat, hij heeft nog nooit haar haar 
gezien en nu hangt het warrig over haar gezicht en haar gescheurde 
kleren, er is brand er is brand ze roept hem, Süßkind waar ben je, hij 
zou antwoord moeten geven, hij zou eigenlijk terug moeten roepen, 
ze kan hem immers niet zien van het midden van de kamer, waar de 
brandende balken zijn, ze wankelt en ze tolt rond, twee, drie keer 
rond, hij had antwoord moeten geven en hij heeft niet geantwoord, 
nu is ze weg en hij kan haar niet meer zien, maar ze roept hem nog 
en hij hoort het nog, Süßkind, Süßkind, en dan kan hij het ook niet 
meer horen.  
 De jonge Süßkind is uitgeput van schaamte. Hij heeft zijn moeder 
zien strompelen met warrig haar en gescheurde kleren, en nu is het 
te laat om haar te roepen.  
 Hij doet zijn mond open, maar dan slaat het hem van zo dichtbij in 
zijn gezicht en zo fel in zijn ogen, dat hij achter de kist wegkruipt, en 
als hij steun wil zoeken, is de kist te heet en de muur te heet en hij 
kan, als hij eindelijk overeind komt, alleen nog maar met zijn ogen 
halfdicht kijken.  
 Daar waar de deur was en waar het brandde en waar nu de smeu-
lende balken in elkaar vallen, staat zijn vader. Zijn jas is niet ge-
scheurd. Onder zijn zijden kraag zijn links en rechts twee diepe 
scheuren, maar zijn jas is niet gescheurd en zijn haar is niet in de war 
en zijn baard is zwart en mooi met de grijze banen ertussen, die zijn 
nog veel lichter dan anders, veel lichter, bijna alsof daar geen haren 
meer zijn. Groot en zwijgend staat zijn vader daar, waarom roept hij 
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me niet, waarom komt hij me niet halen, hij moet me toch zien, ik 
ben een half hoofd groter dan de kist, waarom ziet hij me niet, mis-
schien wil hij me straffen omdat ik niet teruggeroepen heb naar 
moeder, ze tolde rond, maar hij staat daar groot en zwijgend, ik kon 
niet roepen, de dingen rond de kist hebben vlamgevat, ik kan niet 
roepen –  
 Nu vielen de balken niet meer apart. Er viel wat er van het dak 
nog over was, vurig gekruiste stoelen, vlak voor zijn vader viel het, 
de jonge Süßkind zag hem er nog doorheen lopen, zag hem met een 
onwillige handbeweging een vlam wegjagen die naar zijn baard wil-
de likken en in plaats daarvan verward raakte in de wijde, zwarte 
pofmouw, dat zag hij nog. Toen had hij geen ogen meer en geen 
mond en alleen zijn hete handen. Toen stortte de muur in en ging 
open, de kist barstte, de vloer kromde zich, van alle kanten kwam 
het krakend op hem af en slingerde hem naar buiten, de nacht in.  
 
In de tijd dat dit alles gebeurde, was de jonge Süßkind eigenlijk al 
geen kind meer. Hij had kort tevoren de dag van zijn bar mitswa ge-
vierd, zijn meerderjarigheid voor de joodse wet; hij was toen dit alles 
gebeurde al meer dan dertien jaar oud. Natuurlijk: met zijn tengere, 
elegante gestalte en zijn melkwitte gezicht met de golvende, zwarte 
lokken zag hij er niet uit als een jongen van dertien en zeker niet als 
een man. Er waren zelfs mensen die hem voor een meisje aanzagen. 
Maar dat deden ze waarschijnlijk alleen maar om hem te plagen, of 
om zijn mooie kleren. En dat hij Süßkind heette, maakte hun plagen 
nog gemakkelijker. Het hielp niet dat hij hen vertelde dat zijn echte 
naam Mordechai was en Süßkind alleen maar zijn roepnaam – ja, 
zeiden ze, maar waarom dan? Waarom noemen ze je Süßkind, je ou-
ders, hè? Alsof het niet meer bij een meisje paste om zo zoet te zijn, 
zo’n zoet kind te zijn, dat je het zo’n naam geeft! En misschien had-
den ze liever een dochter, je ouders? Maar trek je er niets van aan, 
zoet meisje, trek je er niets van aan, zoet kind, en Mordechai is toch 
al geen mooie naam.  
 Voor Duitse oren was hij dat echt niet. En zeker voor Duitse kin-
deroren klonk Mordechai bijna griezelig. De mensen horen in ieder 
woord alleen wat ze graag willen horen, en Mordechai wilden ze niet 
horen. Ook met Wolfram, de broodmagere zoon van de dikke, be-
snorde bakker uit Zwaben hadden ze moeite, vonden hem eerst een 
uitgehongerde wolf en waren bang voor hem, probeerde het daarna 
een tijd met Wölfchen of Wölflein, wat nu helemaal niet bij hem pas-
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te, en noemden hem ten slotte, afgeleid van het tweede deel van zijn 
naam, de rammer. Toen de bakker dat hoorde, schudde zijn buik van 
het lachen. De volgende keer, zei hij, de volgende keer als er weer ru-
zie was en als de heren van Henneberg misschien kwamen om die 
van Trimberg aan te vallen, dan zou hij ze, hoho, zijn Wolframele 
meegeven en ze zeggen dat die een rammer was en dat ze met hem 
de slotpoort moesten rammen, hohoho. Dat hoorde dan weer de 
slotheer, die juist voorbijkwam; hij bleef staan en fronste zijn gezicht 
met de gierenneus in zure rimpels: wat was dat voor dom geklets en 
onnozel gelach, rammer, wat betekent dat, dat betekent stormram en 
wie dat niet weet moet zijn bek houden – ja hoe dan, waarom dan, 
wilde de bakker weten – omdat er alleen maar een stormram is, zei 
de voogd, de stormram, “en nooit geen rammer”, precies zo zei hij 
het en stak daarbij zijn leren wijsvinger in de lucht, en bovendien 
was de poort van de Trimburg al honderd jaar niet geramd, nie-
mand, ook die van Hammelburg of Elfenhausen hadden de Trim-
burg ooit durven aanvallen, wat een dom geklets, houd je bek en ga 
naar de bakoven waar je thuishoort, en jij, hé daar, kleintje, zeg tegen 
je vader dat de heer hem vandaag verwacht voor een partij schaak.  
De jonge Süßkind was niet verbaasd en was nooit verbaasd geweest, 
als ze hem er in de groep speelkameraden meteen uithaalden. Dat 
het zijn uiterlijk was dat hem herkenbaar maakte, de vorm van zijn 
melkwitte gezicht, zijn grote, donkere ogen met de lange, zijden 
wimpers, zijn golvende, zwarte lokken – dat dat hem van de anderen 
onderscheidde, op dat idee was hij nog nooit gekomen, en als ie-
mand het gezegd zou hebben, had hij het niet geloofd en niet begre-
pen. Maar iedereen kende hem, omdat hij de zoon van de dokter 
was, die iedereen kende, die ze van ver groetten (altijd al van ver en 
nooit van dichtbij), die ze in het geheim opzochten, als ze ergens ge-
brek aan hadden of als ze een verzoek wilden indienen bij de slot-
heer boven, waar hij van alles voor elkaar kreeg, de dokter, en dat 
dateerde niet van vandaag of gisteren. De vader van de huidige heer 
had de vader van de huidige dokter naar de Trimburg gehaald, uit 
een ver land in het zuiden, uit het land Aragón, vele, vele jaren gele-
den; in het dorp waren er nog een paar beverige oude mannetjes en 
uitgedroogde oude vrouwtjes die zich dat herinnerden en er soms 
met een klapperige stem en gewichtig knikken van vertelden: hoe 
toen graaf Konrad, heer van Trimburg en een vrome en goede heer, 
uit het Morgenland teruggekeerd was met een vreemde ziekte en 
niemand kon die genezen, dat kon pas de vreemde dokter, van wie 
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ze eerst dachten dat hij ook uit het Morgenland kwam, maar hij 
kwam uit het land Aragón en wilde daar weer naar terug, maar toen 
haalde Konrad, de heer en ridder, hem over om te blijven, toen gaf 
hij hem grond en woonrecht beneden in het dorp, liet een eindje van 
de anderen een huis neerzetten en zorgde ervoor dat zijn vrouw en 
zoon uit Aragón gehaald werden, want hij wilde de dokter geen dag 
missen. Het was, dat was intussen rondverteld, een heel beroem-de 
dokter van heel beroemde afkomst en hij heette Akiba ben Gabirol 
ibn Salomo. Maar zijn zoon, die hij voorbestemd had om net als hij 
dokter te worden (en ook daarvoor zorgde heer Konrad nog: dat die 
aan het Sint-Aegidiushospitaal in Würzburg zijn opleiding kon volt-
ooien) – zijn zoon heette Jehoeda ben Akiba en was de vader van de 
jonge Süßkind, die eigenlijk Mordechai ben Jehoeda heette en dokter 
moest worden, net als zijn vader en zijn grootvader. Dat wilden ook 
de heren boven op de Trimburg. Want die Akiba, die nog de naam 
van zijn zo beroemde voorvaderen droeg, was nog geen twee maan-
den dood, toen de oude heer Konrad stierf, en spoedig daarna trof 
dezelfde ziekte de nieuwe heer, de huidige, graaf Albrecht op de 
Trimburg, en die wilde nu weer de huidige dokter, Jehoeda ben Aki-
ba, geen dag missen, en toen ook ridder Albrecht al een zoon gekre-
gen had, was het zeker dat die Konradin de zoon van Jehoeda niet 
zou willen missen, en daarom moest Mordechai ben Jehoeda natuur-
lijk ook dokter worden, en zo zou het altijd doorgaan, dat stond vast. 
 Nu kun je op je dertiende een man worden, maar geen dokter. Dat 
moet geleerd en voorbereid worden, en daarvoor was de tijd nog niet 
gekomen.  
 Ook om een man te worden moet je leren en je voorbereiden. 
Want wie het feest van de bar mitswa viert, wordt in de synagoge 
opgeroepen om uit de Tora, het heilige boek, het voor die sabbat be-
stemde gedeelte voor te lezen, en dat is een grote eer, die anders al-
leen de belangrijkste mannen van de gemeente te beurt valt. En dan 
mag je niet hakkelen of bibberen, dan moet je met vaste, heldere stem 
en met de juiste klemtonen lezen, niet als een halfluid, zeurderig 
deuntje, zoals volwassenen doen, nee, luid en duidelijk en zo dat nie-
mand eraan twijfelt dat je het gelezene ook begrijpt. Van volwasse-
nen geloof je dat toch wel, maar iemand die net man wordt, kan nog 
geen aanspraak maken op zo’n vertrouwen en moet dat nog verwer-
ven met vaste, heldere stem en hij mag niet hakkelen of bibberen.  
 Om de waarheid te zeggen: toen de twee oudsten het rijk gebor-
duurde blauw-met-paarse voorhangsel van de heilige kast openge-



 8 

schoven hadden, de Torarol eruitgehaald en op de lessenaar gelegd 
hadden, en toen de voorzanger ‘Mordechai ben Jehoeda!’ riep, zon-
der ook maar om te kijken, absoluut niet plechtig, alsof het iets heel 
gewoons was, alsof er nu gewoon een man uit de gemeente naar de 
Schrift ging om voor te lezen wat er vandaag voorgelezen moest 
worden, toen stapt hij de almemmer op, neemt de gesmede, lange, 
zilveren jad, die de voorzanger aanreikte, ter hand en begint te lezen, 
toen werd de man Mordechai ben Jehoeda, waarin de kleine Süßkind 
zodoende veranderde, toch een beetje slap in zijn knieën en zijn 
knappe, zachte melkgezicht was nog een beetje bleker dan anders 
onder zijn zwarte lokken, en zijn stem klonk in het begin een beetje 
schor en zwak. Maar al gauw kreeg hij er macht over en weldra was 
het een krachtige, beheerste stem, misschien nog niet echt mannelijk, 
maar wel met een heldere welluidendheid, en die vulde het bede-
huis, zodat ieder het kon horen, de mannen rondom tot de ingang 
aan toe, en de vrouwen aan beide kanten achter het gordijn van wit 
linnen, en zelfs de stokoude man die op de erebank links van de al-
memmer zat, diep gebogen en in elkaar, zodat je nooit wist of hij in 
gebed verzonken was of in slaap, zelfs Loeria de Leviet hief een paar 
seconden zjn hoofd en wiegde het heen en weer, maar omdat hij ei-
genlijk altijd met zijn hoofd wiebelde, zoals oude mannen doen, was 
niet goed uit te maken of hij het instemmend bedoelde. Daarentegen 
was het een feit en iedereen kon het zien dat de jonge man Morde-
chai ben Jehoeda, toen hij klaar was met het lezen van het gedeelte 
en naar zijn plaats terugging, door de andere mannen met lof en 
complimenten ontvangen werd, met gelukwensen en zegenspreu-
ken, en ze kwamen om hem heen staan, gaven hem een hand en ve-
len staken de punten van hun gebedsmantel naar hem uit en legden 
de schouwdraden op zijn voorhoofd en riepen: ‘Mazzel tov, Süß-
kind!’ en ‘Jejasjer kauach!’ en ‘Boroech habo be-Sjem Adonai!’, velen 
riepen het ook in het Duits en riepen ‘Mazzel tov, Süßkind!’ en ‘Mo-
ge je gesterkt worden!’ en ‘Gezegend hij die komt in de naam des 
Heren!’, velen riepen het door elkaar in beide talen en riepen het ook 
tegen de vader van de jonge man en wensten hem heil en zegen, en 
Chaskel de kleermaker, die om zijn kromme rug scheve Chaskel ge-
noemd werd, priemde schuin van onderen met zijn naaldblik op 
naar de mooie baard van de waardig buigende vader en zei met zijn 
spitse kleermakersstem ‘Baroech haba’, niet ‘Boroech habo’, zoals in 
de Asjkenasische uitspraak gebruikelijk was onder de Duitse joden, 
hij sprak het op de Sefardische manier uit en beklemtoonde in beide 
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woorden de laatste lettergrepen, ‘Baróech habá’ zei hij en daarmee 
doelde hij er duidelijk op dat dokter Jehoeda ben Akiba het He-
breeuws nog steeds op de manier van de Spanjolen uitsprak en dat 
hij het zijn zoon ook zo had bijgebracht. En scheve Chaskel was niet 
eens de enige die daar aanstoot aan nam, maar nu en dan vitte deze 
of gene op zo’n hardnekkige nadruk op een vermeend voornamere 
afkomst, hij moet zich niet zo aanstellen, die Trimbergse kwast (wat 
zoveel wil zeggen als “de verwaande”), hij is niet beter dan wij, hij 
heeft een zoon grootgebracht en die zoon is vandaag een man gewor-
den, jejasjer kauach, boroech habo, mazzel tov Süßkind, en toen wa-
ren ook de vrouwen al gekomen en presteerden het nog net om zijn 
moeder voor te laten gaan, voor ze ook om hem heen kwamen staan 
en hem snaterend en in tranen tegen zich aan drukten, alsof hij nog 
een jongen was en hij was toch al een man.  
 
Het dorpje Trimberg lag vlak aan de voet van de heuvel waarop zich 
de Trimburg verhief en het lag een beetje terzijde van de grote weg 
die van Würzburg naar Fulda leidde. In het gebied van de Trimburg 
waren dokter Jehoeda, zijn vrouw Lea en zijn zoon Mordechai de 
enige joden. Verder waren er pas weer enkele in Poppenhausen, dat 
eveneens tot het bisdom Würzburg behoorde, en enkele in Brücken-
au, die onder de abt van Fulda ressorteerden. De volgende joodse 
gemeente met een eigen bedehuis en leerhuis was in Würzburg te 
vinden, ruim vijf Duitse mijl van Trimberg verwijderd, en dat bete-
kende bijna een hele dagreis te paard. Nog iets langer had je nodig 
met de wagen, als je door de burchtvoogd of een reizende handelaar 
meegenomen werd of als de graaf zijn lijfarts een wagen met voer-
man ter beschikking stelde of eigenlijk opdrong, want dokter Jehoe-
da had nooit om zo’n gunst gevraagd en liet die zich alleen opdrin-
gen, als zijn vrouw Lea met hem meeging. Alleen of met Süßkind 
nam hij liever het paard dat boven op de burcht voor hem gereser-
veerd werd en dat de heer, als hij het vroeg en als het slecht weer 
was, door een stalknecht naar beneden liet brengen. Voor zijn zoon-
tje Süßkind had de vader een klein, roodleren verlengstuk aan het 
zadel laten maken, dat van voren met een riem om de nek van het 
paard bevestigd werd en van achteren aan het gewone zadel gehaakt 
werd, en Süßkind kon zijn stijve beentjes links en rechts tegen de 
warme vacht van de vos vlijen en kon met zijn handen de zwarte 
manen pakken en naar boven langs de nek van het paard kijken en 
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tussen de spitse oren door, en hij zag de wereld van boven zoals an-
ders alleen een koning, en hij was een koning.  
 Tot nu toe had zijn vader hem drie keer mee naar Würzburg ge-
nomen, twee keer te paard en een keer met de wagen.  
 De eerste keer, te paard: toen was de kleine Süßkind vijf jaar en 
het was tijd om te gaan leren. Niet dat zijn vader hem tot dan toe als 
een domoor had laten opgroeien, nee. Hij had hem al de belangrijk-
ste gebeden en spreuken geleerd en nog veel meer, hij had hem over 
het ontstaan van de wereld verteld, van de verdrijving uit de Hof 
van Eden en over de grote vloed, over de aartsvaders en over Jozef 
de droomuitlegger, over het zwerven van Israël en over de slavernij 
in Egypte, over de tocht door de woestijn en over onze leraar Mozes, 
over het Beloofde Land en over de drie grote koningen, over de Tem-
pel en de verwoesting, over Israëls gevangenschap en terugkeer en 
over de herbouw van de Tempel en de tweede verwoesting en over 
de nieuwe ballingschap en het nieuwe zwerven enzovoort en zo 
door tot in de jongste tijd – dat wist de kleine Süßkind allemaal, veel 
vergat hij, omdat het hem niet beviel en veel omdat hij het zich niet 
voor kon stellen, veel kon hij zich zo goed voorstellen en dat zag hij 
duidelijk voor zich, alsof hij het zelf meegemaakt had, en als hij bij 
het spelen of zwerven bij een doornige struik kwam, was hij altijd 
een beetje bang dat die plotseling zou gaan branden. Veel beviel hem 
daarentegen zo goed, dat hij zulke dingen ook mee wilde maken: als 
hij een ezel aan een touw zag, liep hij ernaartoe om aan zijn kinnebak 
te voelen, en hij keek uit naar een Filistijn die hij neer kon slaan, en 
als hij een katapult bij zich gehad, dan was ook een reus Goliat wel-
kom geweest, die hij dan net zo kon behandelen als David, die toch 
al zijn lievelingskoning was, alleen al om de harp en de mooie liede-
ren hield de kleine Süßkind van hem meer dan van alle anderen. 
Maar ook de liederen die zijn moeder voor hem zong, waren mooi, 
en mooi waren ook de verhalen die ze hem vertelde. Alleen hoefde je 
daar, anders dan bij de verhalen van zijn vader, niet alles te geloven. 
Dat ging de kleine Süßkind erg ter harte en daar vroeg hij vaak naar. 
Als zijn vader klaar was met een verhaal, hield de kleine Süßkind 
zijn hoofd een beetje schuin en vroeg of dat allemaal ook waar was, 
en hij was heel trots als hij het in het Hebreeuws kon vragen: ‘Be-
emet?’ vroeg hij – wat zoveel betekent als ‘In waarheid?’ – en hij hing 
aan de lippen van zijn vader, en zijn vader glimlachte en knikte met 
zijn hoofd, zodat zijn mooie, rechthoekig geknipte baard zijn borst 
raakte, en hij antwoordde ernstig en gewichtig: ‘Be-emet!’ Maar als 
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zijn moeder klaar was met vertellen – bijvoorbeeld met het verhaal 
van de tovenaar Asmodai, hoe die koning Salomo bij de bouw van 
de Tempel hielp en hoe hij om de reusachtige eerste steen te vervoe-
ren met zijn ene voet tegen het hemelgewelf steunde en met de ande-
re op de zeebodem – en als de kleine Süßkind zijn ‘Be-emet?’ vroeg, 
dan glimlachte ook zijn moeder en verheugde zich over de weetgie-
righeid van haar zoete kind en streek hem over zijn haar, maar tot 
een instemmend knikken kon ze niet besluiten en trok haar schou-
ders een beetje op: ‘Wie weet, wie weet. Misschien is het waar, mis-
schien ook niet. Het is een verhaal dat waar zou kunnen zijn en dat 
niet waar hoeft te zijn. En nu vertel ik nog een ander verhaal, luister 
maar.’ En de kleine Süßkind luisterde, des te aandachtiger, naarmate 
het verhaal hem beviel, en hij leerde geleidelijk af om achteraf te vra-
gen of het waar was wat hij gehoord had, hij nam het voor lief en ge-
loofde het niet en wilde zijn moeder niet beledigen, maar hij luister-
de veel liever naar de verhalen en lessen van zijn vader en leerde 
veel en was geen domoor meer, toen hij vijf jaar werd en toen het tijd 
werd om met het echte leren te beginnen.  
 Nu stond altijd al vast dat zijn vader hem verder les zou geven in 
lezen en schrijven, in de omgang met de heilige boeken, in de geleer-
de dingen en die van het dagelijks leven. Dat was gebruikelijk en an-
ders was het bij de over het land verspreide joden niet te regelen. 
Want maar weinigen van hen hadden in een van de grote gemeenten 
familieleden of vrienden aan wie ze hun zoontje konden toevertrou-
wen (waar bovendien niet iedereen zin in had.) De meesten moesten 
er genoegen mee nemen nu en dan op de Hoge Feestdagen de dienst 
in een synagoge bij te wonen en daarna in de gemeente zo lang on-
derdak te vinden tot het reisverbod op feestdagen afgelopen was en 
ze terug naar huis konden. Woonden ze dicht genoeg bij elkaar om 
het voor de dienst vereiste tiental bij elkaar te krijgen, dan kwamen 
ze in het huis van een geloofsgenoot bijeen, en waren ze welvarend 
genoeg om voor het onderwijs aan hun zoons een leraar aan te stel-
len, dan deden ze dat.  
 Dokter Jehoeda ben Akiba was welvarend en tevens geleerd ge-
noeg om zelf voor het onderwijs aan zijn zoon te zorgen. Hij was er 
al vroeg mee begonnen en daar zou het bij blijven. Maar hij wilde 
niet nalaten om de kleine Süßkind duidelijk te maken dat zijn vijfde 
verjaardag het begin van een belangrijk deel van zijn leven was, en 
hij had geïnformeerd wanneer in de sjoel van Würzburg de vijfjari-
gen voor het eerst bij elkaar kwamen om les te krijgen. Op die dag 
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stak hij zichzelf en zijn zoon in feestelijke kleren, zette hem voor zich 
in het kleine, roodleren zadel en reed met hem naar Würzburg; ieder 
had een zak met rijkelijk proviand over zijn schouder en aan vaders 
zijde hing ook nog de dolk, die hij met toestemming van de slotheer 
mocht dragen en die een oud erfstuk was van zijn vader en zijn 
grootvader (ja, er werd gezegd dat de voorvader van hen allen, de 
heel beroemde dichter Salomo ben Jehoeda ibn Gabirol hem op een 
reis naar het Heilige Land bij een wapensmid in Damascus gekocht 
had.) Zo reden ze naar Würzburg en ze reden de stad in, waar in het 
Sint-Aegidiushospitaal de oude Friedbert Krumlacher hen opwacht-
te, de eerbiedwaardige dokter en vriend. Die had de vader van dok-
ter Jehoeda nog gekend en de vriendschapsbanden aan diens zoon 
overgedragen en droeg die nu over aan kleinzoon Süßkind, en bei-
den waren welkome gasten bij hem en overnachtten in zijn huis, va-
der en zoon, en de vader zocht eerst nog de leiders van de gemeente 
op en nam nog deel aan het avondgebed in de synagoge en de vol-
gende dag nog aan het ochtendgebed, en liet zijn zoontje in het voor-
portaal wachten.  
Maar toen was het ogenblik gekomen dat zijn vader naar buiten 
kwam, naar Süßkind, hem in zijn gebedsmantel hulde, optilde en 
hem op zijn sterke arm het bedehuis en leerhuis in droeg, zoals ge-
schreven staat in het vierde van de heilige boeken, als Mozes de Heer 
tegenspreekt en vraagt: ‘Moet ik mijn volk als een kind op mijn ar-
men het land in dragen dat U zijn vaderen beloofd hebt?’ En hij leg-
de zijn zoon Süßkind in de armen van zijn leraar, die hem opnam en 
neerzette en hem bij de andere vijfjarigen duwde, en nu stond Süß-
kind met de anderen rond de tafel, die met een wit linnen kleed be-
dekt was. En toen de leraar zich ervan vergewist had dat ze er alle-
maal stonden, trok hij het kleed behoedzaam opzij, en kijk: daar la-
gen de letters van de Schrift, alle tweeëntwintig, van rechts naar 
links, van alef en bet tot sjin en tav, en ze waren uit gebak gesneden 
en met honing besmeerd, en de jongens mochten één voor één een 
letter pakken, opdat hun tong de zoetheid van de Schrift proefde. 
Toen week hun angst, toen waren ze blij in hun hart en hapten en 
smakten, en de kleine Süßkind, die al kon lezen, had de mem geko-
zen, omdat het de beginletter van zijn naam Mordechai was en een 
van de grootste letters, verre te verkiezen boven de samech van Süß-
kind, om niet te spreken van de armzalige noen of jod, die eigenlijk 
alleen maar uit een streep bestonden. 
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 Dat was de eerste keer, te paard. De tweede keer, met de wagen: 
daar werd de jonge Süßkind niet zo graag aan herinnerd. Want al 
lieten ze hem niets merken, al leverden de dagen in Würzburg veel 
wat de wakkere zintuigen van de toen achtjarige ingeprent werd, 
waaronder een sabbatdienst in de synagoge, een feestmaal in het 
huis van de voorzitter van de gemeente, een ritje op een ezel en klei-
ne geschenken en gebak en gezang – het bleef niet voor hem verbor-
gen dat ze deze keer niet uit vriendschap naar het Sint-Aegidiushos-
pitaal en de oude Krumlacher gegaan waren. Maar zijn moeder was 
ziek en had een medicijn nodig die ze alleen in Würzburg konden 
bereiden en toedienen, alleen ter plaatse en na grondig onderzoek. 
Dat zijn moeder kort daarop genas, maakte dat de kleine Süßkind 
daarna met iets meer plezier aan dat bezoek terugdacht. Maar er gin-
gen drie jaar voorbij, voor hij zijn vader vroeg om hem weer mee te 
nemen naar Würzburg, en dat was dan de derde keer en weer te 
paard. Zijn vader wist het zo te regelen dat ze op Simchat Tora aan-
kwamen (of Simchas Tauro, zoals de Würzburgers het uitspraken), 
op het feest der Wet, dat op de achtste dag na het Loofhuttenfeest 
gevierd wordt als een vreugdefeest. Want op die dag wordt de jaar-
lijkse lezing van de Tora afgesloten en dan begint er een nieuwe cy-
clus, en de heilige boekrollen worden in een feestelijke optocht door 
het gebedshuis gedragen, opdat iedereen ze kan zien en aanraken 
met de schouwdraden van zijn gebedsmantel, en daarna houden ook 
de kinderen op straat een optocht met bonte vlaggetjes en gezang en 
gelach en vrolijke lekkernijen, en aan dat derde bezoek dacht de jon-
ge Süßkind juist heel graag terug.  
 En nu, op de dag van zijn bar mitswa, waren ze voor de vierde 
keer naar Würzburg gekomen, deze keer reed ook zijn moeder mee, 
en slotheer Albrecht had hun een van zijn mooiste wagens gestuurd 
en daarbij zijn beste voerman. Moeder reed dan ook met de wagen 
terug naar Trimberg, wel in gezelschap, zelfs met meer dan op de 
heenreis, maar haar man Jehoeda en haar zoon Süßkind waren er 
niet bij; een geldschieter uit Arnstein was erbij, en de leraar die hij 
mee naar zijn huis nam, die zouden bij de Wernbrug uitstappen, en 
in plaats van Süßkind en zijn vader waren er twee rijknechten van de 
Trimburg bij, en dat was van tevoren zo geregeld. Graaf Albrecht 
had de jonge Süßkind, die vandaag een man geworden was, namelijk 
een heel kostbaar geschenk gegeven, een rijpaard, een prachtige 
grauwschimmel met hoofdstel en zadel en alle toebehoren, en had 
die samen met de vos, het bruine paard, door twee rijknechten naar 
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Würzburg laten brengen, zo was het geregeld en zo ging het, als een 
geweldige verrassing voor Süßkind, als een geweldige vreugde. Nog 
terwijl hij met zijn vader naar de wagen ging, die al klaarstond voor 
vertrek, wist hij van niets. En hij wist niet wat het betekende, toen er 
door de twee rijknechts twee paarden meegevoerd werden; de vos 
kende hij, maar de grauwschimmel kende hij niet en hij staarde er-
naar en hij keek zijn vader aan en de rijknecht die hem de teugels 
aanreikte, en hij stond een hele tijd met open mond, voor hij begon te 
lachen en te huilen en zijn vader om de hals viel en de rijknecht de 
hand schudde en toen pas de teugels pakte; het scheelde niet veel of 
hij was ook het paard nog om de hals gevallen en het scheelde niet 
veel of hij was bij het opstappen uit de stijgbeugel gegleden. Maar 
toen zat hij in het zadel en zwaaide de wegrijdende wagen uit, en 
iedereen zwaaide terug, zijn moeder en de Arnsteiner en de leraar en 
de twee rijknechts, en Süßkind zat op zijn grauwschimmel en naast 
hem op de vos zat zijn vader, en ze zaten naast elkaar op hun paar-
den.  
 Ze reden nog een eindje door de stad – om te zorgen dat Süßkind 
zijn paard leerde kennen, zei zijn vader, maar hij wilde de wagen 
ook wel een behoorlijke voorsprong geven, want rijpaarden zijn snel-
ler dan trekpaarden.  
 De grauwschimmel bleek al ingereden te zijn, en Süßkind aaide 
hem telkens over zijn hals en boog één keer zo ver uit zijn zadel 
voorover, dat hij half op de nek kwam te liggen en juist toen hij het 
koele, langwerpige paardenhoofd wilde strelen, gooide de schimmel 
zijn hoofd achterover en stootte een schel gehinnik uit, en Süßkind 
liet zich geschrokken in het zadel terugvallen.  
 ‘Nu heeft hij je begroet,’ zei zijn vader. ‘En nu moet je hem een 
naam geven.’  
 Na even nadenken kondigde Süßkind aan dat zijn schimmel Soes-
ja zou heten. Dat kwam goed uit, want ten eerste is soes het He-
breeuwse woord voor paard en ten tweede was Soesja de naam van 
een jongen die nu en dan met zijn vader, een handelaar in medicijnen 
en zalven uit Wertheim, naar Trimberg kwam en mooie spelletjes 
kende; hij was de enige speelkameraad die Süßkind ooit had en ter 
ere van hem wilde hij zijn paard Soesja noemen.  
 Zijn vader ging akkoord en de grauwschimmel ook, hij knikte in 
zijn gemakkelijke loop en naast hem knikte de vos (die gewoon 
“Vos” heette) en hun hoeven klepperden afwisselend.  
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 Ze waren het bisschoppelijk paleis en het stadhuis gepasseerd, de 
dom en de nieuwe dom, waar nog gebouwd en gekruid en geha-
merd werd; de aangestampte weg hield geleidelijk op en ze reden de 
stadspoort al uit, door de grote op deze oever van de Main; aan de 
andere kant lag de Marienberg met de sterke burcht en de met wijn-
gaarden bedekte hellingen.  
 ‘Kunnen we daarlangs rijden?’ vroeg Süßkind.  
 ‘Juist over de brug?’ vroeg zijn vader. ‘Richting Bamberg in plaats 
van richting Kissingen?’  
 ‘Ik zou de wijnberg graag van dichtbij bekijken. En de burcht. Die 
is veel groter en mooier dan die van ons.’  
 Zijn vader zweeg. Dat hij niet van richting veranderde, was eigen-
lijk een antwoord.  
 Aan de andere kant liet hij zijn paard nog steeds in hetzelfde tem-
po doorstappen en het niet – zoals Süßkind eigenlijk al bij het passe-
ren van de stadspoort verwacht had – overgaan in draf. Misschien 
wilde hij toch nog iets zeggen.  
 ‘Groter zeker, mooier misschien,’ zei zijn vader. ‘Maar niet zo 
vriendelijk als de Trimburg, weet je. Niet zo vriendelijk.’  
 Süßkind begreep niet goed wat dat betekende, hij vermoedde het 
alleen, en het vermoeden was genoeg. Hij knikte zwijgend.  
 ‘Sechór, sechór lachárma – sechór veló tikráv,’ zei zijn vader, half voor 
zich uit en toch hoorbaar voor Süßkind, die van alle Hebreeuwse 
woorden alleen heel zeker was van het woord lo, dat “nee” of “niet” 
betekende. Van de overige begreep hij voorlopig maar weinig, maar 
ze vulden zijn oor met een betoverende welluidendheid en er ging 
een ongekende huiver door hem heen. Dat overkwam hem iedere 
keer, iedere keer als zijn vader – en die deed dat vaak – half voor zich 
uit zulke woorden sprak, die in een andere volheid van klank voor-
bijstroomden dan andere woorden en zich in andere heffingen or-
denden, iedere keer, en hij had niet kunnen zeggen waarom het zo 
was, maar hij kon er nooit genoeg van krijgen. Het was mooi, het 
was mooier dan woorden, het was onvergelijkelijk mooi.  
 ‘Wat zei je, vader?’  
 ‘Heb je het dan niet begrepen?’  
 ‘Niet helemaal. Zeg het nog eens.’  

‘Sechór, sechór lachárma – sechór veló tikráv.’ Nog een kleine pauze, 
en daarna kwam het mooiste, en ook dat deed zijn vader zo vaak, dat 
Süßkind er in het geheim op hoopte en er bijna koortsachtig op 
wachtte: de woorden kwamen in het Duits, ze stroomden ook voorbij 
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in een andere volheid van klank en ordenden zich tot andere heffin-
gen dan woorden gewoonlijk deden. ‘Omcirkel, omcirkel de wijn-
berg – maar kom niet te dichtbij,’ zei zijn vader. ‘Dat is een zin-
spreuk, begrijp je. Een vers.’  

‘Een vers,’ zei Süßkind. ‘Ik weet het.’  
‘Het boek waar het in staat heet Nasir en het is een boek van de 

Talmoed. Als je wilt, kunnen we het thuis opzoeken en ik kan je uit-
leggen wat het betekent. Nu heb ik het maar even voor je vertaald.’  

‘Ik weet het,’ zei Süßkind. ‘Een vers. Zoals awál aní, wanneer je 
omhooggaat naar de burcht.’  

‘Ja,’ zei zijn vader. ‘Zo ongeveer.’  
Hij liet de vos overgaan in lichte draf. De grauwschimmel volgde.  

 
 Awál aní, awál aní  
 lewád, lewád zoëd.  
 
Het was al lang geleden dat Süßkind voor het eerst gehoord had hoe 
zijn vader het voor zich uit zei, en voor het eerst had willen weten 
wat het betekende. Dat het Hebreeuwse woorden waren waarvan de  
welluidenheid hem zo boeide, wist hij toen al en hij voelde ook toen 
al dat de huiver die door hem heen ging niet veroorzaakt werd door 
hun geheimzinnige vreemdheid, maar door de anders vloeiende vol-
heid van klank en door de anders geordende heffingen waarmee ze 
op hem afkwamen. Dat was het onvergelijkelijke en het opwindende 
en dat bleef zo in het Duits, hij had het toen al gevoeld, toen zijn va-
der – eerst verbaasd over de vraag, daarna glimlachend en verheugd 
over de weetgierigheid, die nu beloond moest worden – hem na even 
nadenken de vertaling gaf:  
 

Maar ik, maar ik,  
ik ga, ik ga alleen.  

 
‘Ben je treurig, dat je alleen moet gaan?’  
 ‘Nee, helemaal niet. Ik ga immers heel vaak alleen naar boven 
naar de burcht.’  
 ‘Maar het zijn treurige woorden. Ze zijn mooi, maar ze zijn treu-
rig.’  
 ‘Het zijn ernstige woorden, geen treurige woorden. Mooie, ernsti-
ge woorden. Vind je ze mooier in het Duits of in het Hebreeuws?’  
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 ‘Ik vind ze even goed. Eigenlijk zijn het niet de woorden die ik 
mooi vind.’  
 ‘Wat dan?’  
 ‘Ik weet het niet. Ik krijg zin om te huilen. Moet ik toch niet met je 
meegaan, dat je niet alleen bent?’  
 ‘Vandaag niet. De slotheer voelt zich niet goed.’  
 ‘Ik kan met Konradin spelen, terwijl jij bij de heer bent.’  
 ‘Vandaag niet. En zeg niet “heer”, maar “slotheer” of “heer van de 
ridders”. Er is maar één Heer, en bij Hem ben ik nog niet. Nu moet ik 
weg. Heb je het lied onthouden?’  
 ‘Welk lied?’  
 ‘Het vers dat je zo mooi vindt. Ik ken er nog veel meer. Vanavond 
ben ik weer thuis.’  
 Hij kende er nog veel meer. Hij kende verzen en zinspreuken en 
gebruikte ze graag – een van zijn liefste was Gam zoe letová, wat zo-
veel betekende als “Ook dat komt goed” of “Moge het goed komen” 
en waarmee hij naar behoefte een vrome wens te kennen wilde ge-
ven of het nog vromere vertrouwen dat in alles wat er gebeurde de 
mogelijkheid van een keer ten goede besloten lag, dat wist hij en hij 
wilde dat zijn zoon het ook wist. Hij kon Hebreeuwse en Arabische 
verzen zo vertalen voor zijn zoon dat ze ook in het Duits verzen wer-
den, en hij had ze ook in het Spaans zo kunnen vertalen, want toen 
dokter Jehoeda ben Akiba zelf nog een kind was, thuis in Zaragoza, 
hadden ze Spaans gesproken en een tijdlang ook nog in Trimberg, en 
zijn vader, dokter Akiba ben Gabirol, gaf het Spaans tot het eind van 
zijn leven niet op. Het bleef ook voor dokter Jehoeda zijn eigenlijke 
taal, zijn moedertaal, en hij leerde een paar brokstukken aan zijn 
vrouw Lea, die uit Oppenheim kwam. Maar de jongenshersentjes 
van zijn zoon wilde hij daar niet meer mee belasten. Misschien later 
een keer. Voorlopig was het belangrijker dat hij Hebreeuws leerde 
om in de heilige boeken te kunnen lezen, en de Sefardische uitspraak 
was het enige wat de jonge Süßkind nog met Spanje verbond, en zo 
was het in orde, want je mocht je afkomst immers niet helemaal ver-
geten. Waarom de scheve Chaskel en nog een paar anderen niet he-
lemaal ongelijk hadden, als ze er stiekem fluisterend kwaad van 
spraken dat de jonge Süßkind baróech zei in plaats van bóroech, omdat 
zijn vader hem dat zo geleerd had, de kwast van Trimberg, die altijd 
iets bijzonders moest hebben. Maar een goede dokter is hij. En lief-
dadig. En hulpvaardig. Echt wat je noemt een “mooie jood” – en dat 
slaat niet op de uiterlijke schoonheid (al was ook dat op de man Je-
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hoeda ben Akiba van toepassing), maar op de godgevallige manier 
van leven, de toewijding aan de drie zuilen waarop volgens Rabban 
Sjimon ben Gamliël, de Tannaïet, de wereld rustte: op waarheid, op 
liefde en op gerechtigheid. Een mooie jood, de dokter van Trimberg, 
al overnacht hij bij zijn bezoeken aan Würzburg meestal liever niet in 
een van de joodse huizen – die dat een eer zouden vinden – maar bij 
een goj. Dat moet hij wel. Want ten eerste is die goj dokter, net als hij, 
en ten tweede zie je daaraan hoeveel respect de anderen voor hem 
hebben. We mogen er trots op zijn dat er iemand als hij is opgestaan 
in Israël en blij dat hij tot onze gemeente behoort. Want omwille van 
hem worden wij door die anderen ook beter behandeld. Moge de 
Heer, Hij zij geprezen, hem verlichten, hem en zijn zoon, die van-
daag een man geworden is in ons midden, bóroech habó, of als hij 
dat leuk vindtt: baróech habá.  
 ‘Ik wil je iets zeggen, Süßkind.’  
 De weg ging een beetje omhoog en de paarden liepen langzamer. 
‘Een vraag van man tot man.’  
 Süßkind glimlachte en boog in het zadel heel sierlijk naar zijn va-
der toe.  
 ‘Zou je graag dokter willen worden?’ vroeg zijn vader. ‘Net als 
ik?’  
 ‘Als jij denkt dat ik het kan?‘  
 ‘Natuurlijk kun je het. Maar je zult heel veel moeten leren.’  
 ‘Bij jou?’  
 ‘Eerst bij mij en dan bij Krumlacher in het hospitaal. Ik heb het al 
over gehad.’  
 ‘Hoe lang moet ik studeren?’  
 ‘Jaren, als je een goede dokter wilt worden. Het is niet makkelijk. 
En voor jou zal het dubbel zo zwaar zijn.’  
 ‘Waarom?’  
 ‘Het was voor mij ook niet makkelijk. Voor je grootvader in 
Aragón was het makkelijker. Maar we leven in Duitsland. En niet 
alle heren zijn zo vriendelijk als onze burchtheer.’  
 ‘Je hebt me een keer verboden om “heer” te zeggen en nu zeg je 
het zelf.’  
 ‘Houd je oren open, Süßkind. Ik zei “heren”, dat is iets anders. 
Heren zijn er veel. Maar er is maar één Heer. Waarom zeg je het 
Sjemá, als je dat niet weet? Waarom zeg je: Adonai elohénoe adonai 
echád? De Heer onze God, de Heer is één? Nu ben je een man ge-
worden en je weet het niet.’  
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 Süßkind liet zijn hoofd zakken en schermde met zijn linkerhand 
zijn ogen af, alsof het de schuld van het zonlicht was, dat zijn gezicht 
zo rood was. En hij liet wat tijd voorbijgaan, voor hij vroeg:  
 ‘Waarom is het in Duitsland moeilijker dan in Aragón?’  
 ‘Luister goed, Süßkind. Ik heb je een keer het verhaal van de pro-
feet Jona verteld, die ze in zee gooiden. Weet je nog wat de mensen 
op het schip hem vroegen? En de volgorde van hun vragen? Ze 
vroegen eerst waarom het slecht met ze ging en daarna vroegen ze 
waar hij geboren was en toen wat voor handel hij dreef en pas op het 
laatst vroegen ze naar zijn volk. Herinner je je wat Jona het eerste 
zei?’  
 ‘Ivrí anochí. Ik ben een Hebreeër.’  
 ‘Juist. En dat is wat ze je in Duitsland het eerste vragen, niet het 
laatste. Daarom moet je het ook altijd het eerste zeggen. En daarom 
zul je het moeilijker hebben. Maar je moet het toch zeggen. Ook als 
ze het niet vragen. Je moet het niet verbergen. Begrijp je?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Wil je nog steeds dokter worden?’  
 ‘Ja.’  
 De weg ging niet meer omhoog. Het ging nu een beetje bergaf, en 
ze lieten hun paarden weer overgaan tot lichte draf.  
 
Hij had dokter moeten worden, net als zijn vader en zijn grootvader, 
en als er op een dag een zoon ter wereld kwam, dan moest ook die, 
dat stond vast, dokter worden, en zo zou het altijd doorgaan of in 
ieder geval zo lang als er boven op de Trimburg nog een nakomeling 
van graaf Konrad zat en beneden in het dorp nog het jodenhuis 
stond en nog door een nakomeling van dokter Akiba ben Gabirol ibn 
Salomo bewoond werd.  
 Een halfjaar nadat de kleinzoon van Akiba een man geworden 
was, zat boven op de Trimburg nog een nakomeling van graaf Kon-
rad, maar beneden in het dorp was het jodenhuis er niet meer.  
 Het had er evengoed nog kunnen staan. De benden en horden die 
van Fulda en Schmalkalden in beweging gekomen waren, tot ze in 
Würzburg op die van Goslar en Frankfurt stuitten en samen met hen 
verder trokken naar Neurenberg om zich daar bij het gevolg van de 
ridders te voegen die zich klaarmaakten om naar het Heilige Land te 
gaan – al die benden en horden hadden het dorpje Trimberg, dat ter-
zijde van de grote heerwegen lag, helemaal niet hoeven aandoen en 
het jodenhuis van Trimberg had net zo goed nog overeind kunnen 
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staan. Of ze er door toeval gekomen waren of dat iemand hen met 
opzet erheen gebracht en opgestookt had, en wie, en waarom – het 
gebeurde in ieder geval volkomen onverwacht en daarbij nog mid-
den in de nacht, anders hadden ze boven op de Trimburg op tijd iets 
gemerkt en ridder Albrecht had een paar hellebaardiers en boog-
schutters op het gepeupel afgestuurd en het spook was in een vloek 
en een zucht uiteengestoven, zonder dat het jodenhuis en zijn bewo-
ners iets overkomen was.  
 Aan de andere kant had hun natuurlijk al veel vroeger iets ergs 
kunnen overkomen, zoals het de joden die in Duitsland woonden 
telkens weer overkwam en de laatste tijd steeds vaker. Ook al woon-
den ze hier en daar al eeuwen, soms zelfs langer dan de anderen, en 
hadden ze al die eeuwen in vrede met de anderen samengeleefd, op 
een dag, ongeveer in de tijd dat de ridders voor het eerst naar het 
Heilige Land vertrokken, was het afgelopen met de vrede en in de 
tweehonderd jaar daarna kregen ze steeds vaker te maken met ge-
weld en bloedige daden, steeds vaker met onrecht en verdachtma-
kingen, werden hun steeds meer rechten ontnomen en moesten ze de 
overgebleven rechten altijd duur betalen, werden er om hen te scha-
den en pijnigen telkens weer nieuwe belastingen en chicanes be-
dacht, bleef er voor hun broodwinning en levensonderhoud steeds 
minder werk over en in veel streken alleen nog het geldlenen, maar 
een pennenstreek van de wereldlijke of geestelijke heer wiens onder-
danen ze waren was genoeg om hun schuldbrieven ongeldig te ma-
ken, ze werden steeds vaker onbeschermd aan de willekeur van de 
heer prijsgegeven en de prijs werd steeds hoger, ze werden geleide-
lijk het eigendom van de heren en vorsten en koningen, die naar wil-
lekeur over hen konden beschikken, die hen verpandden en verkoch-
ten als servi camerae, als kamerknechten voor eigen gebruik, en niet 
alleen de heren deden met hen wat ze wilden, maar ook het gepeu-
pel stortte zich bij iedere aanleiding met moord en brand en plunde-
ring op hen, en als er geen aanleiding was, werd die door een ge-
rucht, door een intrige, door meineed, door een paar opruiende 
woorden op een marktplein of van een kansel geschapen, en de pau-
zes tussen de aanleidingen, de periodes van rust en vrede werden 
steeds korter. En zeker nu de ridders weer bij elkaar kwamen voor 
een vertrek naar het Heilige Land en over de heerwegen de benden 
en horden voorbijgingen om met hen mee te trekken – nu was er bo-
vendien geen gebrek aan zulke aanleidingen, een kruistocht tegen de 
ongelovigen is aanleiding genoeg en of je dan echt naar het Heilige 
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Land gaat, daar komt het niet op aan, we hebben de ongelovigen im-
mers midden onder ons, de moordenaars van onze Heiland, ze vra-
gen woekerrentes en vergiftigen onze bronnen en slachten christen-
kindertjes, wie een jood neerslaat komt in de hemel, en de benden en 
horden trokken voorbij en een paar moedigen die zich er in Hammel-
burg bij aansloten, wisten niet alleen waar je wijnvaten aan kon 
slaan, ze wisten ook dat er in Trimberg een jodenhuis stond, het had 
er net zo goed nog kunnen staan, maar nu stond het er niet meer, het 
was tot op de grond toe afgebrand en degenen die er gewoond had-
den, waren niet meer in leven.  
 
‘Hier is niemand meer in leven, jullie zien het.’  
 Süßkind hoorde de vreemde stem boven zich, het was een vrien-
delijke stem en hij kwam van ver boven, van de punt van de hoog 
opgehoopte duisternis waaronder hij begraven lag.  
 ‘Wat willen jullie dan nog?’ zei de stem.  
 ‘En jij, wat wil jij hier dan?’ De andere stem kwam van een lager 
punt en was geen vriendelijke stem.  
 ‘Ik wil kijken of ik hier schrijfsels vind.’  
 ‘Kun jij het jodenschrift lezen? Ben je er misschien zelf een?’  
 ‘Kijk me dan eens goed aan.’  
 Waarom antwoordde de vriendelijke stem zo bereidwillig? Nu, 
deze keer zweeg de ander tenminste en toen hij weer te horen was, 
klonk hij zachter dan eerst:  
 ‘Dan vraag ik vergiffenis, eerwaardige heer. Dat kon ik in het don-
ker niet zien. Vergeeft u me.’  
 ‘Het is goed.’  
 ‘Maar daarom moet u het crucifix niet tegen me opheffen, alsof ik 
de duivel ben. U kunt het rustig wegbergen.’  
 ‘Pas als je weg bent.’  
 ‘Ik ga al. Geloofd zij Jezus Christus.’  
 ‘In eeuwigheid, amen.’  
 Süßkind wachtte nog even, daarna deed hij zijn ogen open, maar 
omdat het rondom hem even donker bleef als eerst, deed hij ze weer 
dicht. Misschien had hij gedroomd, misschien sliep hij nog steeds, 
misschien was hij dood.  
 Een vreemde hand raakte de zijne aan. Nu merkte hij dat een van 
zijn beide handen weggerukt was en ergens anders lag dan hijzelf. 
Hij kon hem niet bewegen en kon zichzelf niet bewegen. Weer deed 
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hij zijn ogen open, en al was er aan de duisternis rondom nog steeds 
niets veranderd, hij hield ze open.  
 ‘Blijf rustig liggen,’ fluisterde plotseling van heel dichtbij de 
vriendelijke stem. ‘Zodra ze verdwenen zijn, haal ik het puin weg. 
Maar je mag je niet bewegen. Hoor je me?’  
 Nog terwijl Süßkind knikte, besefte hij dat de ander zijn knikken 
helemaal niet kon zien. Ook dat hij de hand die ergens anders lag 
niet naar zich toe mocht trekken, besefte hij nog op tijd en hij bewoog 
zich niet. Had hij toch zijn hand bewogen? Was het toch weer zijn 
hand?  
 Hij spreidde een paar keer zijn vingers, open en dicht, het ging 
heel gemakkelijk.  
 De vreemde hand legde zich met een zachte druk op de zijne.  
 ‘Geduld, geduld,’ hoorde hij van buiten. ‘Straks zijn ze weg. En 
straks is ook het puin weg. Je moet geduld hebben.’  
 Wie zijn het die straks weg zijn? Wat is dat voor puin dat straks 
weg is? Ik heb geen weet van puin. Heb ik toch niet geslapen? Maar 
nu kan ik niet doorslapen. Het is voorbij.  
 Langzaam ging de duisternis rondom over in een andersgetinte 
duisternis, die niet meer helemaal zwart was en niet meer naar ver-
brand hout rook, niet meer op zijn borst lag en op zijn schouders, en 
het zicht naar boven vrij maakte. Over de beboste heuvel waren de 
omtrekken van de Trimburg al te onderscheiden en ook de omtrek-
ken van de huizen van de buren. Ver uit een raam flakkerde een laat-
ste schijnsel op, ver van de weg zwierde in de wind een laatste flard 
van brallend zingen.  
 Nu stond Süßkind op zijn benen. Tegenover hem stond een grote, 
kaalhoofdige man, wiens gezicht en gewaad in het donker vervaag-
den en die nog steeds zijn hand vasthield. Ook tijdens de berging 
had hij de hand van de met puin bedekte jongen zoveel mogelijk 
vastgehouden en hem alleen losgelaten, als een verkoolde balk of een 
brokstuk van de muur te zwaar was en met twee handen opgeruimd 
moest worden, en hij had hem met beide handen overeind geholpen 
en hield nu nog steeds zijn hand vast.  
 ‘Ben je gewond?’ vroeg hij. ‘Heb je pijn?’  
 Süßkind schudde zijn hoofd.  
 ‘Kun je goed blijven staan?’  
 Süßkind knikte.  
 ‘Kun je lopen? Probeer het eens. Moet ik je ondersteunen?’  
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 Süßkind schudde zijn hoofd en deed zelfstandig een paar passen, 
voor hij weer naar de hand van de ander terugging en weer voor 
hem stond.  
 ‘Je hoorde bij het huis, ik weet het. Ik zag je. Maar ik kon niets 
doen.’  
 ‘Bij welk huis?’ vroeg Süßkind.  
 De kaalhoofdige wees met zijn hoofd opzij. Süßkind volgde de 
aangegeven richting.  
 Hier en daar rookte de puinhoop nog. Hier en daar werd naar 
Süßkind geroepen, waar ben je, zijn moeder struikelde, bij zijn vader 
waren plukken haar uit zijn baard getrokken, maar hij had de vlam 
weggejaagd, in zijn mouwen.  
 Süßkind liep twee passen naar de rokende puinhoop en sloeg zijn 
handen voor zijn gezicht. Toen hij achteroverviel, voelde hij hoe hij 
opgevangen en overeind geholpen werd.  
 ‘Kom, we gaan,’ zei de vriendelijke stem achter hem. ‘Straks 
wordt het licht.’  
 ‘Waarheen?’ vroeg Süßkind. ‘Waarheen?’  
 ‘Heb je vrienden hier in de buurt? Heb je ergens familie?’  
 ‘In Oppenheim aan de Rijn, de ouders van mijn moeder.’  
 ‘Die zullen daar wel niet meer zijn,’ zei de kaalhoofdige met een 
vreemd nadenkende stem. ‘We moeten een andere kant uit. Kom.’  
 Hij nam hem bij de hand en bracht hem naar de weg, langs de 
doornstruik die het struikgewas overwoekerde.  
 ‘Straks brandt het,’ zei Süßkind.  
 ‘Nu brandt het niet meer. Wees niet bang.’  
 Ze hadden de weg bereikt en liepen de ochtendschemering in.  
 Nog jaren later, als Süßkind aan die ochtend terugdacht, moest hij 
allereerst aan de doornstruik denken en daarna: dat hij de kaalhoof-
dige, aan wiens hand hij liep, niet duidelijk had kunnen maken wat 
hij dacht. Toch waren de gebeurtenissen hem juist door dat misver-
stand en de verkeerde geruststelling geleidelijk bewust geworden, 
zodat hij in zekere zin uit dankbaarheid van opheldering afzag. 
Daarbij had hij er tijdens de lange periode van zwerven die toen be-
gon nog vaak op terug kunnen komen. Ook kon hij er zeker van zijn 
dat hij een welwillend oor gevonden had. Want al was zijn redder 
geen “eerwaarde heer” – die aanspreektitel had de onzichtbare 
brandstichter alleen maar vanwege de pij gebruikt – hij was toch 
geestelijke, fra Angelo heette hij en was een bedelmonnik van de or-
de van de franciscanen. En hij had veel plezier in Süßkinds beweeg-
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lijke verstand, aan Süßkinds kennis van de Heilige Schrift (de “boe-
ken van het Oude Testament”, zoals hij ze noemde) en aan Süßkinds 
hele karakter. Het had wel dagen geduurd voor Süßkind zijn mond 
opendeed en weken voor hij een beetje meer vertrouwen toonde. 
Maar toen waren ze al gauw goede vrienden geworden, vooral om-
dat de slimme frater niet verborgen bleef dat de deuren waar hij aan-
klopte voor aalmoezen of voor brood en onderdak gemakkelijker 
opengingen sinds de mensen de knappe jongen naast hem zagen.  
 ‘Je gelooft dan wel aan de verkeerde God,’ zei hij een keer, terwijl 
hij vrolijk met zijn ogen knipperde, ‘maar je vergemakkelijkt tenmin-
ste mijn dienst aan de echte. En je leert ook nog wel in de echte te 
geloven.’  
 Of er dan twee verschillende waren, wilde Süßkind weten en hij 
had voor die vraag al zijn moed bijeen moeten rapen en hij was heel 
opgelucht, toen met knipperen en glimlachen het antwoord kwam:  
 ‘Nee, eigenlijk niet. Jammer genoeg is het zo, kleine wijsneus, dat 
je in de echte God ook verkeerd kunt geloven. En wie niet gelooft in 
onze Heer Jezus Christus en aan de Heilige Geest, die gelooft nou 
eenmaal verkeerd aan de echte God. Maar het is altijd dezelfde, de 
God van Abraham, Isaak en Jakob, tot wie we allemaal bidden.’  
 ‘Wij niet,’ sprak Süßkind hem tegen, die nu al moediger geworden 
was en niet op zich wilde laten zitten dat hij de kleine wijsneus ge-
noemd werd. ‘Bij ons heet hij de God van Abraham, de God van 
Isaak en de God van Jakob.’  
 ‘Dat zijn al drie verschillende,’ meesmuilde fra Angelo. ‘Dan heb-
ben jullie je eigen Drie-eenheid.’  
 ‘Nee,’ hield Süßkind vol. ‘Er is maar één God. Maar die moest ie-
der van de drie aartsvaders opnieuw verdienen. En dat moet ook 
ieder van ons opnieuw doen. Jullie misschien niet. Wij joden hebben 
het gewoon moeilijker.’  
 Verbluft keek fra Angelo hem aan:  
 ‘Waar haal je die wijsheid toch vandaan, jongen?’  
 Süßkind gaf geen antwoord. Hij had opeens tranen in zijn ogen en 
fra Angelo – die kon vermoeden dat Süßkind aan zijn vader dacht –
stelde geen vragen meer.  
 Het gebeurde toch al zelden en alleen terloops dat hij de gebeurte-
nissen in het verleden ter sprake bracht. Hij leek er zich ongemakke-
lijk bij te voelen, alsof hij tegenover Süßkind een schuld op zich gela-
den had, terwijl hij hem beschermd en gered had. Ook deed hij – 
misschien uit datzelfde schuldgevoel of misschien omdat hij zich 
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daarvoor niet sterk genoeg voelde – bijna nooit een poging Süßkind 
tot het ware geloof aan de ware God te bekeren. Dat wilde hij aan de 
pater-gardiaan van het franciscaner klooster in Münster overlaten – 
zover naar het noorden waren ze op hun zwerftocht gekomen. In 
Oppenheim hadden ze gerust, kort gerust, net lang genoeg om te 
informeren naar lakenhandelaar Liebmann en zijn vrouw Hulda, dat 
waren de namen van Süßkinds grootouders van moederskant, meer 
wist hij niet. Hij wist niet eens dat het Oppenheim was, waar zijn be-
geleider een paar minuten in het raadhuis verdween. Fra Angelo had 
met opzet de naam van de stad voor hem verzwegen en verzweeg 
voor hem ook het resultaat van zijn vragen, dat namelijk met zijn in-
dertijd in Trimberg geuit vermoeden overeenkwam: er waren geen 
joden meer in Oppenheim, ze waren doodgeslagen of gevlucht en 
het was niet zeker of lakenhandelaar Liebmann en zijn vrouw zich 
onder de slachtoffers of de vluchtelingen bevonden. Alles was onze-
ker omstreeks die tijd in dit land, het was een vreselijk jaar voor de 
joden, het waren vreselijke jaren, en fra Angelo deed er goed aan zijn 
beschermeling aan het franciscanerklooster in Münster toe te ver-
trouwen.  
 Wat hij de pater-gardiaan verteld had over de mooie, verstandige 
joodse jongen die hij bij hem bracht, of het aan dat verslag lag of aan 
een dieper inzicht van de pater (hij heette Franciscus, naar de enkele 
tientallen jaren geleden gestorven stichter van de orde in Assisi), of 
hij de nieuweling eerst wilde laten rijpen of dat zijn besluit met over-
wegingen van de kloosterorde samenhing, met de nog niet geconso-
lideerde regel van de orde – hoe dan ook: hij verbond aan Süßkinds 
opname in de beschermde omgeving van het klooster geen voor-
waarden en liet hem in aanwezigheid van fra Angelo alleen weten 
dat die bescherming maar zolang gegarandeerd was als er buiten 
van de op dat moment heersende omstandigheden nog gevaar 
dreigde (‘dum res ita se habeant,’ zei hij tegen fra Angelo), maar dat 
Süßkind, als hij langer dan een gepaste periode van bescherming in 
het klooster wilde blijven, de heilige doop moest ondergaan en als 
novice tot de orde toe moest treden. Voorlopig zou hij in huis en in 
de keuken moeten werken en hij kon ook het onderwijs volgen, na-
tuurlijk alleen in de seculiere vakken als Latijn, geografie en schrijf-
kunst.  
 Süßkind wilde met passende woorden danken, maar kon alleen 
maar – opeens geïntimideerd door de halfdonkere plechtigheid van 
de hooggewelfde ruimte – zwijgend buigen, hij pakte de hand van 
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zijn beschermer en was blij, toen de pater-gardiaan hen beiden met 
een korte knik liet gaan. Buiten, in de lichtere kruisgang, namen ze 
hartelijk afscheid van elkaar. Fra Angelo sprak een Latijnse zegen 
over hem uit, die Süßkind met gebogen hoofd aanhoorde. Toen hij 
weer opkeek en in fra Angelo’s gezicht de vertrouwde glimlach zag, 
kreeg hij de neiging met een Hebreeuwse zegenspreuk te antwoor-
den, maar toen bedacht hij zich en zei: ‘Moge de God van Abraham, 
Isaak en Jakob u behoeden.’ Fra Angelo gaf hem een tikje op zijn 
wang, keerde zich snel om en ging weg.  
 Süßkind keek hem na tot de zwarte pij in de avondschemering 
van de kruisgang achter de laatste pilaar verdwenen was. Een treurig 
gevoel, dat hij niet kende, greep hem bij de keel. Hij wist niet of hij 
moest wensen fra Angelo ooit in zijn leven terug te zien, en dat hij 
dat niet wist, maakte hem nog treuriger. Opeens, voor het eerst in 
zijn leven, dacht hij aan de dood, aan een verre, vreemde dood, een 
andere dan die waarvan fra Angelo hem gered had. Dat dat de dood 
geweest was, wist hij niet.  
 Toen vele jaren later de verre dood dichterbij kwam, wist hij: dit is 
de dood. Maar of de boodschapper die hij toen zag fra Angelo was, 
dat wist hij niet meer en kwam hij ook niet meer te weten.  
 
Süßkind bleef niet in het klooster en wachtte niet tot hij voor de aan-
gekondigde keus kwam te staan. Na ongeveer een jaar vroeg hij om 
ontslag.  
 ‘Waar wil je naartoe?’ vroeg de pater-gardiaan.  
 ‘Naar waar ik vandaan gekomen ben. Naar Trimberg.’  
 ‘Ja, dat herinner ik me. Trimberg. Waar ligt dat?’  
 ‘In Frankenland, niet ver van Würzburg.’  
 ‘Een mooi land.’  
 ‘Ja.’  
 ‘Zal ik je een brief voor de bisschop van Würzburg meegeven?’  
 ‘Ik dank u zeer, eerwaarde. Maar ik denk niet dat ik aan zo’n brief 
iets heb. Ik ben een Hebreeër.’  
 ‘Weet ik, weet ik. Juist daarom.’  
 ‘U doet vergeefse moeite, eerwaarde.’  
 ‘Je vergist je. Ik doe helemaal geen moeite.’ De stem van de pater 
klonk een beetje geërgerd. ‘En je kunt gaan wanneer en waarheen je 
wilt. Je bent nog te jong om het licht te zien. Als je het op een dag 
ziet, dan staat de poort van dit huis voor je open.’  
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 ‘Ik zal u mijn hele leven dankbaar zijn, eerwaarde. En weest u niet 
boos, dat ik u niet beter bedanken kan.’  
 ‘Ook de dank is des Heren,’ zei de pater-gardiaan.  
 ‘Dat staat in een psalm van David,’ zei Süßkind.  
 ‘O ja? Wat weet je toch veel.’  
 En de pater-gardiaan gaf een teken dat het gesprek ten einde was. 
Süßkind boog en ging weg.  
 Onderweg vroeg hij zich nog dagenlang af hoe iemand “te jong” 
kon zijn om het licht te zien. De pater-gardiaan had weliswaar – dat 
wist Süßkind heel goed – geen gewoon licht bedoeld, geen kienspaan 
en geen fakkel en niet eens wat God van de duisternis gescheiden en 
“dag” genoemd had, toen Hij zag dat het goed was. Het moest om 
een ander licht gaan, zeker om iets goddelijks, om licht dat niet ie-
dereen kon zien. Maar dat hij daar te jong voor was, dat wilde er bij 
hem niet in. Hij was immers ook voor het geelrode licht dat uit de 
vlammen in zijn ogen sloeg niet te jong geweest.  
 Hij had overigens ook over “jong” of “oud” nog net zo weinig na-
gedacht als over de dood, en dat hij zich sinds zijn bar mitswa, die 
nu bijna drie jaar achter hem lag, een “man” mocht noemen, bevatte 
voor hem geen andere werkelijkheid dan die van de Wet, die ge-
schreven stond. Als hij zich die dag, en daarna nog af en toe, inder-
daad een man gevoeld had, kwam dat eerder door zijn grauwschim-
mel Soesja. Een man was iemand die op zijn eigen paard zat.  
 Hoe zou het zijn grauwschimmel sindsdien vergaan zijn? En hoe 
Soesja, de zoon van de specerijenhandelaar, zijn speelkameraad. 
Waar is Wertheim? En Trimberg – waar? Maar ik heb op mijn eigen 
paard gezeten, jaren geleden al, en ik ben niet te jong.  
 Dat er inderdaad iets was waarvoor hij te jong was, werd hem 
door een volkomen onverwachte aanleiding duidelijk; en het bewijs 
was eigenlijk al dat hij op zo’n aanleiding niet bedacht was.  
 
Eens moest de eerste keer zijn. Nu gebeurde het dus in Koblenz, in 
de werkplaats van steenhouwer Balthasar, waar Süßkind een tijd 
werk vond, voor kost en inwoning en een heel laag loon, net zoals hij 
eerder op zijn zwerftocht als landarbeider bij een landheer gewerkt 
had en als stalknecht bij een voerman, als hulpje in een kruideniers-
winkel en als steigerbouwer op een bouwplaats. Hij had veel van de 
wereld gezien sinds zijn vertrek uit Münster, hij koerste maar onge-
veer naar het zuiden, maakte veel omwegen hierheen en daarheen, 
zomaar ineens, omdat hij daar zin in had, omdat hij gezelschap vond 



 28 

dat hem aansprak, hij trok door het land en het verging hem niet 
slecht, hij was een sterke jongen en geschikt voor van alles en nog 
wat. Soms merkten ze niet dat ze een jood voor zich hadden en wil-
den het niet geloven, als hij het zei, soms werkte het in zijn nadeel en 
dan stuurden ze hem weg met vervloekingen of met stiekem wat 
geld voor onderweg, soms, en dat gebeurde niet vaak, trof hij een 
joodse gemeente, die hem langer onderdak bood, maar al te lang 
bleef hij nergens en trok verder door het land en koerste naar het zui-
den, naar Frankenland en naar Trimberg. Daartoe voelde hij zich 
aangetrokken, maar ook weer niet zo dat hij haast had. Hij wilde het 
dorp en de burcht en de mensen terugzien, liefst zo dat hij hen zag 
en zij hem niet. Hij was bang voor het weerzien en verlangde ernaar.  
 Nu in Koblenz en al een heel stuk dichter bij Trimberg was hij in 
dienst getreden bij steenhouwer Balthasar als knecht en loopjongen 
en hij moest het gereedschap onderhouden, breekhamer en beitel, 
vuisthamer en klopper, en hij had een keer het wankel geworden 
raamijzer zo vlot en handig hersteld, dat meester Balthasar, die meer 
van zwijgen hield dan van praten en meer van gemompelde brok-
stukken dan van hele zinnen, hem met zijn rechterpoot op zijn 
schouder sloeg en iets over “examen als gezel” mompelde en “over 
een jaar” en “nou, wat vind je ervan, joodje van me?” Dat bedoelde 
hij echt als een vriendschappelijke opmerking. De feitelijke toestand 
stoorde hem niet. Zijn werkplaats lag net buiten de stad, in de buurt 
van het kerkhof, en als je grafstenen maakt, heb je omgang met de 
doden, en hoe meer je met doden omgaat, hoe minder het uitmaakt 
of ze bij hun leven christenmensen waren of joden of muzelmannen, 
nou, wat vind je ervan, joodje van me?  
 ‘Over een jaar?’ zei Süßkind. ‘Hoe bedoelt u?’  
 ‘Dat je over een jaar mijn gezel kunt worden, als je je best doet.’  
 ‘Zo lang?’  
 ‘Noem je dat lang? Velen zouden er blij mee zijn.’  
 ‘Ik ben onderweg, meester Balthasar, dat weet u wel. Naar Fran-
kenland. En ik kan zo lang niet wachten. Maar ik zal u wat zeggen. 
Ik ga, als de blaadjes beginnen te vallen en kom over een jaar terug.’  
 ‘Moet je altijd meteen marchanderern, joodje van me? Moet je zelfs 
handeldrijven met de tijd? Goed dan. Mij best.’  
 Meester Balthasar zuchtte, niet om Süßkinds weerspannigheid, 
maar van uitputting door het lange gesprek. Daarna pakte hij zijn 
raamijzer en ging het blok basalt te lijf waar hij aan werkte. Met ba-
salt werkte hij bijzonder graag, en Süßkind had hem in een vrolijk 
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uurtje gevraagd of hij niet beter “meester Basaltasar” kon heten. Dat 
was een van de weinige keren dat er onder de borstelige snor van de 
meester het korte, kelige “uh!” geknord werd dat bij hem het lachen 
verving.  
 Ook zijn dochter Brigitte lachte. En dat was een van de weinige 
keren dat ze op Süßkind lette. Hij had haar niet aan horen komen, ze 
stond vlak achter hem, en toen hij haar hoorde lachen, haar lichte en 
donkere lach, keerde hij zich niet om, want hij voelde aan zijn plotse-
ling warme wangen dat hij bloosde, zoals altijd wanneer hij haar lach 
of haar stem hoorde, zoals altijd wanneer ze hem aankeek of tegen 
hem praatte, maar niets bracht hem zo in verwarring als haar lach, 
die heldere lach, die tegelijk donker was en zelfbewust, bewust van 
zichzelf en van de verwarring die hij teweegbracht.  
 Ze was niet veel jonger dan hij, een paar maanden misschien, je 
kon rustig zeggen dat ze even oud waren, een jaar of zeventien, acht-
tien. Ze had groene ogen, Brigitte, en bruin haar, dat ze in dikke 
vlechten droeg, en een brede mond met sterke, witte tanden, die ze 
bij het lachen vrolijk liet zien, en ze lachte vaak. Ook haar benen liet 
ze zien, als ze in een speelse bui op een van de blokken steen in de 
werkplaats ging zitten, en ze was vaak in een speelse bui. Ook haar 
blanke schouders liet ze zien en haar blanke huid, als ze naar gereed-
schap bukte of een andere beweging maakte waarbij haar jasje af-
gleed, en dat gleed vaak af en was misschien nog verder gegleden, 
als haar kleine, stevige borsten niet in de weg gezeten hadden en het 
tegengehouden hadden, de borsten en niet de veter rondom, die leek 
altijd een beetje los te gaan, en voor die weer goed zat, moest ze lang 
trekken, langer dan Süßkind ernaar kon kijken.  
 Eén keer bleef ze staan, hield haar hoofd schuin en vroeg: ‘Wat 
kijk je?’ terwijl ze haar handen in haar nek hield en aan de strik frun-
nikte die van achteren in de leren veter zat, maar niet strak genoeg, 
en ze kreeg hem niet goed aangetrokken.  
 ‘Misschien zou je even kunnen helpen,’ zei Brigitte. ‘In plaats van 
maar toe te kijken.’  
 Süßkind bleef staan kijken.  
 ‘Kom me helpen, joodje.’ Brigitte liet haar handen zakken. ‘Kom 
dan.’  
 Straks gaat ze stampvoeten, zoals ze soms doet, als ze kwaad is of 
doet alsof, dat moet je weten, en Süßkind verroerde zich niet.  
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 Maar Brigitte stampvoette niet, Brigitte kwam met hangende ar-
men op Süßkind af en draaide zich pas vlak voor hem om, zodat ze 
met haar rug naar hem toe stond.  
 ‘De vlechten,’ zei Süßkind, en hij schrok, omdat zijn stem zo hees 
klonk. ‘De vlechten liggen erop.’  
 Langzaam kwamen Brigittes handen de vlechten naar voren ha-
len, de ene vlecht over de blote rechterschouder en de andere over de 
blote linkerschouder; nu lagen beide vlechten over haar schouders en 
haar nek was vrij, een blanke nek met licht donshaar, veel lichter dan 
het andere.  
 ‘Handig genoeg voor Süßkind?’  
 ‘En wat moet ik doen?’ Weer schrok hij, deze keer niet door zijn 
heesheid, maar doordat zijn hand, toen hij naar de leren veter greep, 
het lichte donshaar geraakt had, en hij trok zijn hand terug.  
 ‘Süßkind moet twee handen nemen,’ zei Brigitte en er was geen 
twijfel meer aan dat ze met opzet zo praatte, zoals je tegen kleine kin-
deren praat, bijna dacht Süßkind in haar toon een gegiechel te horen. 
Hij beet op zijn lippen, pakte met beide handen de einden van de ve-
ter, en omdat hij niets beters kon bedenken, trok hij die op.  
 ‘Hoe kun je zo onhandig zijn?’ Brigitte keerde zich om en schudde 
met een gespeeld verwijt haar hoofd. Daarna haalde ze haar schou-
ders op, haar nog steeds blote schouders. ‘Nou ja,’ zei ze met een an-
dere stem. ‘Je bent gewoon nog te jong.’  
 Ze deed een greep in haar nek, had in een oogwenk de veter goed 
geknoopt en haar jasje opgetrokken, gooide met een vrolijke ruk haar 
vlechten naar achter en liet de blozende jongen staan.  
 Dat was het dus, waarvoor hij te jong was. Hij wist precies wat ze 
bedoelde en voelde het ook nog ettelijke keren, zonder dat hij er iets 
tegen kon doen. En hij was anders toch niet op zijn mondje gevallen 
en zat toch niet om een woord of een weerwoord verlegen, ook niet 
tegenover mensen die ouder waren en meer geleerd hadden, zelfs 
niet tegenover fraters en paters, hij had menig pijnlijk verhoor door-
staan en zijn hoofd uit menige strop bevrijd. Maar tegenover Brigitte 
hielp dat allemaal niet en hij stond met zijn mond vol tanden, tegen-
over haar stond hij blozend en radeloos, voor Brigitte, die even oud 
was als hij, was hij te jong, hij merkte het telkens weer en kon er niets 
aan doen. Als ze ’s zondags, feestelijk gekleed, met gouddraad door 
haar dikke bruine vlechten gevlochten en met zijden veters versierd 
naast haar moeder naar de kerk ging, stond hij telkens weer in de 
halfdonkere gang van het huis om haar goedemorgen te zeggen, en 
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hij was gelukkig, als ze hem als antwoord meer dan een hoofdknikje 
bood, misschien een glimlach of een paar vriendelijke woorden, die 
vast omwille van haar moeder zo nietszeggend bleven. Want haar 
moeder keek onder haar zwarte kap zo streng en zuinig en bits, dat 
als ze een keer in de werkplaats kwam, zelfs meester Balthasar zich 
met verdubbelde ijver aan het kloppen en hameren wijdde om maar 
niet in een gesprek verwikkeld te raken. En daarom liet ook Brigitte 
het ’s zondagsmorgens meestal bij een knik, als Süßkind haar groette, 
en soms deed ze zelfs of ze hem niet zag. Eén keer, één enkele keer, 
had Süßkind – om de zaak aan het licht te brengen – zich in een don-
kere nis in de gang verstopt en hij dacht te zien dat Brigitte, omdat 
de gewone plaats leeg was, onderzoekend omkeek en in de deurope-
ning nog eens omkeek, alsof ze iets miste. Dat was de mooiste zon-
dag van allemaal. Of die was het geweest, als ’s middags, dezelfde 
middag nog, de dikke, grove Waldemar, de zoon van de veehande-
laar, in zijn ijdele, met spangen bezette schubbenjas, die waarschijn-
lijk op een maliënkolder moest lijken, langs Süßkind paradeerde, en 
dat niet alleen, maar arm in arm met Brigitte, en die zwaaide met 
haar vrije hand naar Süßkind en lachte met blinkende tanden en 
kneep haar groene ogen halfdicht en riep: ‘Ik wens je een goede mor-
gen!’ al was het al bijna avond, dat was toch wel te zien.  
 Toen de blaadjes begonnen te vallen, ging Süßkind naar meester 
Balthasar, zoals afgesproken was.  
 Waarom hij zo’n haast had, wilde de meester weten. De eerste 
blaadjes waren nog maar nauwelijks gevallen.  
 Nu had Süßkind in de jodenstraat navraag gedaan en uitgerekend 
dat hij juist voor de Hoge Feestdagen in Aschaffenburg kon zijn, als 
hij nu vertrok en dat hij het Nieuwjaarsfeest en de tien boetedagen en 
de moeilijke Grote Verzoendag met het vasten, Jom Kipoer, volgens 
de traditie en de voorschriften in de gemeente daar bij kon wonen. 
Maar hij vond het niet nodig om meester Balthasar dat allemaal te 
vertellen.  
 ‘Het is een goede tijd om verder te trekken,’ zei hij in plaats daar-
van. ‘Niet te warm en niet te koud. En over een jaar, op dezelfde tijd, 
ben ik weer hier, als u het goedvindt.’  
 ‘Mag ook eerder,’ bromde de snor. ‘Wie weet of ik zo lang mijn 
brood kan verdienen zonder gezel.’  
 ‘Bedoelt u, meester Balthasar, dat u me dan niet meer aan zou ne-
men?’  
 ‘Maak je geen zorgen. Jou kan ik altijd gebruiken.’  
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 ‘Ach ja, Süßkind is zo handig.’  
 En dat was Brigitte en haar groene ogen schitterden. En als 
Süßkind nog getwijfeld had waar dat op sloeg: toen hij de volgende 
morgen afscheid had genomen en Brigitte voor de werkplaats bleef 
staan – en toen hij zich na vele passen omdraaide en ze stond er nog 
steeds en zwaaide naar hem – en haalde met speelse handen haar 
twee vlechten naar voren en zwaaide nog een keer – toen was er he-
lemaal geen twijfel meer en Süßkind was het liefste teruggelopen, 
naar haar toe, alleen maar naar haar toe.  
 Die herfstochtend besefte hij voor het eerst dat alles in zijn leven 
tot nu toe, alles wat hij meegemaakt had en met zich meedroeg, een 
afscheid was. En in de maat van zijn passen voegden zich voor het 
eerst weer de lang begraven woorden: Awál aní, awál aní – lewád, 
lewád zoëd, ze kwamen voor het eerst weer tevoorschijn van onder de 
rokende puinhoop, weer tevoorschijn uit de brandende balken: 
‘Maar ik, maar ik – ik ga, ik ga alleen.’ En hij zei het hardop voor zich 
uit. Dat was op de derde dag, dat was in de derde nacht. Daar waar 
hij nog stil had kunnen houden voor een overnachting, leek het uur 
hem nog te vroeg en de avond te warm, en voor de duisternis inviel, 
was er zeker nog onderdak te vinden en een slaapplaats of een hooi-
berg ergens of wat dan ook. Maar er was niets te vinden, geen dorp 
en geen gehucht, en de nacht viel sneller dan verwacht en het was 
een warme nacht, en het was lang niet de eerste die hij in de open-
lucht door zou brengen, met zijn ransel onder zijn hoofd en de half-
lange leren jas als deken, lang niet de eerste nacht. En toch een eerste 
en hij zal die nooit vergeten.  
 Eigenlijk had hij het bos nog achter zich willen laten om verderop 
uit te kijken naar bewoonde huizen, dat was nog wel te doen. Het 
bos ging de heuvel op, niet bijzonder hoog en niet bijzonder ver, je 
kon het helemaal overzien in deze bocht in de weg. Vandaar ging de 
weg omlaag en met een grote boog om de beboste heuvel heen, in 
zo’n grote boog, dat hij ertoe uitnodigde om afgesneden te worden. 
Dat kon ook inderdaad: vanaf de kromming slingerde zich een smal 
voetpad door de weiden en de velden en dat leek tot aan het bos 
door te slingeren en misschien ook door het bos. Alleen deed hij dat 
niet, maar hij verdwaalde in het woekerende gras en de lage strui-
ken, maar daar was het bos al zo dichtbij, dat Süßkind het al gauw 
bereikt had en weer hoop kreeg dat hij het nog in bij schemerlicht 
door kon komen.  



 33 

 Ondertussen bleek ook die hoop vergeefs. Het bos was veel uitge-
strekter dan het van buitenaf leek, in het mos en het vermolmde 
kreupelhout was geen spoor van een weg, de dennen waren hoog en 
stonden dicht op elkaar, en Süßkind werd vrijwel onmiddellijk door 
de duisternis overvallen. Hij bleef staan, keek rond en zag de dennen 
oprijzen tot de hemel: het was nog niet het duister van de nacht, het 
was voorlopig alleen dat van het bos, en hij vervolgde zijn weg.  
 De open plek die hij ten slotte bereikte was zijn beloning. Licht 
aflopend lag die aan zijn voeten, van de horizon stroomde een laatste 
weerschijn van de ondergegane zon door de toppen, aan de rand van 
het ovaal, in de smalle bedding, kronkelde een wilde beek over aller-
lei stenen en wortels, er klonk een vogelroep en toen was het stil.  
 Herademend was Süßkind gaan zitten, met zijn rug tegen een 
boom en zijn opgetrokken knieën geborgen in de korf van zijn ineen-
gestrengelde vingers. Een onnoemelijke tederheid overviel hem, nee, 
vervulde hem, nee, allebei: die drong zich aan hem op en drong uit 
hemzelf, het waren twee tederheden die gepaard gingen en één wer-
den, een onnoemelijke tederheid.  
 Was die tederheid dan echt onnoemelijk? Had ze geen betrekking 
op de stilte rondom en het kabbelen van de wilde beek, dat in die 
stilte gebed was, geen tegengesteld geluid, maar haar toebehorend 
als een spaak een wiel? En wat was er met de hemel, die steeds valer 
kleurde en nog altijd licht genoeg was om zich als een bleke achter-
grond tegen de takken te vlijen en tussenruimten uit te sparen, zodat 
de takken er spits als naalden op lagen, als een onhandige tekening 
door een kinderhand – was ze echt onnoemelijk, die tederheid, die 
van alles uitging en waar alles op uitliep?  
 De tussenruimten verdwenen al, de vlak getekende patronen op 
de achtergrond vervaagden al, het dennenbos onderscheidde zich al 
niet meer in het andere groen van de hogere bergkammen, waarvoor 
het lag, zijn zigzaglijn was ook al niet meer te onderscheiden van de 
dichterbij gekomen helling en had zich ermee in hetzelfde schaduw-
donker gebed, alles één enkele tederheid, was die dan echt onnoeme-
lijk?  
 Er stak een lichte wind op. Süßkind bespeurde hem nauwelijks, hij 
luisterde en keek, hij hoorde hem in de toppen van de dennen, hij 
zag hem de donzige, losse wolken boven de nu al nachtzwarte hemel 
opdrijven, snel, opdat ze de sterren niet bedekten. En zeker de maan, 
die nu boven de open plek opsteeg konden ze niet verhinderen te 
schijnen, hij schemerde erdoorheen en twee of drie moesten samen-
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werken om de maan voor korte tijd te omhullen, maar zelfs dan 
kwam zilvergroen haar licht achter hun warrige randen tevoorschijn 
en al gauw lag ze weer vrij.  
 De beek was een deel van de stilte, de wolken van de wind waren 
een deel, de zilverige lichtheid van de hemel was een deel van de 
nachtzwarte wand van den en berghelling, en Süßkind een deel van 
alles, en alles was hem toebedeeld. Hij had, zoals hij daar zat met op-
getrokken benen en tegen de boomstam geleund en naar de hemel 
keek – hij had niet eens kunnen zeggen of het kloppen van de sterren 
in zijn borst sloeg of zijn hart omhoog naar de sterren. En al mocht 
de tederheid die hem omgaf en omtrilde altijd nog onnoemelijk zijn – 
de zaligheid die te groot dreigde te zijn voor zijn borst herkende hij, 
die herkende hij weer en hij wist waar ze vandaan kwam. Ze kwam 
uit de stijging waarin alles geordend werd in een betoverende har-
monie, rondom de wijnberg, het was een grote herkenning, en ik, een 
huiver zonder weerga, de wilde beek ruiste opwaarts en iedere har-
tenklop ging naar de sterren en heel het bos was zijn rugleuning.  
 Süßkind stond op en spreidde zijn armen uit om zich ervan te ver-
gewissen dat hij het nog zelf was.  
 Er was veel maan en er was veel ster en wolken erboven en weet 
niet of ik nog van het bos of van de hemel ben.  
 De tederheid had een naam gekregen.  
 Dat dit zijn eerste lied, dat dit de eerste keer was dat hij zelf voor 
de heffingen van de woorden de ordening schiep en ze zelf tot vloei-
ende welluidendheid aaneenreeg, dat zijn eigen woorden mooier 
waren dan woorden zijn en hij voor het eerst hun zoetheid proefde 
zoals de jongen ze eens geproefd had van de met honing besmeerde 
letters – dat dit alles hem uit louter tederheid overkwam, liet hem 
denken dat het altijd zo zoet en teder verder zou gaan. Had iemand 
hem toen gezegd dat hij wel een zanger zou worden, maar niet om 
zoete dingen te zingen, maar dat de bitterheid hem opgedragen was 
en dat hij daarvan zou zingen tot zijn leven op het spel stond – dan 
had hij dat niet geloofd, zo vol zoetheid en tederheid was zijn ge-
moed.  
 
Hij kwam vanuit het westen naar Trimberg, het landschap werd hem 
geleidelijk vertrouwd, hij dacht al hier en daar van de rivier de Saale 
naar boven een beboste heuvel te herkennen die aan de andere kant 
in zaaivelden over moest gaan, al hier en daar een zaaiveld zwart 
omgeploegd, maar daar vergiste hij zich eerst nog in, doordat hij uit 
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een ongewone richting kwam: wat hij voor een vertrouwd beeld ge-
houden had, werd pas achter zijn rug het echte, hij zag het als hij half 
omkeek, nu wist hij al precies waar hij was.  
 Toch schrok hij, toen de weg rond een in het akkerland vooruitste-
kende rotshelling met een scherpe bocht afboog en vrij uitzicht bood: 
vlak voor hem, op de steile, dichtbeboste heuvel, hoog en gebiedend 
boven het dal neergezet, rees de Trimburg op. Zo dichtbebost was de 
heuvel en hij ging zo steil omlaag, dat je je niet voor kon stellen hoe 
iemand boven kwam.  
 Süßkind bleef staan. Hij glimlachte. Hij liet zich door een steile 
helling en dicht bos niet om de tuin leiden. Hij kende de weg die in 
slimme, flauw oplopende windingen naar de burcht slingerde, hij 
wist dat de schijnbaar zo vijandige bomen hem gewillig doorlieten 
en hem soms zelfs een bijna vlak traject gunden. Hij kende hem 
goed, de weg omhoog naar de Trimburg. Hij had hem vaak genoeg 
afgelegd, te voet of te paard, op het kleine, roodleren extrazadel en 
nog een paar keer op Soesja, de grauwschimmel.  
 Süßkind glimlachte niet meer. Ook bonsde zijn hart niet meer zo 
als bij de eerste schrik. Alleen dat hij nu sneller liep, daar kon hij 
niets aan doen. Dat merkte hij niet eens. Hij wilde Trimberg en de 
Trimburg terugzien en was er bang voor. Drie jaar is een lange tijd, 
drie jaar is een korte tijd, in drie jaar kan alles veranderen en alles 
kan bij het oude blijven. Maar dat alles bij het oude gebleven is en 
toch veranderd is? Nee, toch niet. Juist daarom. Verandering zit 
daarin, dat ze niet in de dingen ligt, maar in de dingen gebracht 
wordt door iemand die haar meebrengt en die het bijna als hoon op-
vat dat alles zo onveranderd lijkt. Alsof er helemaal niets gebeurd 
was. Alsof het hem helemaal niets gedaan had, toen, drie jaar gele-
den.  
 Ze waren stomverbaasd, toen ze hem plotseling door de grote 
poort zagen komen, tussen de twee lage, robuuste torens waarin de 
ommuring zich links en rechts van de ophaalbrug verhardde. En ze 
waren nog steeds verbaasd, ook toen hij op de voorhof stond, ze wa-
ren verbaasd en staarden en keken, een van de diensmeisjes die juist 
bezig was de emmer water uit de put te hijsen, liet de greep en het 
wiel los, dat je het beneden hoorde plonzen en dat het over de rand 
van de put opspatte, twee anderen, die ophielden met het strooien 
van voer, wekten het kakelende misnoegen van de kippen, en de rij-
knecht, die uit de staldeur kwam, bleef verbluft met de anderen 
staan staren, alsof er op klaarlichte dag midden op de voorhof een 
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spook stond. Want ze hadden jaar in, jaar uit niet anders geloofd dan 
dat de jonge Süßkind toen in het brandende huis de dood gevonden 
had, net als zijn vader en zijn moeder. En nu stond hij midden op de 
voorhof.  
 Drie jaar is een lange tijd, en degene die daar stond was niet meer 
de Süßkind, de jongen die ze zich nog van de laatste tijd voor de 
brand van het jodenhuis herinnerden, en hij was zeker niet meer de-
gene die ze nog gekend hadden, zoals hij in zijn mooie, zwartzijden 
kleren omhoog was gekomen op de burcht, aan de hand van zijn va-
der of in het rode kinderzadel voor hem. En terwijl zijn vader bij de 
burchtheer was – voor geneeskundige aangelegenheden, voor een 
partij schaak of voor een zinnig gesprek (want graaf Albrecht was 
net als alle Trimburgers tot nu toe, een heer met verstand van kunst, 
die openstond voor intellectuele zaken en geleerdheid en hij had van 
de gesprekken met zijn ontwikkelde lijfarts Jehoeda ben Akiba veel 
profijt) – ondertussen bleef de jonge Süßkind in de voorhof of binnen 
in het hoofdgebouw, liet zich door de dienstmeisjes en knechts aaien 
of door het altijd drukke personeel van de voogd en door de kamer-
meisjes van de gravin. Of hij keek rond in de stallen, waar de eigen-
aardig scherpe lucht hem avontuurlijk aantrok, hij mocht ook wel de 
rijknecht, die de paarden roskamde, borstels en lappen aanreiken, 
krauwde een van de jachthonden aan zijn slap wiebelende oren of de 
waakhond in zijn ruige vacht. Of hij werd door Konradin, de zoon 
van de graaf, gehaald om te komen spelen, voor een wedstrijdje 
hardlopen of hoogspringen in de tuin, voor het werpspel met tou-
wen en ballen, voor verstoppertje in de kronkelige gangen en de nis-
sen, of wie het snelst de steile wenteltrap van de wachttoren op kon 
klimmen om boven als eerste een kanteel van de toren aan te tikken, 
ook dat soort wedstrijdjes deden ze, die ze om de beurt wonnen, en 
later, om hun vaders na te doen, ook in het schaakspel. Maar daarin 
bleek Süßkind, die toch twee volle jaren jonger was, zoveel slimmer, 
dat Konradin het al gauw niet leuk meer vond en liever een nieuwe 
hindernisloop bedacht of zich met Süßkind in het schermen met 
stokken wilde meten, want daarin was hij weer beter, en hij overtrof 
hem ook in het paardrijden, twee, drie keer nog, toen Süßkind al de 
grauwschimmel uit de stal haalde.  
 Degene die nu in de voorhof stond, de slanke, pezige jongen in 
zijn halflange leren wambuis, met stevige laarzen en een dun snorre-
tje op zijn bovenlip, was die Süßkind niet meer en leek toch zo on-
miskenbaar op hem, dat ze hem niet anders dan als een spook kon-
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den zien, want Süßkind was toch dood en hoe kon deze jongen dan 
in de voorhof staan?  
 ‘Hoe kan dat?’ vroeg de rijknecht, die als eerste naar Süßkind toe-
ging, en het was dezelfde Rupert die hem toen in Würzburg de teu-
gels van de grauwschimmel in handen gegeven had. ‘Hoe kan dat? – 
waarvandaan? – wij dachten –‘  
 ‘Dat zie ik,’ zei Süßkind, die ook niet bepaald welbespraakt was.  
 ‘Zal ik je – zal ik u – wilt u –‘  
 ‘Wat krijgen we nou,’ zei Süßkind en hij kon al glimlachen. ‘Wat 
betekent dat? Je gaat toch geen u tegen me zeggen, Rupert?’  
 ‘Nee – maar – ja – ik –‘ Het ging Rupert nog steeds niet gemakke-
lijk af, en omdat dat zo onbeholpen klonk, konden ze er eindelijk 
hard om lachen, met handenschudden en schouderkloppen, en de-
genen die om hen heen stonden lachten mee en het handenschudden 
deed de ronde.  
 ‘Nou,’ zei Süßkind. ‘Ik herkende je meteen. Al bij de staldeur.’  
 ‘Ik,’ zei Rupert, ‘ben niet veranderd. Maar jij – ja, hoe kan dat – 
mijn God. Dat je nog leeft.’ Hij haperde, er kwam een schaduw over 
zijn gezicht en die bleef onder Süßkinds strakke blik iets langer lig-
gen dan ze beiden prettig vonden. ‘Maar wat ik vragen wou: moet ik 
de heer zeggen dat je gekomen bent?’  
 ‘Doe dat. Dan zal hij tenminste geen moeite hebben om me te her-
kennen. Hoe gaat het met zijn gezondheid?’  
 ‘Wie? Wie bedoel je? Ach, Süßkind.’  
 Hij liet zijn hoofd hangen, en toen Süßkind rondkeek en zag dat 
ook alle anderen hun hoofd lieten hangen, wist hij het, nog voor Ru-
pert het gezegd had:  
 ‘Twee maanden later is hij gestorven, graaf Albrecht, de goede 
heer. Precies twee maanden na je vader.’  
 In het zwijgen rondom was voerman Mathes te horen en hij hield 
zijn hand tegen zijn ijsgrijze, borstelige baard:  
 ‘Net als de oude heer Konrad na jouw grootvader. Twee maan-
den. De ouderen onder ons viel het op. De jongeren hebben we het 
verteld. En sindsdien weet iedereen het.’  
 Er viel nog een korte stilte en daarna zei Rupert:  
 ‘Ook de jonge heer Konradin weet het. Goed dat je gekomen bent. 
Hij zal je nooit meer laten gaan. Hij is – nee, ik mag het niet zeggen. 
Zeg jij het maar, Mathes.’  
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 ‘Bijgelovig is hij,’ zei de voerman. ‘Hij maakt het ons ook lastig 
met zijn buien en kuren, de jonge heer. Ons allemaal, zoals we hier 
staan. En zijn oude moeder bovendien. Hij kent geen grenzen.’  
 ‘Ik wil hem in ieder geval opzoeken,’ zei Süßkind. ‘Verder zie ik 
het wel. Rupert, wil je zo goed zijn om te zeggen dat ik er ben?’  
 Dat was intussen niet meer nodig. Van de binnenplaats kwam – 
met een wambuis in de Trimburgse kleuren blauw en rood – een pa-
ge aangelopen, die recht op de groep en Süßkind afliep:  
 ‘U moet direct bij de heer komen. Wie u ook bent. Direct.’  
 Of het nu aan de herhaalde aanmaning kwam of aan de toon, hij 
klonk wreveliger dan een page zou moeten klinken tegenover een 
vreemde, wie dat ook was.  
 ‘Daar heb je het nou,’ zei Rupert. ‘Ze hebben al gezegd dat je er 
bent. Wachtposten overal. Niemand kan meer een stap zetten of de 
heer weet het direct.’  
 ‘Dan weet hij waarschijnlijk nog niet wie ik ben?’ En omdat Ru-
pert die vraag alleen maar met een schouderophalen kon beant-
woorden, stelde Süßkind de vraag nog eens aan de page.  
 ‘U moet direct bij de heer komen,’ herhaalde die. ‘Direct.’  
 ‘Wil je niet vooruitlopen om hem te zeggen wie ik ben? Süßkind, 
de zoon van de dokter.’  
 De page schudde zijn hoofd:  
 ‘Ik moet u naar hem toe brengen.’ Hij had ook “meenemen” of 
“vragen” kunnen zeggen, maar hij zei “naar hem toe brengen” en dat 
klonk opnieuw heel grof.  
 Misschien om de grofheid niet al te volgzaam te accepteren, draai-
de Süßkind, die al op het punt stond om mee te gaan, zich weer om:  
 ‘Nog één ding wil ik weten, Rupert – hoe gaat het met mijn 
grauwschimmel? Of leeft die niet meer?’  
 Rupert moest eerst nadenken (en misschien treuzelde ook hij, om 
Süßkinds vertrek te vertragen, langer dan nodig):  
 ‘De grauwschimmel... ja, die leeft nog. Maar niet bij ons. Die doet 
dienst in Würzburg, bij de bisschop.’  
 ‘Bij de bisschop persoonlijk? Wat een eer.’  
 ‘Hoe kom je erbij, Süßkind. Bij een van zijn ruiters.’  
 ‘De heer zit te wachten!’ zei de page.  
 ‘O ja,’ zei Süßkind. ‘Laten we gaan.’  
 Zwijgend gingen ze op weg en zwijgend keken de anderen hen 
na.  



 39 

 Drie jaar is een lange tijd en twee jaar kan een groot leeftijdsver-
schil zijn; niet als een zesjarige met een achtjarige een wedstrijdje 
hinkelt, maar wel als een zeventienjarige voor iemand van bijna 
twintig staat, blootshoofds, in grove, door het zwerven en het weer 
danig aangetaste kleren, in lompe laarzen, met zijn ransel over zijn 
schouders en zijn broodzak aan zijn zij – terwijl de ander fraai uitge-
dost is met een modieus geplooide blouse van het fijnste linnen, met 
een blauwzijden halsdoek en een kleinere, roodzijden doek die uit 
een pofmouw steekt, in een nauwsluitende broek, met aan zijn brede, 
door een zilveren gesp bijeengehouden riem de fonkelend bezette 
dolk, en met schoenen die in spitse, gebogen punten uitlopen.  
 Zo stonden ze tegenover elkaar in een van de halfronde welvingen 
die in de tuinmuur aangebracht waren, boven de steile helling en 
voorzien van stenen banken vanwaar je rustige van het uitzicht over 
het land genieten kon. Konradin was opgestaan, uit nieuwsgierig-
heid of onrust, maar niet om de nieuwkomer tegemoet te gaan; hij 
stond met zijn duimen in zijn riem, terwijl de jonge vrouw op de 
bank bleef zitten, en er ging wel een minuut voorbij.  
 ‘Dan ben je het dus echt,’ zei Konradin emotieloos en keerde zich 
naar de jonge vrouw met een bevestigend gebaar, dat de vrouw rus-
tig opnam.  
 ‘Wist je het dan al?’ vroeg Süßkind en hij kon nergens een bevesti-
ging vinden dat hij er goed aan gedaan had om niet zijn hand ter be-
groeting uit te steken, want Konradin deed dat niet. Er ging zelfs een 
kort afkeurend trekje over zijn gezicht.  
 ‘Eerst niet. Pas toen ik je daar bij de trap op zag duiken. Eerst wist 
ik alleen dat mijn mensen op de voorhof rond een vreemdeling ston-
den van wie de komst niet gemeld was. Dat ben jij dus.’  
 ‘Ja, Konradin, dat ben ik,’ zei Süßkind een beetje onnozel en verle-
gen. En omdat hij niet wist wat de onwelwillende nadruk van de an-
der op dat “jij” te betekenen had, voegde hij eraan toe: ‘Moet ik weer 
gaan?’  
 ‘Nee, dat moet je niet.’ Konradin ging naast de jonge vrouw zitten 
en sloeg zijn benen over elkaar, heel breedvoerig, of om van de pau-
ze te genieten, of om met zijn knie die van de vrouw te raken. ‘Dat 
moet je niet,’ herhaalde hij. ‘Waarom ook?’ Pas nu hief hij zijn hoofd, 
met een scherpe ruk tegen Süßkind. ‘Maar je moet weten – als je het 
van de roddeltantes buiten nog niet gehoord hebt – dat ik de burcht-
heer ben.’  
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 ‘Ik heb het gehoord.’ Nog steeds wist Süßkind niet waar hij aan 
toe was. ‘Overigens niet van een kletstante, maar van Rupert, de rij-
knecht. Die zei dat je vader –‘  
 ‘Dat ik de burchtheer ben,’ onderbrak Konradin hem luid en lang-
zaam, zoals je tegen een slechthorende spreekt. ‘De heer op deze 
burcht.’ Zijn arm maakte een weids gebaar over het land dat onder 
de Trimburg ressorteerde en landde op de schouder van de jonge 
vrouw. ‘Niet meer je speelkameraad. De burchtheer hier. Begrijp je?’  
 ‘Het was Rupert, van wie ik hoorde dat uw vader niet meer leeft,’ 
vervolgde Süßkind, alsof hij de onderbreking en de les niet nodig 
had gehad om een passende aanspreekvorm te vinden. ‘Wilt u, heer, 
dat ik ga?’  
 ‘Ik wil dat je blijft. Laat je door de huisvoogd een kamer wijzen. 
En wat Konradin betreft – ik heet, sinds ik heer van de Trimburg 
ben, Konrad, en ik ben de derde met die naam. Maar degenen die me 
nog als jongen gekend hebben, mogen me Konradin blijven noemen. 
Zolang ze niet vergeten dat ik burchtheer Konrad ben.’  
 Hij veegde met de rug van zijn hand door de lucht en legde, al 
half van Süßkind afgekeerd, zijn hand in de schoot van de jonge 
vrouw.  
 
‘Hoe vind je haar?’  
 Er was nauwelijks een week voorbijgegaan, en ze hadden elkaar 
maar weinig gezien en nog minder gesproken. Het schemerde al, 
toen Süßkind de tuin in ging en naar de verste nis toe liep om over 
het landschap met de avondwolken uit te kijken. Dat deed hij graag 
en hij zorgde dat hij zich die zachte, zwevende minuten pas gunde, 
als de tuin verlaten was. Maar deze keer zaten Konradin en zijn jon-
ge vrouw nog buiten en het was te laat om terug te gaan: Konradin 
wenkte hem al en stuurde met hetzelfde gebiedende gebaar de 
vrouw weg, zodat ze bij Süßkinds komst al half op weg naar het huis 
was. Konradin volgde haar gang met onverholen blikken, voor hij 
Süßkinds komst ter kennis nam. Hij wees op de bank naast hem – 
aan dergelijke zwijgende gebiedende gebaren gaf hij altijd de voor-
keur – en omdat Süßkind bleef staan, zei hij: ‘Ga zitten,’ en toen Süß-
kind ging zitten, vroeg hij: ‘Hoe vind je haar?’  
 Süßkind behielp zich met een hoofdknik. De vraag beviel hem 
niet. Daarvoor was de verstandhouding tussen hen eigenlijk nog niet 
goed genoeg.  
 ‘U brengt me in verlegenheid, heer.’  



 41 

 ‘Laat dat. Onder vier ogen zeg je jij. Alleen als er anderen bij zijn – 
die vinden me toch al te jong.’  
 ‘Dat heb ik zelf ook vaak genoeg te horen gekregen.’  
 ‘Wat?’  
 ‘Dat ik te jong ben.’  
 ‘Je bent ook jonger dan ik.’  
 ‘Zo is het.’  
 ‘Meer dan twee jaar, als ik me niet vergis.’  
 ‘Dat klopt.’  
 ‘Doe toch je mond open, verdomme. En doe hem niet meteen weer 
dicht nadat je hem opengedaan hebt.’  
 Het liefste was Süßkind opgestaan en weggegaan. Alleen omdat 
hij bang was dat Konradin op hetzelfde moment hetzelfde kon doen, 
bleef hij zitten.  
 ‘Nou weet ik nog steeds niet hoe je haar vindt.’ Konradin deed 
zijn best om een verzoenende toon aan te slaan.  
 ‘Ze is heel mooi.’  
 ‘Meer weet je niet te zeggen? Of heb je er geen oog voor? Hoeveel 
vrouwen heb je al gehad?’  
 ‘Ik heb er geen oog voor.’  
 ‘Hoeveel?’  
 ‘Geen.’  
 ‘Moet ik dat geloven?’  
 Süßkind haalde zijn schouders op.  
 ‘Wil je er een hebben? Ik hoef maar een woord te zeggen.’  
 ‘Nee, dank je.’  
 ‘Ik had het je ook niet aangeraden.’ Konradin lachte bulderend, 
omdat hij zijn eigen woorden bijzonder leuk vond en blijkbaar ge-
wend was dat anderen ze ook leuk vonden. Nu er geen gedienstige 
kring om hem heen zat, hield hij ineens op en bekeek de zwijgend 
naast hem zittende Süßkind met een bijna ongelovige blik. ‘Vind je 
dat niet leuk?’  
 ‘Wat? Je aanbod of je dreigement?’  
 ‘Dat ik je iets aanbied en helemaal niet wil dat je het aanneemt.’  
 ‘Ja, dat is leuk. Maar ik nam je aanbod al niet serieus.’  
 ‘O nee? En waarom niet?’  
 ‘Ik ben altijd op mijn hoede, als iemand me iets aanbiedt. Meestal 
zit er een valstrik achter.’  
 ‘Betekent dat soms dat je me wantrouwt?’  
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 ‘O nee. Waarom zou ik? Je maakte maar een grapje. Wil je met 
haar trouwen?’  
 ‘Met wie, in ’s hemelsnaam?’  
 ‘Met die mooie jonge vrouw, waar ik je altijd mee zie.’  
 ‘Die? Trouwen?’ Deze keer liet Konradin het niet bij lachen, maar 
hij sloeg met zijn vlakke hand op zijn dijen. ‘Nou maak jij een grapje, 
hè? Trouwen!’ Hij stootte na de grote lach nog een klein lachje uit. 
‘Nee, ik trouw nog lang niet. En als het eenmaal zover is, wordt het 
geen kamermeisje en niemand van die gansjes uit de stad, die slijmen 
om zich op te werken tot vrouw van de burchtheer. Het wordt een 
echte maagd, een adellijke maagd, begrijp je? En die zoek ik uit, ik 
alleen en niemand anders, begrijp je?’  
 Hij was, zoals bij hem zo vaak gebeurde, van het lachen en dijen-
kletsen zonder overgang in geërgerde woede overgegaan. Daarna 
bezon hij zich en zijn stem klonk nu bijna goedmoedig:  
 ‘Ik praat met je, alsof jij me er een op wilde dringen. Kom, laten 
we naar binnen gaan. Het is fris geworden.’  
 En hij sloot onderweg de met ringen getooide hand, waarmee hij 
anders zijn gebiedende gebaren maakte, tot een jongensachtige vuist 
en gaf Süßkind een por in zijn ribben:  
 ‘Maar mooi is ze wel, Monica, daar heb je gelijk in. Heel mooi 
zelfs. En een lekker stuk.’  
 In zo’n tegenstrijdigheid, in zo’n afwisseling van bazige willekeur 
en vertrouwelijke kameraadschap, maar al gauw volgens golven die 
Süßkind gelaten aan zag komen, verliepen hun gesprekken ook later. 
Süßkind zocht ze niet, maar onttrok zich er ook niet aan. Hij had lie-
ver dat ze niet onder vier ogen plaatsvonden, hij praatte liever in het 
bijzijn van anderen met Konrad III, de graaf en heer van Trimburg, 
dan alleen met Konradin, zijn speelkameraad van voorbije jaren. 
Maar ook hier ontstond – net als tussen hoogmoedige afstand en ver-
trouwelijke nabijheid in de gesprekken zelf – een zeker evenwicht, 
doordat de huidige burchtheer hem even vaak wilde spreken als zijn 
vroegere speelkameraad. Als het Konrad was die hem wilde spre-
ken, dan zat meestal de huisvoogd met een van zijn helpers erbij, 
soms ook een opzichter of ambtenaar van buiten, een bode van de 
bisschop van Würzburg, een Trimburgse zaakwaarnemer in het se-
minarie daar, waarmee de graven van Trimberg van oudsher nauwe 
banden onderhielden (niet weinigen van hen hadden het wereldlijke 
gewaad afgelegd en waren met de hoogste geestelijke waardigheden 
bekleed – daar was ook graaf Konrad II op uit, de broer van de over-



 43 

leden burchtheer en oom van de huidige, die juist daarom als Kon-
rad III zijn vader opgevolgd was.) In die gesprekken ging het over 
bestuurlijke en financiële zaken, om het productief maken van de 
Trimburgse bezittingen, om vlas en wijn en graan, om gelden en 
panden, om cijfers en getallen, en al had Süßkind geen zaken te rege-
len, omdat hij, zoals de burchtheer hem met een veelbetekenende 
glimlach te verstaan gaf, daar nog te jong voor was – doordat hij kon 
schrijven was hij voor de huisvoogdij veelzijdig inzetbaar, en dat hij 
kon rekenen werd aangenomen met een vanzelfsprekendheid waar-
aan hij in werkelijkheid maar matig kon voldoen. Overigens ging de 
burchtheer zich ook hier te buiten aan vette toespelingen, die een 
even vet gelach opriepen: ‘Dat rekent ons joodje wel even uit,’ heette 
het dan, of ‘Als er geld op het spel staat, moet je Süßkind zijn gang 
laten gaan, die doet het goed, die heeft het in zijn bloed.’  
 Süßkind ondernam niets om tegen zulke spotternijen te proteste-
ren, niet eens als hij alleen met Konradin sprak. Overigens werden ze 
dan maar zelden opgedist. Dan ging het om verhalen over vrouwen, 
waarmee de jonge burchtheer graag opschepte, om allerlei ridderlij-
ke affaires, om geruchten over andere hoven en burchten, en Süß-
kind had soms echt moeite om de verwachte belangstelling te tonen 
en de verwachte vragen te stellen. Meestal lukte dat en sommige din-
gen – verhalen over feestelijkheden en tournooien, over voorstellin-
gen van een groep kunstenmakers of een zanger – interesseerden 
hem inderdaad. Als Konradin afgaf op zijn oom, de geestelijke, op de 
geldzucht en inhaligheid van de Würzburgse clerus (hij zei “papen-
bende”) en over kerkelijke misstanden in het algemeen (hij zei “pa-
penhuishouding”), bewaarde Süßkind afstand. Dat was zijn zaak 
niet, zei hij Konradin, die verzot was op instemming; over dergelijke 
dingen mocht hij geen mening hebben, laat staan een afkeurende 
mening. En zeker als Konradin met boze woorden en scheldwoorden 
afgaf op zijn moeder, die hem nog steeds wilde bevoogden, die aan-
drong op een huwelijk, zich met alles bemoeide en toch al deed of ze 
niet de weduwe van de vroegere burchtheer was, maar de huidige 
burchtheer zelf, je kent haar niet, Süßkind, je hebt geen idee hoe dat 
taaie oude wijf aan me zit te trekken, toen kon Süßkind, toen hij het 
voor de derde of vierde keer hoorde en Konradin steeds beledigen-
der werd, zich niet meer inhouden. Hij onderbrak hem nog net niet. 
Hij wachtte af tot Konradin in zijn scheldpartij even moe werd.  
 ‘Zo praat je niet over je eigen moeder,’ zei hij rustig. ‘Dat hoort 
niet.’  
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 Konradin sprong op en de ader op zijn voorhoofd zwol op onder 
de vlasblonde haarslierten; hij trok zijn hoofd in als voor een sprong 
– en ontspande zich in een bulderend gelach:  
 ‘Nee, nee, niet te geloven!’ proestte hij. ‘Mijn joodje vertelt me hoe 
het hoort! Mijn joodje geeft me een lesje! Wie had dat gedacht?’  
 En hij sloeg met zijn rechterhand, die hij daarnet nog in zijn zij 
gezet had, zo hard op Süßkinds rug, dat het nauwelijks nog een 
grapje leek en dat Süßkind, als de ander – naar zijn aard – op het-
zelfde ogenblik opgehouden was met lachen, een heftig verzet nau-
welijks had kunnen vermijden. Gelukkig proestte Konradin er nog 
een hele tijd op los; pas toen hij met een paar korte ademstoten uitge-
lachen was, stond Süßkind op:  
 ‘Zo aanmatigend ben ik niet dat ik je beleren wil, heer Konradin,’ 
zei hij (en hij had plezier in de dubbelzinnige aanspreekvorm.) ‘Ver-
geef me als het toch zo klonk. Maar je moet weten dat ik met veel 
liefde aan mijn eigen moeder denk. En dat ik er veel voor over zou 
hebben, als ik haar mijn liefde nog kon tonen, in plaats van alleen 
maar aan haar te denken.’  
 Konrads gezicht betrok, maar nu niet van boosheid. Hij greep 
Süßkinds hand en dwong hem weer te gaan zitten.  
 ‘Ik hoef je niets te vergeven. Jij denkt met liefde aan je moeder te-
rug en houdt haar in ere, zoals ze verdient. Mijn moeder... nou, laat 
maar zitten. En laten we het over andere dingen hebben.’  
 Die andere dingen spitsten zich al gauw weer toe op Konradins 
liefdesavonturen, dat lag hem het meeste en daarvoor dacht bij bij 
Süßkind vooral een willig oor te vinden. Dat Süßkinds tegenwerpin-
gen en vragen meer uit vriendelijkheid voortkwamen, merkte hij niet 
of het stoorde hem niet, of hij had dat altijd nog liever dan tegen-
spraak en overtroeving, waarop hij in de kring van jonge (en mis-
schien aangeschoten) ridders bedacht moest zijn, als het tot opschep-
pen en herrie maken kwam. Van Süßkind dreigde zo’n gevaar niet. 
Süßkind luisterde altijd met gepaste belangstelling en vroeg net ge-
noeg om het gesprek gaande te houden.  
 Nu vroeg hij naar de mooie Monica, die hij al dagen niet meer in 
Konradins gezelschap had gezien; was ze misschien ziek?  
 Hopelijk niet, antwoordde Konradin met een dubbelzinnige glim-
lach. Dan was ze ziek van teleurstelling en liefdesverdriet, omdat hij 
haar aan de kant had gezet. Ze was nog steeds kamenierster bij zijn 
moeder, maar met de minnedienst aan hem was het afgelopen.  
 Dat speet hem, zei Süßkind zonder veel bijgedachten.  
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 Hoezo? wilde Konradin ogenblikkelijk weten. Spijt om hem? Niet 
nodig! Hij had zijn oog al op een jonge edelvrouw laten vallen, 
Mechthildis heette ze en was voor een lang bezoek naar de Trimburg 
gekomen.  
 Het speet hem natuurlijk om de mooie Monica, zei Süßkind ge-
ruststellend tegen de wantrouwige Konradin.  
 ‘Jij kunt haar wel troosten,’ grijnsde Konradin. ‘En deze keer is het 
geen grapje. Wil je dat?’  
 ‘Nee, dat hoor ik niet te doen.’ En terwijl Konradin steeds breder 
grijnsde, voegde Süßkind eraan toe: ‘Ik mag mezelf toch wel de les 
lezen?’  
 Daarmee was de laatste schaduw die nog tussen hen lag verdwe-
nen en nadat Konradin nog een beetje uitgeweid had over de goede 
eigenschappen van de nieuwe edelvrouw, die veel, veel mooier was 
dan de ander, beëindigde hij het gesprek in een goed humeur.  
 Wat de schoonheid van de twee jonge vrouwen Mechthildis en 
Monica betrof, de een noch de ander kon de dochter van de steen-
houwer uit Koblenz naar de kroon steken, daar was Süßkind volko-
men zeker van. Overigens hield hij die zekerheid voor zich. Hij sprak 
er namelijk met niemand over. Hij sprak er alleen over als hij alleen 
was. En zoals toen op de nachtelijke open plek in het bos de sterren-
hemel en de wolkenflarden zich met de dennentoppen in de wind en 
het murmelen van de wilde beek tot een samenstel van de tederste 
welluidendheid geworden waren, kon het ook nu, als hij in de 
avondschemering door de herfstige heuvels zwierf of als hij ’s nachts 
op zijn kamer zat gebeuren dat zijn gedachten aan Brigitte zich tot 
een even welluidende orde samenvoegden en dat de huiver die 
daarbij door hem heen ging, over wilde stromen door een dubbele 
tederheid: de ene vanuit de bron van de welluidenheid en de andere 
naar het doel van zijn verlangen. De ene: dat hij aan Brigitte dacht en 
de andere: dat hij zijn gedachten in woorden uit kon drukken die 
mooier waren dan woorden zijn. En hij moest de beide tederheden 
veel geweld aandoen om ertegenover stand te houden en moest om 
niet helemaal overweldigd te worden nu en dan tegen zichzelf zeg-
gen dat het allemaal misschien maar een droom was en dat Brigitte, 
als hij terugkwam, er misschien niet meer was of met een ander, en 
er dus ook niet meer.  
 Jij die ’s nachts altijd om me heen bent – heb je er ooit aan gedacht 
dat ik terugkom? Jij die mooier bent dan ik zeggen kan – als je me 
vergeet, dan bloed ik dood.  
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 Soms wist hij niet waarom hij Koblenz en de werkplaats van 
meester Balthasar en waarom hij Brigitte eigenlijk verlaten had, en hij 
wist het steeds minder, naarmate hij langer op de Trimburg verbleef. 
Maar er kwamen nog veel andere dingen bij: veel ontnuchteringen 
en veel inzicht in mensen en dingen. Bijvoorbeeld dat de Trimburg 
weliswaar een aanzienlijk ridderslot was, maar dat het dorpje Trim-
berg, dat aan zijn voeten tegen de helling gevlijd lag, toch een heel 
armzalig gehucht was. En dat je ook aan de bewoners van dat armza-
lige plaatsje merkte dat ze naar boven niet verder dan de burcht ke-
ken en rondom niet verder dan het volgende bos en de volgende 
berg, en wie van hen ooit in Würzburg geweest was, die had de grote 
wereld al gezien en van Koblenz of zelfs van Münster wisten ze 
niets. Ook met hun houding tegenover hem wist Süßkind niet goed 
raad. Anders dan op de burcht, waar ze hem na de eerste verbazing 
als een verloren zoon begroet en opgenomen hadden (en in zekere 
zin gold dat zelfs voor de burchtheer), hadden ze beneden in het 
dorp duidelijk liever gehad dat hij vermist gebleven was. Niet dat ze 
hem vijandig bejegenden, dat niet. Maar er lag toch iets onmisken-
baar afwerends in hun manier van doen, een zwijgend verwijt, alsof 
hij door weer op te duiken tegen een afspraak gezondigd had, alsof 
hij bij hen het litteken openhaalde van een wond die ze door zijn toe-
doen opgelopen hadden, zij door hem in plaats van hij door hen. Zij 
droegen immers geen schuld, waarachtig niet. Zij hadden zich van 
de joelende bende die toen het jodenhuis bestormde behoedzaam en 
achtenswaardig verre gehouden, zij hadden geen hand tegen het 
huis opgeheven, maar ook geen hand om het te beschermen, hoe 
hadden ze dat dan moeten doen, het ging toch allemaal veel te snel, 
het huis was afgebrand voor ze er erg in hadden en een dag later was 
er niets meer te halen en te redden, een dag later was er alleen nog 
maar zwart puin en verkoolde balken en stinkende spullen, ze waren 
blij toen er onkruid en struiken in de puinhoop begonnen op te schie-
ten om hem genadig te overwoekeren. Dat Süßkind er levend afge-
komen was, daar hadden ze niets tegen in te brengen. Maar dat hij 
het hun ook nog onder het oog bracht, dat hadden ze liever niet, dat 
beviel hun niet, en ze drentelden van de ene voet op de andere, als ze 
met hem praatten, ze draaiden hun mutsen in hun handen en keken 
over hun schouder of er niemand kwam om hen weg te halen en als 
er niemand kwam, gingen ze zelf.  
 Je bent thuis waar je kind geweest bent en nergens anders. En als 
je dat huis eenmaal kwijtgeraakt bent, hoe dan ook, zul je het nooit 



 47 

meer vinden. Süßkind was niet naar Trimberg teruggekeerd, waar hij 
gewoond had. Hij woonde op de Trimburg en dat was geen terug-
keer, dat was iets tussen thuis zijn en niet thuis zijn, dat was een pot-
plant op de vensterbank en het raam keek uit op de tuin waar de 
plant ooit geworteld was geweest. Vreemde vertrouwdheid en ver-
trouwde vreemdheid – hij zal zijn leven lang niets anders hebben en 
ervaren, hij zal altijd alleen maar Süßkind van Trimberg zijn en nooit 
Süßkind in Trimberg, hij zal overal verblijven en nergens blijven, al-
tijd afscheid nemen en altijd terug willen keren, Trimberg en Mün-
ster, Koblenz en de Trimburg, woord en lied, burchten en hoven, ik 
ben een Hebreeër, ga rond de wijnberg, maar kom niet te dichtbij.  
 Hoe hij het zich eigenlijk voorgesteld had met zijn terugkeer, had 
hij niet kunnen zeggen. Dat hij in plaats van zijn ouderlijk huis alleen 
maar stukken muur en woekerend struikgewas vond, verbaasde 
hem niet, en als het huis herbouwd was en er zo bijgestaan had als 
vroeger, was hij ook niet verbaasd geweest. Hij was op alles voorbe-
reid en op niets. Het enige houvast voor zijn blik in de toekomst was 
Koblenz in de volgende herfst – zonder dat hij een precieze voorstel-
ling had van het weerzien met de werkplaats van meester Balthasar 
(laat staan met de dochter van meester Balthasar.) Het lag toch al niet 
in zijn aard om plannen te maken en daarom vond hij het best dat 
Konradin hem met zo’n bruuske onbuigzaamheid gelast had op de 
burcht te blijven. Of dat bevel niet alleen maar een gril van de heer 
was of voortkwam uit bijgeloof of een andere willekeur, bedacht hij 
niet, omdat hij niet aan morgen dacht. En al ging het hem goed op de 
Trimburg, al waren zijn onderdak, voeding en kleding beter dan in 
alle voorgaande jaren, al kon hij niet alleen net als vroeger met Ru-
pert en Mathes overweg, maar ook met de huisvoogd met de gieren-
neus, en al had hij het prettig en kon hij zich op veel manieren nuttig 
maken, zodat ze hem allemaal graag mochten en hem zagen als ie-
mand die erbij hoorde, hijzelf kon hen en alles wat erbij hoorde net 
zo goed missen, hij had net zo goed van vandaag op morgen zijn 
spullen kunnen pakken om de Trimburg te verlaten. Maar ook daar 
dacht hij niet aan.  
 En hij had zeker nooit gedacht aan wat er toen werkelijk gebeur-
de.  
 De winter was al voorbij en veel vroege middagen was het al 
warm genoeg om onder de pril uitbottende takken de tuin in te gaan 
of zelfs even te gaan zitten. En daar zat op een middag in de voor 
hem gereserveerde ronde nis de jonge heer Konradin met een mooie 
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jonge vrouw (Agnes heette ze, geen Monica of Mechthildis), in een 
warme bontdeken gehuld, samen onder één deken, en die wenkte 
hem, zonder hem een plaats te wijzen zoals hij anders meestal deed, 
maar nam hem met een onwelwillende blik op en zei op onvriende-
lijke toon:  
 ‘Ze hebben over je geklaagd.’  
 Süßkind bleef zwijgend staan.  
 ‘Wil je niet weten wie? Wil je niet weten waarover?’  
 ‘U zult het wel zeggen, als u dat nodig vindt.’  
 ‘Slim antwoord. Dat is ook passend voor iemand die op zijn hoede 
moet zijn.’  
 Süßkind bleef zwijgend staan.  
 ‘Je herinnert je het gastmaal van een paar dagen geleden.’  
 ‘Ja.’  
 ‘En de speellieden.’  
 ‘Ja.’  
 ‘En de zanger die bij de luit zijn liederen voordroeg.’  
 ‘Ja.’  
 ‘Die heb je naderhand apart genomen en je wou met hem verder-
trekken om bij hem les te nemen in de kunst van het liederen ma-
ken.’  
 ‘Nee.’  
 ‘Wat?!’ Konradin stoof zo heftig op, dat de warme deken bijna van 
hem afgleed. ‘Wat denk je wel? Mij recht in mijn gezicht zeggen dat 
ik lieg?’  
 ‘God verhoede. Ik wou –‘  
 ‘Welke God?’  
 ‘De hemel verhoede. Ik wou degene die het u verteld heeft niet 
eens een leugenaar noemen. Hij moet het verkeerd begrepen heb-
ben.’  
 ‘Verkeerd begrepen hebben, zozo. Maar het was de zanger zelf 
van wie ik het hoorde. Jij hebt liederen of spreuken opgezegd die je 
gemaakt had – en je wou weten wat hij ervan vond – en of hij je mee 
wou nemen op reis, zodat je les bij hem kon nemen. Wat zeg je nou? 
Klopt dat of klopt dat niet?’  
 ‘Niet helemaal. Over een reis en meenemen heb ik het niet gehad, 
alleen hij.’  
 ‘Zo, hij dus. En hij vertelde het me ook. Hij weet namelijk hoe de 
regels zijn. Of zoals jij het graag zegt: hoe het hoort.’  
 ‘Ik begrijp u niet, heer.’  



 49 

 ‘Je zult me gauw genoeg begrijpen. Maar nu wil ik weten wat je 
antwoord is op mijn verwijt.’  
 ‘Dat ik niet weet waarom het een verwijt is. Dat ik niet weet wat ik 
verkeerd gedaan heb.’  
 ‘Dan zal ik het zeggen. Ten eerste had je mij moeten vragen of je 
hem mocht spreken, in plaats van zomaar naar hem toe te gaan. In 
plaats van je aan hem op te dringen, alsof hij je gelijke was. In plaats 
van hem lastig te vallen.’  
 ‘Maar hij was heel vriendelijk tegen me. Vond hij dat hij lastigge-
vallen werd? Dat leek me niet.’  
 ‘Het gaat er niet om hoe het lijkt. Het gaat erom hoe het moet zijn. 
Je hebt je volgens de regels te gedragen.’  
 ‘Vergeeft u me, als ik dat niet gedaan heb.’  
 ‘Goed. Ik vergeef het je. Ten tweede. Je hebt niet alleen mijn toe-
stemming nodig om mijn gasten aan te spreken, maar zeker om de 
burcht te verlaten.’  
 ‘Ik zei al, heer, dat ik niet –‘  
 ‘Wie er ook over begonnen is. Je kunt niet op reis gaan, als je daar 
zin in hebt. Jij bent bij mij in dienst. Hopelijk weet je wat dat bete-
kent.’  
 ‘Ik weet het en ik ben u dankbaar. En ik had u, als het echt zover 
gekomen was, zeker volgens de regels ontslag gevraagd. Uit het feit 
dat dat niet gebeurd is, kunt u al opmaken hoe weinig dat gesprek te 
betekenen had.’  
 ‘Doe je nou zo dom of ben je het ook? Wat is dat voor geklets?’  
 ‘Geklets?’  
 ‘Ontslag vragen is één ding en ontslag geven is een tweede. En ik 
zou het niet geven. Ik zou het niet kúnnen geven, zelfs al wilde ik 
het.’  
 ‘Waarom niet, heer? U hebt me vrijwillig in dienst genomen en ik 
ben vrijwillig bij u in dienst getreden. Waarom zou u me geen ont-
slag geven, als ik daarom vroeg?’  
 ‘Vrijwillig? Hoor ik dat goed? Hoe kom je erbij? Niemand van jul-
lie joden doet iets vrijwillig. Zelfs ik niet, wat jou betreft. En mijn va-
der al niet, toen hij jouw vader in dienst nam. Misschien lag het tus-
sen mijn grootvader en de jouwe nog anders, ik weet het niet. Ik 
weet niet sinds wanneer al die jodenwetten bestaan. Kortom: je zou 
tot mijn beschikking staan, ook als je niet bij mij in dienst was. De 
huisvoogd kan je dat beter uitleggen, ik heb daar geen zin in. En bo-
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vendien is er nog een derde punt waarover ik mijn mening moet 
zeggen.’  
 ‘Doet u me een genoegen, heer, en stelt u dat uit. Het duizelt me 
zo, dat ik niet goed meer kan luisteren.’  
 ‘Jawel, dat kun je en dat zul je. Anders begrijp je straks niet hoe-
veel die drie punten met elkaar te maken hebben. Zomaar komen en 
gaan mag je niet, om dezelfde reden waarom je zonder toestemming 
geen gesprek met mijn gasten aan mag knopen. En dat hangt ermee 
samen dat het onderwerp van dit gesprek niet passend is. Begrijp je 
het nou?’  
 ‘Nee, heer. Echt niet. Zegt u het alstublieft duidelijker.’  
 ‘Jij hoort geen liederen of spreuken te maken. Dat is een edele 
kunst.’  
 ‘Dat lijkt me ook. En daarom –‘  
 ‘Een hoogstaande, edele kunst. Moet ik het dan nog grover zeg-
gen? Een kunst voor ridders en heren.’  
 ‘Maar het was toch een rondreizende zanger die –‘  
 ‘Niet voor jou, joodje. Dat was heer Günther von Nördlingen, dan 
weet je dat. En als iemand als hij door het land reist om op de burch-
ten te zingen – betaald of onbetaald, dat gaat jou niet aan – dan blijft 
hij voor jou nog steeds een heer. Heb je het begrepen? Anders ben je 
toch niet zo dom?’  
 ‘Ik heb het begrepen,’ zei Süßkind, en zijn stem was even leeg als 
zijn gezicht.  
 ‘Eindelijk.’ Konradin maakte een gebaar naar zijn jonge vrouw, 
alsof hij om begrip wilde vragen voor de traagheid van begrip van 
de jongen op wie ze zo lang had moeten wachten. ‘En stoor ons nu 
niet langer.’  
 ‘Een ogenblikje.’ De elegante Agnes haalde haar hand onder de 
deken vandaan. ‘Je maakt liederen?’  
 ‘Nu niet meer,’ zei Süßkind.  
 ‘Jammer. Anders had ik je gevraagd een lied voor me te maken.’  
 ‘Beter van niet,’ zei Konradin zuinig.  
 ‘En waarom niet?’ Het klonk vrij helder en de manier waarop Ag-
nes daarbij haar hoofd schuin hield, had iets strijdlustigs – wat Kon-
radin meteen in de gaten had:  
 ‘Je had het niet gevraagd, maar geëist, bedoel ik.’  
 ‘Jaja,’ zei de jonge vrouw.  
 ‘En je had mij van tevoren natuurlijk gevraagd of ik akkoord 
ging.’  
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 ‘Misschien,’ zei de vrouw. ‘Misschien ook niet.’  
 ‘En dan,’ vervolgde Konradin (en het kostte hem enige moeite het 
niet gehoord te hebben), ‘dan had ik tegen jou gezegd wat ik nu te-
gen hem gezegd heb. Je hebt het gehoord.’  
 ‘Zeker. Maar ik was het er niet mee eens. Waarom mag een joodje 
geen liederen maken, als hij dat kan? En waarom mag hij niet rond-
reizen als zanger? Dat deed hij toch ook tot meerdere eer en glorie 
van jou en de Trimburg? Hij zou jouw naam toch bekendheid ge-
ven?’  

Konradins mond viel open.  
‘Daar had ik niet aan gedacht,’ mompelde hij en leek nu pas te be-

ginnen met nadenken. ‘Zo had ik het niet gezien. Hm.’ Maar meteen 
ging hij rechtop zitten. ‘Ik heb geen joodje nodig om mijn roem te be-
zingen. En hoe het ook zij – ik mag hem niet laten gaan. Dat is niet 
goed. Dat is al niet goed sinds de tijd van mijn grootvader, dat weet 
je. Ik heb hem in dienst genomen om te zorgen dat hij hier blijft.’  

‘Maar hij is toch geen dokter?’  
‘Hij kan beter dokter worden dan zanger. En langer dan twee 

maanden mag hij zelfs dan niet wegblijven.’  
‘Je kunt hem net zo goed twee maanden als zanger op reis laten 

gaan, als hij daar zin in heeft.’  
‘Ik heb er geen zin in,’ zei Süßkind, over wie ze spraken, alsof hij 

er niet bij stond, alsof hij niet tastbaar was en niets hoorde. ‘Kan ik 
nu gaan, heer?’  

‘Waar je maar wilt, alleen niet weg van de Trimburg,’ zei Konra-
din.  

 
Nog diezelfde nacht verliet Süßkind de Trimburg. Hij had rijknecht 
Rupert, zijn vriend, in vertrouwen genomen en Rupert beloofde na 
enige aarzeling zijn mond te houden en hem te helpen. Kort na mid-
dernacht, als iedereen sliep, wilden ze vertrekken en in westelijke 
richting rijden, ongeveer drie uur lang. Dan zou Rupert rechtsom-
keert maken en terwijl Süßkind te voet verder trok, met het paard 
zonder ruiter terugkeren naar de burcht, waar hij nog tijdig voor het 
ochtendgloren aankwam en de volgende dag van niets wist. Dat was 
de opzet en zo ging het.  
 Süßkind wist nog precies op welk moment van zijn gesprek met 
Konradin hij het vluchtplan bedacht had. Het lag niet aan Konradins 
verbod om de burcht te verlaten – daar had hij immers pas in de 
herfst last van gehad, en dat duurde nog een tijd. Maar dat iemand, 
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burchtheer of niet, terecht of niet, hem de zoetheid van het woord en 
de tederheid van het lied wilde onthouden, dat had hij geen dag lan-
ger verdragen. Van alle verboden en beperkingen die de joden opge-
legd waren had hij nu en dan al gehoord, hij was ook zonder precies 
op de hoogte te zijn uiterst voorzichtig geweest en had veel toespe-
lingen van zijn vader waarvan de zin hem eerst nog niet duidelijk 
was geweest, leren begrijpen en hij had veel adviezen opgevolgd. 
Veel decreten en verordeningen waarmee hij te maken kreeg leken 
hem belachelijk, veel leken hem volkomen zinloos, van veel merkte 
hij hoe lelijk de idee erachter was, maar van veel ook niet. En veel 
waarover hij in de joodse gemeenten altijd de bitterste klachten hoor-
de: belastingen en boetes, renten en heffingen, beschermingsgelden 
en pandbrieven, betalingen en nog eens betalingen, geld en nog eens 
geld, doorzag hij als lompe afpersing door degenen die de macht en 
het recht hadden van degenen die machteloos en rechteloos aan hen 
uitgeleverd waren en die zich alleen maar een korte, bedrieglijke en 
op ieder moment herroepbare veiligheid konden verschaffen door 
betalingen en steeds nieuwe betalingen, door geld en steeds weer 
geld, dat merkte hij al.  
 Maar wat hij ook merkte en hoe zinloos en belachelijk, hoe hatelijk 
en afpersend al die pesterijen ook waren: ze waren nog iets anders, 
en dat had Süßkind nog niet gemerkt. Vernederend had hij ze nog 
nooit gevonden. Of dat nu aan de gelukkige omstandigheden lag 
waaronder hij opgegroeid was, aan de waardigheid en zelfgenoeg-
zaamheid van zijn ouderlijk huis, aan de intelligentie en omzichtig-
heid van zijn vader, wie de bescherming en gunst van de heer op de 
Trimburg weer van pas kwamen en hem vele voordelen verschaften 
(zodat hij nog een dolk aan zijn riem mocht dragen in een tijd dat ze 
in Würzburg en Fulda en bijna overal al de puntige jodenhoed moes-
ten dragen); of dankzij de zorg van zijn vader de studie van de heili-
ge boeken hem meer geestkracht, de omgang met de grove dorps-
kinderen meer lichaamskracht en alles bij elkaar meer ruggengraat 
gegeven had – hoe dan ook: hij had zijn joodzijn nu eens als iets na-
deligs ervaren, dan weer als iets gevaarlijks, maar nooit als iets 
schandelijks, thuis in Trimberg niet en later onder vreemde daken en 
luchten niet. Dat je het als jood moeilijker had dan anderen, wist hij 
van zijn vader en nam het als vanzelfsprekend aan, ja eerder als een 
uitdaging om zichzelf te bewijzen dan als een aanbeveling om weg te 
kruipen. Je had het moeilijker, doordat je anders was dan anderen, 
niet doordat je minder waard was. Hij kreeg soms juist het idee dat 
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hij meer waard was dan zij en daarom voor jaloezie en woede zorgde 
– waar je geen aanleiding toe moest geven, ook dat had zijn vader 
hem al bijgebracht en Süßkind had het begrepen, hij had het verschil 
tussen trots en hovaardij begrepen, het verschil tussen uitverkoren-
heid en aanmatiging, tussen noodlot en schuld. Uit overtuiging 
noemde hij zichzelf een Hebreeër zoals de profeet Jona, behoorde hij 
tot dezelfde stam als de aartsvader Abraham en de leraar Mozes, als 
de koningen David en Salomo, als de helden Makkabi en Bar Koch-
ba, als de wijze Hillel en de rechtsgeleerde Juda ha-Nasi, en de Bij-
belcommentator Rasji en zo nog velen tot in de jongste tijd en tot zijn 
eigen doorluchtige voorvader, de dichter Salomo ben Jehoeda ibn 
Gabirol. Hij vond het goed om jood te zijn, er was niets waarvoor je 
je hoefde te schamen, en voor de nadelen en gevaren die eraan ver-
bonden waren moesten anderen zich schamen en hij niet. Hij nam 
het op de koop toe, met de beperkingen en pesterijen, de belachelijke 
en zinloze, de lelijke en chanterende, je moest ertegen kunnen, je 
moest erboven uitgroeien en het kon je ten goede komen, zolang het 
maar geen vernedering was.  
 Nu, op de Trimburg, was hij vernederd, voor het eerste vernederd 
om het feit dat hij een jood was. En nog dieper dan de schande om 
niet te mogen gaan en staan waar hij wilde, niet te mogen spreken 
met wie hij wilde, geen liederen of spreuken te mogen maken als hij 
wilde – nog dieper had die laatste dialoog hem getroffen, waar hij 
helemaal niet meer bij betrokken was geweest: toen Agnes zei dat hij 
als reizende zanger de roem van de Trimburg en zijn heer in het land 
verbreiden zou, en toen Konradin een dergelijke mogelijkheid een 
paar momenten overwogen en toen toch verworpen had.  
 Heb je geen joodje nodig om je roem te bezingen? Je zult me er 
nog om smeken, heertje Konradin.  
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[II] 
 
De deur naar de werkplaats van meester Balthasar stond open, want 
ondertussen was de lente in het land gekomen en had er vaste voet 
gekregen, en de zon scheen.  
 Süßkinds hoop dat hij zonder veel ophef ontvangen zou worden 
ging niet in vervulling. Nauwelijks had meester Balthasar de man in 
de deuropening ontdekt, of hij duwde zich aan zijn werkbank om-
hoog en ontworstelde aan zijn zwijgzaamheid een groet, die bijna 
voor een woordenvloed door kon gaan:  
 ‘Hé, Süßkind,’ zei hij. ‘Daar kijk ik van op. Vallen in Frankenland 
dan al de eerste blaadjes, of hoe zit dat? Ben je aan het zwerven, rust 
dan maar uit. Wil je hier blijven, dan ben je welkom.’  
 ‘Ik wil hier blijven,’ zei Süßkind. ‘En als de blaadjes vallen, bevor-
dert u me tot gezel. Zo was het toch afgesproken, nietwaar?’  
 Hij knipperde, en meester Balthasar, die tegen de zon inkeek, 
knipperde op zijn beurt.  
 ‘Verdraai mijn woorden maar, joodje. Dat doet me niets.’ Hij ging 
naar de zijdeur en deed die half open. ‘Brigitte!’ riep hij door de 
deur. ‘Er is een nieuwe gezel!’ En weer tegen Süßkind: ‘Met de laat-
ste had ze telkens ruzie. Die moest ik wegsturen.’  
 Uit de zijkamer kwam Brigitte tevoorschijn en het zag ernaar uit 
dat ze juist haar handen aan haar schort had afgeveegd. Toen ze zag 
dat het Süßkind was, knikte ze kort: ‘O, die,’ zei ze en ging zo vol 
overtuiging door met de bezigheid van het handen afvegen, dat Süß-
kind heel duidelijk voelde hoe het bloed naar zijn wangen steeg en 
weer wegtrok. Hij wilde al vreselijk in zijn lippen bijten van schaam-
te – maar daar had Brigitte haar schort gladgestreken en maakte een 
sprong op hem af, sloeg haar armen om zijn nek en gaf hem op iede-
re wang een dikke kus, bleef hijgend voor hem staan, zette haar vuis-
ten in haar heupen, boog een eindje achterover en keek hem met 
halfdichte groene ogen aan met een uitdrukking die niets anders kon 
betekenen dan: en wat zeg je daarvan?!  
 Zelfs als het een uitgesproken vraag geweest zou zijn, had Süß-
kind geen antwoord gehad. Hij had het te druk met het verwerken 
van de hete opwellingen van zijn bloed (en hij voelde daarachter een 
klein, vreemd koel verzet, dat hij begrijpen kon.)  
 Omdat ook Brigitte verder niets zei, sprak meester Balthasar het 
verlossende woord: dan zou, zoals ze konden zien, het grillige meisje 
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goed met de nieuwe gezel op kunnen schieten, en dan was alles in 
orde.  
 ‘Meester Balthasar, een grillig meisje mag u Brigitte niet noemen!’ 
Süßkind ging voor hem staan, zo breed als hij kon – en wist van te-
voren dat hij een terechtwijzing zou krijgen, waaronder hij zich klein 
zou maken:  
 ‘Laat dat maar rustig aan mij over, brutaal kereltje.’ Meester Bal-
thasar gaf hem met zijn ene hand een por tegen zijn schouder, terwijl 
hij met zijn andere hand aan zijn snor draaide.  
 ‘Ach, Süßkind, hij heeft me al heel anders genoemd,’ zuchtte Bri-
gitte.  
 ‘En terecht,’ bromde het van onder de snor. ‘Maak dat je weg-
komt. Ieder naar zijn werk.’  
 
Nu, de eerste avond kon het nog gebeuren, dat Brigitte, toen het al 
donker was en Süßkind op de bank voor de werkplaats zat, bij hem 
kwam zitten – niet stiekem of toevallig, maar heel openlijk, alsof nie-
mand er iets op aan kon merken dat ze bij elkaar in het donker zaten, 
alsof het volkomen onschuldig was en altijd onschuldig moest blij-
ven, niet alleen die eerste avond, waarop er van alles te vertellen en 
te kletsen was en er allerlei vragen waren over de tussentijd, die ten 
slotte meer dan een halfjaar geduurd had, toen kon het nog. Maar al 
toen hij Brigitte van het woonhuis aan zag komen met haar vlechten 
naar voren en om haar schouders een wollen omslagdoek, al toen ze 
zonder verlegenheid en zonder om zich heen te kijken op hem afliep, 
kwam bij hem onder de opwelling van zijn bloed weer het kleine, 
koele verzet op dat hij bij haar begroetingskus voor de ogen van 
meester Balthasar bespeurd had. En dat werd steeds duidelijker, ter-
wijl ze elkaar in het donker vragen begonnen te stellen over van alles 
en elkaar van alles vertelden waarvoor het niet donker had hoeven 
zijn. En toen zich een smal, onzeker zwijgen tussen hen in schoof en 
Brigitte aan haar omslagdoek frunnikte en plotseling van terzijde 
met een onschuldige stem bijna terloops vroeg of hij de begroeting in 
de werkplaats dan niet fijn gevonden had – toen was het hem einde-
lijk duidelijk en toen zei hij het ook:  
 ‘Ik vond het wel fijn,’ zei hij. ‘Maar tegelijk –‘ En hij zei het niet.  
 ‘Ja? En verder?’ Haar stem klonk vreemd hoog en had niets van de 
donkere bijklank waarmee ze hem anders altijd raakte. Of misschien 
omdat ze zo zacht praatte. ‘Fijn, maar tegelijk –?’  
 ‘Ik weet niet of je dat zult begrijpen.’  
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 ‘Probeer het.’  
 ‘Dat iets tegelijk fijn kan zijn en teleurstellend.’  
 ‘Je was teleurgesteld, omdat ik je kuste?’  
 ‘Dat je me zó kuste.’  
 ‘Hoe had ik je dan moeten kussen?’ vroeg Brigitte en al praatte ze 
nu nog zachter dan eerst, in haar stem klonk weer de donkere klok 
mee. ‘Vader stond er toch naast?’ En ze bewoog zich niet, ze bewoog 
nog een vingerbreed naar Süßkind toe, zodat de bewegingloosheid 
ook hem overviel en zich om zijn keel sloot als een zachte hand, een 
zacht wurgende hand.  
 ‘Dan liever helemaal niet.’ Hij kreeg het bijna niet over zijn lippen, 
bewegingloos en toonloos, en hij had er iets voor gegeven als het he-
lemaal onhoorbaar gebleven was, want het was verkeerd, dat wist 
hij, het was niet wat ze wilde horen en waar ze recht op had, hij wist 
het, hij had het niet moeten zeggen, het was toch Brigitte en het was 
toch haar kus, het waren toch haar lippen op zijn wang, hij had haar 
kus niet gewaardeerd, haar vader stond er immers naast, straks zou 
ze zich van hem afkeren en hem alleen in het donker laten zitten, hij 
wist het.  
 ‘En als mijn vader er niet bij geweest was – wat dan?’ Ze zat plot-
seling heel dicht bij hem, zonder dat ze zich verroerd had, zonder dat 
hij zich had kunnen verroeren. Zo dichtbij, dat haar groene ogen 
zwart in de zijne fonkelden. ‘Hoe had ik je dan moeten kussen? Laat 
het maar zien.’  
 Dat zijn nu geen zachte, wurgende handen meer, dat ligt smal en 
met een ijzeren greep om zijn borst, een band die moet je breken en je 
moet eruit ontsnappen.  
 ‘Niet hier.’ Maar een handbreedte is Brigitte achteruitgegaan en ze 
is ver weg van hem en de gebroken stalen band trilt met beide ein-
den in de kou. ‘Ga maar naar je kamer. Ik weet de weg.’  
 De kou is verdwenen en van de band geen spoor. Maar het trillen. 
De hele weg in het donker dat trillen. En in de kamer pas goed, het 
houdt niet op en stoort hem zo, dat hij helemaal niet merkt hoe lang 
Brigitte al wegblijft. Hij heeft nog nooit in zijn leven zo gebeefd, hij is 
nog nooit in zijn leven zo bang geweest. En omdat hij diep adem-
haalt om de angst weg te slikken, gaat die in zijn knieholten zitten en 
trilt daar helemaal vanzelf verder, zodat hij op bed moet gaan zitten 
met zijn ellebogen puntig en hard op zijn dijbenen gedrukt, met zijn 
vuisten links en rechts tegen zijn warme wangen, en hij luistert 
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hoofdschuddend naar zichzelf, of het trillen ophoudt, maar dat wil 
het niet.  
 En als Brigitte eindelijk voor hem staat, eindelijk en veel te vroeg, 
krijgt hij het nog net voor elkaar haar pols te omvatten en haar naast 
zich te trekken, en al verwachtte ze misschien een andere ontvangst, 
deze lijkt haar toch niet ongelegen te komen.  
 ‘Duurde het lang?’ Ze fluistert het vlak bij zijn oor, ze zit vlak 
naast hem, van haar schouder tot aan de hand waarvan hij de pols 
nog steeds omklemt. ‘Ik moest eerst doen of ik ging slapen.’  
 Vlak naast hem en het is maar genoeg voor een zwijgende knik.  
 ‘En daarna nog wachten tot ze sliepen.’  
 Nog dichter en nu al langs zijn dijbenen.  
 ‘Dat ze me niet af kunnen luisteren, begrijp je?’  
 Nog dichterbij, en nog steeds zwijgend.  
 ‘Maar je beeft! Heb je het koud?’  
 ‘Nee,’ zegt Süßkind en hij is verbaasd dat zijn stem niets meer ver-
raadt dan deze verbazing, dat het helemaal geen angstige stem is. ‘Ik 
ben bang.’  
 ‘Mijn Süßkind is bang, wat mooi. Waar is hij dan bang voor, mijn 
Süßkind?’ En ze praat al weer zoals je tegen kleine kinderen praat, en 
streelt hem over zijn haar.  
 ‘Dat ik je niet kan laten zien hoe je me had moeten kussen.’  
 ‘O, dat.’ En haar hand over zijn haar. ‘O, daarom.’ En haar strelen 
en daarbij haar zangerige praten, zoals je een kind in slaap wiegt. 
‘Wacht, Süßkind van me, wacht. Je hoeft niet bang te zijn, je hoeft me 
niets te laten zien, ik laat het je zelf wel zien.’  
 En haar hand tegen zijn wang, en haar hand op zijn schouder on-
der zijn hemd, en haar hand op zijn huid en warm en haar hand –  
 Was ze ouder geworden, Brigitte, was ze altijd al niet ouder ge-
weest dan hij? Of was het nu de grote zekerheid waarmee ze hem 
ontdekte en hem opnam in het heimelijke en vertrouwde, waarin hij 
geborgen lag als nergens tevoren, waarin hij uitstroomde, alsof er 
nooit meer een later zou zijn, alsof nu het heilige einde aller tijden 
gekomen was? En was hij boven haar zuchten en steunen toch niet 
de oudste?  
 Maar daarna had het zangerige van haar stem toch weer iets moe-
derlijks:  
 ‘Süßkind, Süßkind, wat heb je me aangedaan.’  
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 Het ging niet om de woorden, het ging alleen maar om het zange-
rige, en ze wilde ook geen antwoord hebben, ze wilde het zomaar 
voor zich uit zeggen en zingen.  
 Dat je zo rustig liggen en zo rustig ademen kunt, ruggelings en 
dicht tegen elkaar, ieder met zijn nek in de elleboogholte van de an-
der, en van de schouders tot de heupen en dijbenen tot de tenen in 
elkaars rustige adem.  
 ‘Brigitte, mijn zoete vrouwe.’  
 ‘Waarom zeg je dat? Ik ben geen vrouwe.’  
 Het klonk niet verwijtend of zelfs treurig, er volgde zelfs een kort 
gegiechel op en een draai van haar hoofd naar Süßkinds schouder, 
zodat zijn lippen in haar haar kwamen te liggen en het antwoord 
hem ontnomen was.  
 ‘Maar ik kan het tegen de adellijke vrouwen opnemen, denk je 
niet?’  
 ‘Hoe moet ik dat weten? Ik ben geen ridder.’  
 ‘Ik vroeg of je dat denkt, niet of je het weet.’ Dat waren nu haar 
tanden in zijn schouder, zachter dan eerst tussen kreunen en zuch-
ten, zachter en duidelijk genoeg.  
 ‘Goed, dat denk ik. Je bent een edelvrouw.’  
 ‘Goed dat je dat denkt. Jij bent een ridder.’  
 ‘Ik kan,’ zei Süßkind en hij hield een laatste klam ogenblik in, ‘– ik 
kan wat anders alleen ridders kunenn. Ik kan liederen maken.’  
 ‘Liederen?’  
 ‘Wil je er een horen?’  
 Terwijl hij op zijn rug lag, roerloos tegen het plafond, het eerste 
van toen, Jij die bent des nachts, en nog een tweede erbij.  
 Al terwijl hij sprak, was Brigitte half overeindgekomen en half 
naar hem toe gekeerd, zodat haar gezicht schuin boven het zijne 
hing, en ze haalde nog een paar keer adem, toen hij klaar was en 
vroeg:  
 ‘Wie is dat?’  
 En ze hield haar adem in, toen hij geantwoord had:  
 ‘Dat ben jij.’  
 En ze juichte ademloos en viel op hem neer met schitterende ogen 
en blinkende tanden.  
 
Ze was toch ouder dan hij, of toch slimmer. Of zo leek het voor hem. 
Want dat ze gewoon ervarener was, niet alleen maar handiger op de 
manier waarop vrouwen nu eenmaal handiger zijn, niet alleen maar 
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bedrevener in list en bedrog, maar ervarener na een aantal belangrij-
ke ervaringen, dat kon hij niet weten en had het ook niet willen we-
ten, als er iemand geweest was om het hem te vertellen. Nee, zij was 
slimmer. Anders dan hij, die de volgende dag en het weerzien nau-
welijks af kon wachten, die bloosde als ze de werkplaats binnen-
kwam, en die uit een toegeknepen keel alleen maar een hese morgen-
groet kon krijgen; anders dan hij, die telkens weer probeerde in haar 
buurt te komen, haar met opzet of op zijn minst per ongeluk aan te 
raken, een glimlach van haar op te vangen of op zijn minst een blik; 
anders dan hij, bij wie de stralende verliefdheid dommig uit zijn 
ogen scheen, wist de slimme Brigitte alles wat daarop leek te vermij-
den. Ze raakte hem niet per ongeluk of met opzet aan, beantwoordde 
zijn smekende glimlach niet en niet de zoekende blikken en legde in 
haar allerminst toegeknepen stem niet te veel vriendelijkheid en ook 
niet te weinig, wat opgevallen was. En bovendien noemde ze hem 
niet “mijn Süßkind”, als ze tegen hem sprak, maar liet het bij zijn 
naam of bij het onbeduidend vertrouwelijke “mijn joodje”, opdat die 
aanspreekvorm niet in onbruik raakte, alles als vanouds, en het 
scheelde niet veel of hij was gaan twijfelen of er de afgelopen nacht 
wel iets gebeurd was en of er de komende nacht nog iets gebeuren 
zou. Het scheelde om precies te zijn nog geen kwartier. Want pas het 
laatste kwartier, toen de schemering al inviel en het werk bijna klaar 
was en alleen het gereedschap nog verzorgd moest worden, en toen 
Süßkind zorgde dat hij vlak achter haar de gereedschapskamer in 
ging en naast haar bezig was – pas toen keerde Brigitte zich half naar 
hem om en fluisterde:  
 ‘Wacht net als gisteren buiten op de bank. Ik beloof niets. Maar 
misschien kan ik ook vandaag weer aan ze ontsnappen.’  
 Dat kon ze.  
 En ze kon het ook de volgende nacht en de nacht daarna, en ze 
konden niet genoeg krijgen van elkaar, en ze werden alleen nog wak-
ker voor het weerzien en zagen elkaar alleen nog om elkaar terug te 
krijgen. Maar wat de eerste nacht gebeuren kon en misschien ook de 
tweede nog, was de derde al overmoedig en de vierde al het verzoe-
ken van de duivel, en omdat Brigitte de slimste was, kon ze de vijfde 
nacht niet meer ontsnappen en de zesde ook niet, en na nog twee 
nachten kwam er een zondag tussen en kort daarna familiebezoek, 
en iets later een kermis met spel en dans tot de ochtend, en dan weer 
dit en dan weer dat, zo werd het geregeld, zonder dat er een regel te 
bekennen was, zo kon het geluk geen gewoonte worden en gewoon-
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te geen gevaar, omdat Brigitte de slimste was. Dat Süßkind daar 
moeite mee had, wist ze wel en ze was tevreden, prima zo, vond ze, 
prima, zo hoort het, hij moet niet te vast op me kunnen rekenen, het 
gaat hem immers niets aan hoe zeker hij van me is, mijn Süßkind, 
mijn joodje, mijn ridder, hoe ik me ook tot hem aangetrokken voel, in 
zijn armen en aan zijn borst, tot zijn lichte huid en zijn donkere ogen, 
hoe ik ook naar zijn onstuimigheid verlang en naar zijn zachtmoe-
digheid, echt, ik ben ontroostbaar dat ik vandaag niet bij je kan zijn 
en morgen ook niet, echt, mijn lieve joodje, ik zou de nacht zoveel 
liever met jou doorbrengen dan met vader en moeder en tante, maar 
er is niets aan te doen en je moet geduld hebben, ik kom gauw naar 
je kamer, gauw weer, gauw, gauw.  
 Süßkind had geduld en hij had er moeite mee. Er waren nachten 
dat hij op zijn bed zat met zijn ellebogen puntig en hard op zijn dij-
benen gedrukt en zijn vuisten links en rechts tegen zijn warme wan-
gen, net als toen, in de eerste nacht, en bijna verlangde hij terug naar 
het trillen van toen, bijna had hij het willen ruilen voor het wetende 
verlangen van nu, dat hem zo heel anders liet trillen: niet uit angst 
voor iets wat komen ging en wat hij zich niet voor kon stellen, maar 
om de pijnlijk nauwkeurige voorstelling van wat nu had kunnen ko-
men en niet kwam, Brigitte en de donkere klok in haar lichte stem, 
Brigitte en het zwarte glinsteren in haar groene ogen, Brigitte en haar 
nabijheid en haar koele huid, Brigitte en haar liefkozende hand en 
haar warme omhelzing, Brigitte en ze was er niet.  
 Stem licht in het donker, lichaam koel en warm, dat het zich om mij er-
barm’, dat ik van je oog de flonker, ’t groene oog met zwarte flonker, dat ik 
jou had in mijn arm.  
 De volgende nacht, toen ze weer bij hem was, fluisterde hij het in 
haar oor, en toen ze haar ogen dichtdeed, gleed hij ook met dichte 
ogen een beetje over haar naar beneden, tot hij zijn hoofd tussen haar 
borsten gebed had.  
 Van boven kwam het donker zangerige van haar stem:  
 ‘O wat mooi,’ zong ze, ‘mijn joodje.’ En haar wijsvinger ging over 
zijn wang op en neer en schreef ineengestrengelde golven op zijn 
voorhoofd, en haar hand kwam boven op zijn hoofd tot rust. ‘Maak 
nog maar veel mooie liederen voor me, lief joodje van me, mijn Süß-
kind.’  
 Dat had hij haar al lang willen vragen: of ze hem niet haar joodje 
wilde noemen, niet als ze met zijn tweeën waren. In het bijzijn van de 
anderen kon ze het rustig blijven doen, alleen al omdat ook haar va-
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der dat deed en omdat het van onder zijn snor als een knorrig koos-
woord klonk. Maar als ze met zijn tweeën waren en als ze bij hem 
lag, had hij er een hekel aan, hij wist niet goed waarom, misschien 
knaagde aan hem nog de terechtwijzing van heertje Konradin, dat 
het een joodje niet paste om liederen te maken, of misschien wilde hij 
Brigittes joodje niet zijn, omdat het uit Brigittes mond leek te beteke-
nen dat ze ook nog deze of gene had; de een heette “mijn gezel”, de 
ander “mijn liefste” en hij nu eenmaal “mijn joodje” en dat wilde hij 
niet.  
 ‘Vind je het erg als ik je vraag of je me zo niet wilt noemen? Doe 
het voor mij.’  
 ‘Mijn lieve joodje,’ zong Brigitte en ze had niets gehoord, en haar 
hand gleed door zijn haar, van boven op zijn hoofd naar zijn nek. 
‘Mijn lieve kleine joodje.’  
 ‘Dat moet je niet zeggen. Ik heb er een hekel aan.’ Hij kwam wat 
omhoog met zijn hoofd, net genoeg dat het wiegen en kloppen van 
haar borst hem niet meer omving en bekoorde. Nu lag haar hand op 
zijn hoofd eindelijk stil:  
 ‘En waarom niet?’  
 ‘Je moet het niet zeggen. Ik heb er een hekel aan.’  
 ‘Je moet het niet zeggen. Ik heb er een hekel aan.’ En haar hand 
streelde de maat bij het zingen, speels en vrijerig. ‘Je moet het niet 
zeggen... ik heb er een hekel aan... nu heeft mijn joodje weer een lied 
voor me gemaakt.’  
 ‘Ik heb er een hekel aan!’ Dat was een andere stem, die kende hij 
niet, het was nieuw voor hem dat zijn eigen stem zo scherp en kortaf 
kon klinken, niet luider, maar scherp en kortaf. Hij is overeind ge-
komen en zijn gezicht is vlak boven het hare en zijn ogen branden er-
boven en omdat in haar open gezicht niet het minste teken van mee-
gaandheid te bekennen is, omdat hem alleen maar een koppig verge-
noegd gegiechel tegemoet smeult, wordt hij opeens overvallen door 
angst voor iets vreemds, afschuwelijks dat nu zou kunnen gebeuren, 
en hoestend zegt hij nog een keer: ‘Ik wil het niet hebben.’  
 Brigitte merkt er niets van of merkt net genoeg om spottend haar 
lippen te tuiten:  
 ‘O wee, o wee, mijn joodje wil het niet hebben.’  
 Toen het vreemde, het afschuwelijke gebeurde, toen de klap van 
zijn hand hard op haar wang neerkwam, dacht hij drie keer: dwaze 
dood, nu moet ik sterven, dacht hij, ze zal me doodslaan, dacht hij, ik 
heb haar doodgeslagen, dacht hij, waarom was haar hoofd anders 
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achterover gevallen en naar boven haar gezicht en roerloos zichtbaar 
en haar mond halfopen:  
 ‘Lieveling.’  
 En ze trok hem aan beide schouders naar zich toe.  
 
Brigitte bleef ook hierna de slimste en had hem nog steeds in haar 
macht, hem en zichzelf, ze liet anderen niets merken en onderwees 
ook hem in de kunst van het niets laten merken, die een belangrijke 
kunst is. Als ze alleen waren, noemde ze hem “mijn Süßkind” of 
“mijn liefste” of “mijn lieve ridder, mijn lieve zanger”, en omdat hij 
die nacht zo geschrokken was, zo dodelijk geschrokken, mocht ze 
hem ook weer “mijn joodje” noemen, al had ze daar helemaal geen 
zin meer in en duwde hem mokkend weg, als hij het voorstelde, en 
kreeg werkelijk gedaan dat hij erom vroeg, en dat ging gepaard met 
veel gelach en geliefkoos, zodat ze niet meer begreep waarom hij het 
eigenlijk verboden had.  
 Of hij dan geen joodje meer wilde zijn, vroeg ze. Of wilde hij niet 
dat de mensen het wisten?  
 Jawel, integendeel en juist daarom.  
 Maar misschien was het erg leuk om de anderen voor de gek te 
houden? Hij droeg toch al geen jodenhoed en geen jodenkleren en 
kon altijd doorgaan voor iemand uit Venetië of ergens anders van-
daan, misschien uit Bourgondië.  
 Hij zou zich nooit uitgeven voor iets wat hij niet was. Hij wilde 
altijd zijn wie hij was, ook als het voor hem nadelig was. Je verloo-
chent jezelf niet omwille van een voordeel, had zijn vader hem ge-
leerd. En hij vertelde het verhaal van de profeet Jona.  
 Dat verhaal kende ze, hoewel een beetje anders dan Süßkind – die 
bovendien geen profeet was.  
 Nee, maar een Hebreeër. ‘Ik ben een Hebreeër,’ zei hij.  
 ‘Je bent mijn lieve ridder en je bent mijn liefste,’ zei ze.  
 ‘Ik ben je joodje. Je moet het weten, maar je mag het niet zeggen.’  
 ‘Zoals je wilt, joodje van me.’  
 En ze hielden veel van elkaar.  
 Af en toe probeerde hij het toch beter uit te leggen, af en toe kon 
hij haar onbegrip even opzij zetten, maar helemaal begreep ze het 
nooit. En Süßkind begreep het waarschijnlijk ook niet: dat hij een 
jood wilde zijn op zijn manier en niet op die van de anderen. Uit ei-
gen vrije wil jood zijn. Uit eigen vrije wil, die hij niet had. Hij wilde – 
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en in de kolkende chaos van zijn gedachten gebeurde dat soms kort 
en dwingend – hij wilde een vrije jood zijn. En zoiets bestond niet.  
 Toen hij uit de Trimburg vertrokken was, had hij het niet geloofd 
en hij had het degene die het zei nog betaald willen zetten (en daar 
bleef het bij.) Maar van meester Balthasar in Koblenz, toen de blaad-
jes begonnen te vallen – van hem kon je toch in de verste verte geen 
kleinerende of beledigende bedoelingen verwachten, die schoof op 
zijn krukje heen en weer, greep de bilhamer en legde hem weer weg, 
vroeg Süßkind het tandijzer te halen en legde het weer neer en 
schraapte zijn keel en zei:  
 ‘Ja, Süßkind,’ zei hij en schraapte zijn keel. ‘Nu is het zover. De 
blaadjes beginnen te vallen.’  
 ‘Dan wachten we wel tot ze niet meer vallen,’ zei Süßkind, die wel 
iets vermoedde, maar nog niet wist wat en het nog licht opnam.  
 Meester Balthasar had ondertussen geen idee hoe hij het aan 
moest pakken en had er moeite mee:  
 ‘Ja, Süßkind. Tja. Ik ben nu zoals afgesproken naar de gildemees-
ter gegaan om te zeggen dat ik wil dat je gezel wordt.’  
 ‘Het heeft geen haast.’ Ook Süßkind kwam niet verder. ‘Ik heb ge-
duld. Ik heb er oefening in gehad.’ En hij vond het jammer dat Brigit-
te er niet bij was en dat hij nu niet naar haar kon knipogen.  
 ‘Het gaat hier niet om geduld.’ Weer begon meester Balthasar 
goed, maar wat hij daarmee bereikte had hij helemaal niet hoeven 
zeggen. ‘Het is niet zo simpel,’ zei hij.  
 ‘Waren ze bij het gilde niet tevreden over mijn werkstuk voor de 
gezellenproef?’  
 ‘Ook daar gaat het niet om.’  
 ‘Is er een andere reden waarom ik nog geen gezel bij u kan wor-
den?’ vroeg Süßkind, en terwijl hij het vroeg was het “nog geen” 
voor hem ook al een strohalm geworden en hij vermoedde wat het 
antwoord zou zijn, en deze keer het echte, en daar was het:  
 ‘Je kunt helemaal geen gezel bij me worden.’ In onbehouwen wan-
hoop hief meester Balthasar zijn handen naar Süßkind op en liet ze 
weer zakken.  
 Süßkind had heel even zijn ogen samengeknepen. Nu knikte hij, 
en het was voorbij.  
 ‘U hoeft de reden niet te zeggen, meester Balthasar. Ik weet wat 
het is.’  
 ‘Had ik zelf maar nagedacht en had ik het maar verzwegen!’  
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 ‘Dat was niet goed geweest.’ Nu kon Süßkind al glimlachen; het 
troostte en sterkte hem dat de favoriete uitspraak van zijn vader zich 
zo liet variëren. ‘En nu zal ik wat zeggen, meester Balthasar. Omdat 
u geen joodse gezel mag hebben, blijf ik bij u zoals ik ben. Als u het 
goedvindt.’  
 ‘Ik vind het goed, mijn beste joodje.’ Meester Balthasar schudde 
zijn hoofd en zijn handen maakten weer het wanhopige gebaar, al 
was het nu slapper dan eerst; ook zijn stem klonk slap. ‘Maar wat ik 
goed vind, is voor de anderen niet rechtmatig. Je kunt hier niet blij-
ven, Süßkind. Niet zoals eerst, zelfs helemaal niet.’  
 Dat klonk al anders dan daarnet en wees in een kwalijke, onver-
moede richting.  
 ‘Betekent dat –‘ zei Süßkind en hij slikte en zweeg.  
 Meester Balthasar was opgestaan en naar hem toe gegaan, hij leg-
de zijn handen op Süßkinds schouders, maar keek hem niet aan:  
 ‘Dat betekent dat je moet maken dat je wegkomt. Nu ze het weten, 
dulden ze niet langer dat je hier bent. Het is tegen de jodenregel of 
hoe ze het noemen. Ook dat je de hoed niet draagt die voorgeschre-
ven is. En als ik je hier houd, krijg ik een boete.’ Hij haalde zijn han-
den van Süßkinds schouders, keek hem aan en keerde zijn gezicht 
meteen weer af. ‘Süßkind, je moet hier weg. Anders loopt het slecht 
af met jou en mij.’  
 ‘Wanneer?’ vroeg Süßkind, die de hele tijd alleen maar aan Brigit-
te gedacht had en ook nu aan niets anders dacht.  
 ‘Vandaag nog,’ zei meester Balthasar. ‘Nog bij daglicht. Voor de 
stadspoort dichtgaat. Nu meteen.’  
 ‘Dan wil ik nog afscheid nemen van uw dochter.’  
 Meester Balthasar schudde zijn hoofd:  
 ‘Die is er niet. Die heb ik gisteren al verteld dat je vandaag weg 
moet, en toen begon ze zo vreselijk te huilen, dat ik haar met haar 
moeder een paar dagen naar haar tante gestuurd heb. Het domme 
ding, die lieve meid. Ze was erg op je gesteld, misschien weet je het 
niet, omdat ze altijd zo stug doet. En dan huilt ze. Nou ja. De vrou-
wen, de vrouwen.’  
 Of meester Balthasar met zijn ongewone spraakzaamheid zijn ei-
gen emoties overstemmen wilde of Süßkinds zwijgen – nu kon hij 
niet meer en om af te sluiten moest hij diep ademhalen.  
 ‘In je kamer ligt je broodzak klaar, en dit krijg je van mij.’ Hij liet 
een paar munten in de zak glijden. ‘Goede reis, Süßkind. En koop 
een hoed, dat je niet tegen de jodenregel zondigt.’  
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Hoe was hij eigenlijk in deze kroeg terechtgekomen? Waarom was 
hij eigenlijk blijven staan voor deze halfopen deur, waaruit licht en 
rumoer op de nachtelijke weg drongen, gezang en gejoel, gelach van 
mannen en gekrijs van vrouwen? Dat alles stond hem tegen en had 
hem toch ogenblikkelijk weg moeten jagen, in plaats van hem te ver-
lokken tot blijven staan en luisteren.  
 Was het het licht dat hem aantrok en dat hem de onzekerheid van 
de nacht die voor hem lag nog zwarter deed lijken? Hij had op zo’n 
uur al lang geen licht meer gezien.  
 Waren het zijn vermoeide ledematen, die naar rust verlangden, 
naar een betere rust dan het gewone staan? Hoe langer hij bleef 
staan, hoe minder zin hij had om verder te gaan.  
 Of was het de eenzaamheid van zijn dagen en nachten, vanaf de 
eerste dag dat hij Koblenz verlaten had? Nu, in de kegel van lawaai 
en licht van binnen en zonder deelname daaraan, voelde hij dubbel 
pijnlijk hoe eenzaam hij was en hoe hij degenen miste met wie hij zijn 
dag en zijn nacht gedeeld had. En hij voelde voor het eerst dat hij aan 
meester Balthasar veel onbezorgder terugdacht dan aan Brigitte. De 
oude snorremans had tenminste een standpunt ingenomen, had hem 
en de dingen onder ogen gezien en van zijn verdriet om de gedwon-
gen scheiding geen geheim gemaakt. Maar Brigitte, de slimme en 
handige, die de weg naar zijn kamer altijd had weten te vinden – had 
die geen list weten te verzinnen om hem nog een keer te zien? Had 
die als afscheid niets beters geweten dan gejank op afstand en zich 
zomaar weg laten sturen? Was dat alles wat er overbleef? Als de za-
ken zo stonden, als het mogelijk was dat zo’n liefde zo afliep, als het 
hem kon overkomen dat hij zo zonder troost en afscheid in de steek 
gelaten en op zichzelf teruggeworpen werd, dan zou hem dat nooit 
meer overkomen, dat beloofde hij zichzelf.  
 Door de kroegdeur ging helder gelach de nacht in en Süßkind 
voelde zich eenzamer dan ooit. Awál aní, awál aní... Kk ga, ik ga al-
leen. En hij wilde gaan, maar kon niet en bleef nog steeds staan.  
 ‘Gebroed en gespuis daarbinnen. Niets dan gebroed en gespuis.’  
 Een lage, trage stem, zwaar van wijn en toch zelfbewust, zei het 
vlak naast hem. Hij kromp ineen – daarna keerde hij zich zonder 
haast naar de spreker. Die stond net buiten de lichtkegel, zodat de 
omtrekken van zijn grote gestalte in het donker oprezen en daarbo-
ven een langwerpige schedel met dun, wapperend haar.  
 ‘Gebroed en gespuis en gepeupel. Je wilt toch zeker niet naar bin-
nen?’  
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 ‘En wat dan nog?’ Süßkind had plezier in de beide vragen, die van 
hem en die van de ander, die nu niet zonder moeite met zijn wijsvin-
ger naar Süßkinds hoofddeksel wees:  
 ‘Dan kun je je jodenhoed beter wegdoen. Binnen houden ze daar 
niet van, hoho.’  
 ‘Denkt u?’ Dat ze hem aan zijn punthoed herkenden en zo aan-
spraken, was hem al vaak overkomen, sinds de joodse gemeente van 
Mainz hem met proviand en wat geld en allerlei extra’s op weg ge-
stuurd had. Toch kon hij er maar moeilijk aan wennen dat hij op die 
manier niet meer de genoegdoening had zich ongevraagd een He-
breeër te kunnen noemen.  
 ‘Stop die hoed in je rugzak en kom mee,’ zei de ander met een die-
pe orgelstem, die geen tegenspraak duldde. ‘We gaan samen naar 
binnen.’  
 Hij stapte op Süßkind af en pakte hem stevig bij zijn arm, zo stevig 
dat het veel minder aan de nieuwe kameraadschap toegeschreven 
kon worden dan aan een behoefte aan steun, veroorzaakt door de 
wijn. In de deuropening bleef hij staan:  
 ‘Wacht! Heb je ook geld, blootshoofdse kameraad?’  
 ‘Niet zoveel. Maar wel genoeg.’  
 ‘Is het toereikend, dan is het genoeg. Genoeg voor ons tweeën, 
bedoel je?’  
 Süßkind knikte en glimlachte, omdat de ander hem met zulke 
wantrouwig gefronste wenkbrauwen aankeek, borstelige wenkbrau-
wen boven vreemd lichtende ogen in een verweerd gezicht, dat ooit 
scherp en knap geweest moest zijn.  
 ‘Dan weet ik niet waar we nog op wachten. Kom mee.’  
 Een zwetende, nors kijkende kerel in een open hemd stapte met-
een achter de toegangsdeur op hen af en stak met een ruw gebaar 
een bord naar hen uit.  
 ‘Vier pfennig voor jullie beiden,’ bromde hij. Pas toen de munten 
op het tin rinkelden, liet hij hen door.  
 Niemand bekommerde zich om de twee late gasten, niemand 
maakte aanstalten om plaats voor hen te maken op een van de lange 
banken aan beide kanten van de tafel; de banken waren vol, de tafel 
was vol, bekers en bokalen, etensresten en afgekloven kippenbotjes 
en gemorste wijn op het hout, en daarboven dikke wolken wasem en 
rook van kienspanen en fakkels aan de beroete muren. Van buiten 
had het er veel lichter uitgezien. Daarentegen was het lawaai in de 
lage ruimte nog groter.  
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 In een nis vonden ze genoeg plaats om tegen de muur te leunen. 
De bekers die een dienster aanreikte moesten ze in hun handen hou-
den.  
 ‘Die vraagt niet veel, en dat is goed.’ De verweerde man nam een 
slok, voorzichtig, bijna sierlijk, en nog een. ‘Ook de wijn is goed. 
Drink maar, joodje. Als de blaadjes vallen, is de wijn het beste.’  
 ‘Als de blaadjes vallen,’ zei Süßkind zo zacht dat de ander het niet 
kon horen.  
 ‘Drink maar,’ zei de ander. ‘Dat we waar voor ons geld krijgen. 
Voor jouw geld, hoho. Gezondheid!’ Hij hief zijn beker en leegde 
hem in één teug. ‘Dat is aardig van je, dat je me uitgenodigd hebt. 
Hopelijk heeft je beurs er geen pijn aan.’ Daarna, in een plotseling 
wantrouwen, fronste hij zijn borstelige wenkbrauwen opnieuw. ‘Hoe 
komt dat? Een jood en geen geld – hoe kan dat samengaan?’  
 ‘Misschien moeten we jullie vorsten en bisschoppen te veel geven.’  
 ‘Zeker, zeker,’ bromde de ander, en het was niet te zien of Süß-
kinds antwoord hem ergerde of amuseerde. ‘Geld geven kan alleen 
iemand die geld heeft.’  
 Hij riep een dienster om zijn beker weer vol te laten schenken en 
toen ze toch bezig was, schonk ze meteen ook Süßkinds halflege be-
ker bij.  
 Aan de verste kant van de dampige ruimte, waar de damp zich 
met die van de keuken vermengde, klonk opeens gejuich en gelach: 
er kwam een gebraden kalkoen aanzweven, de pan waarin hij lag 
was nauwelijks te zien, zoveel armen reikten ernaar en ondersteun-
den hem. Degenen die onderaan de tafel zaten, drongen naar voren. 
Süßkind en zijn metgezel konden eindelijk gaan zitten.  
 ‘Of verlang jij ook naar de voederbak, joodje? Nee? Dat is mooi 
van je, dat je je oude kameraad niet in de steek laat. Hoe heet je, waar 
kom je vandaan en wat kun je?’  
 ‘Ik ben een Hebreeër, ik heet Jona en ga naar Ninive,’ zei Süßkind 
en verheugde zich over het onverhoopte trefwoord.  
 ‘Dat van die Hebreeër geloof ik, de rest niet. Hoe heet je?’  
 ‘Süßkind. Ik kom uit Trimberg.’  
 ‘Dat is mooi van je. En wat kun je?’  
 ‘O, van alles.’  
 ‘Bijvoorbeeld?’  
 ‘Ik kan paardrijden. Ik ben bij een steenhouwer in de leer geweest. 
Ik kan zaaien en oogsten. Ik kan lezen en schrijven. Ik weet waar de 
aarde ophoudt en de hemel begint.’ Het was hem licht en weldadig 
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te moede, terwijl hij zo sprak, en hij had nog lang door kunnen gaan, 
omdat het hem zo licht en weldadig te moede was. Maar het volgen-
de wat hij had willen zeggen, wilde hij liever niet zeggen en in plaats 
daarvan dronk hij zijn beker leeg.  
 ‘Verder kun je niets, drommelse kerel?’ vroeg de ander.  
 ‘En ik kan liederen maken.’ Nu zei hij het toch. Nu had hij het zich 
toch laten ontvallen. Het was echter niet uit kleinmoedigheid dat hij 
geaarzeld had en niet uit angst voor een weerwoord of een terecht-
wijzing. Maar hij wilde het voor zich houden, omdat het zijn allerei-
genste geheim was. Nu had hij het verraden. Nu was het prijsgege-
ven en het hing in de dikke, verstikkende lucht, het hing tussen hem 
en de ander en leek zijn oor niet helemaal bereikt te hebben, en er 
was nog een sprankje hoop dat het niet tot hem door zou dringen.  
 Maar daar kwam het verweerde gezicht al door de damp naar 
hem toe, met samengeknepen ogen:  
 ‘Wat zeg je daar? Kun je liederen maken? En dat zeg je tegen mij?’  
 ‘Waarom zou ik het u niet zeggen?’ vroeg Süßkind en dacht toch 
heel precies te weten waarom hij het niet had moeten doen en hij 
wist het niet en alles was verkeerd en anders.  
 ‘Wie heeft je dat geleerd?’  
 ‘Niemand.’  
 ‘Niemand. Je maakt liederen en niemand heeft het je geleerd.’ Het 
klonk bijna dreigend. ‘Ons soort mensen moet het leren. Het joodje 
hoeft dat niet.’  
 Hij stootte een bitter lachje uit door zijn neus en schudde zijn 
hoofd, en terwijl de dienster die juist langskwam zijn hoofdschudden 
als een afwijzing zag, brulde hij ‘Hé daar!’ en stak snel zijn beker 
naar haar uit, leegde die, terwijl hij haar aan de punt van haar rok 
vasthield en liet hem meteen opnieuw vullen.  
 Gespannen bekeek Süßkind hem, gespannen en onzeker, of er 
misschien geen gerechtsdienaren of spionnen waren die moesten 
zorgen dat joden geen liederen maakten.  
 De ander kon, zoals de wijn met zich meebrengt, zijn eigen woor-
den niet van zich afzetten:  
 ‘Het joodje hoeft niet te leren,’ zei hij met een onheilspellend lage 
stem. ‘Het joodje kan het zelf.’  
 ‘Ik heet Süßkind. En omdat u al zo vriendelijk was om naar mijn 
naam te vragen, verzoek ik u –‘  
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 ‘O, neem me niet kwalijk. Süßkind, zeker.’ En hij liet zijn lange, 
magere lichaam buigen in een overdreven devote verontschuldiging. 
‘Uit Trimberg, als ik het goed onthouden heb?’  
 ‘Ja, uit Trimberg.’ Süßkind wist niet wat hij aan moest met de ma-
nier van doen van de ander.  
 ‘Dan zeg ik dus met uw verlof: de heer Hartmann von dem Busch 
heeft moeten leren wat de heer Süßkind von Trimberg al kan.’  
 ‘U houdt me voor de gek.’  
 ‘Dat deed jij eerst, vergeet dat niet. Vergeet niet: je spreekt met 
Hartmann von dem Busch, die het maken van liederen geleerd 
heeft.’  
 ‘Nu is het mijn beurt om excuus te vragen.’ Süßkind boog, dolblij 
dat hij van alle angst af was die hem overvallen had en waarvan de 
bezorgdheid dat hij zijn metgezel beledigd had niet de minste was. 
‘U mag het me niet kwalijk nemen. En drinkt u om te laten zien dat u 
niet meer boos bent mijn wijn op. Wie weet wanneer er weer een kan 
hier verdwaald raakt.’  
 ‘Dat is mooi van je.’ De man die zich Hartmann von dem Busch en 
een heer noemde knikte verheven en boog voorover om bij Süßkinds 
beker te komen. ‘Aan wie denk je nu?’ vroeg hij met een opeens weer 
ontwaakte vijandigheid en hij was op hetzelfde moment zo uit zijn 
evenwicht geraakt, dat hij met één hand op het tafelblad moest steu-
nen. Met de andere omklemde hij de beker, haalde die langzaam 
naar zich toen en nam bedachtzaam een slok, met zijn blik onafge-
broken op Süßkind gericht, en verloor hem ook bij de tweede en de 
derde slok niet uit het oog. ‘Ik zal je zeggen aan wie je denkt. Aan 
Hartmann von Aue denk je. Geef het maar toe.’  
 ‘Wie is dat?’  
 ‘Je moet geen misbruik maken van mijn geduld, joodje. Doe niet 
alsof je niet weet wie Hartmann von Aue is.’  
 ‘Maar als ik hem nou niet ken?’  
 ‘De zware schedel komt weer heel dichtbij, met al zijn uitwase-
ming en al zijn borstelhaar op kin en wang, en het zijn kwalijke se-
conden die Süßkind moet doorstaan. Maar daar trekt de ander zich 
al weer terug en zijn gezicht met de lelijke stoppels en de mooie 
groeven vertrekt zich tot een steeds bredere grijns, en plotseling slaat 
hij met zijn vlakke hand op tafel, zodat de gedeukte beker klotsend 
opspringt.  
 ‘Hé!’ brult hij door de ruimte. ‘Hé daar! Hier is iemand die niet 
weet wie Hartmann von Aue is! Hé, wat zeggen jullie daarvan?’  
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 Maar niemand zegt iets en niemand draait zich om en het deinen-
de gordijn van damp en stemmenrumoer opent zich niet.  
 ‘Bende hoeren en smeerlappen.’ Dat brult hij niet meer, hij vloekt 
het alleen maar halfluid voor zich uit. ‘Niets dan gebroed en gepeu-
pel. Vreten en zuipen en hoereren, anders niets. Bekommer je niet 
om ze, joodje Süßkind.’ En hij aait schutterig over Süßkinds boven-
arm. ‘Luister niet naar ze. Naar mij moet je luisteren, naar mij. Dat je 
alles van die Hartmann von Aue weet. Dat was de beste van ons al-
lemaal en hij is allang dood. Maar zijn roem duurt voort. Tegen hem 
kunnen we niet op. Al helemaal niet, als je de pech hebt dat je Hart-
mann heet. Hartmann von dem Busch. En die is net zoveel waard als 
hij, misschien nog meer. Hartmann von dem Busch!’ Dat brult hij 
weer door de ruimte en hij laat opnieuw zijn vlakke hand op de tafel 
neerkomen. ‘Hartmann von dem Busch, begrepen? En wijn wil ik 
hebben, begrepen?!’  
 Van de twee bekers, die nog maar aarzelend nagevuld werden – 
want het begint aan tafel al minder druk te worden – leegde hij de 
ene helemaal en de andere half. Na de laatste slok zakte hij voorover 
en kon nog net zijn onderarm tussen zijn hoofd en het tafelblad 
schuiven, voor hij daarop neerkwam en overgaf.  
 Na er even radeloos bij gezeten te hebben, begon Süßkind hem 
door elkaar te schudden, eerst zacht en daarna harder, maar dat 
hielp niet. Toen hij zich naar hem vooroverboog, sloeg een vreemde 
mannenlucht hem zurig tegemoet, zodat hij maar met moeite op de 
been kon blijven.  
 Van de ingang door de nu al halflege ruimte kwam met een wie-
gende pas de uitsmijter, trok de in zijn slaap onwillig grommende 
aan zijn beide schouders omhoog en zette hem tegen Süßkinds 
schouder, zoals je een plank tegen de muur zet.  
 ‘Hoepel op,’ zei hij met een onverschillig brommende stem. ‘Je 
roes kunnen jullie buiten uitslapen.’  
 ‘Ik heb geen roes,’ zei Süßkind.  
 ‘Des te beter voor je. Laat hem dan maar op de weg liggen. Dat is 
hij toch al gewend. Ik ken hem, die gekke Hartmann. Eruit.’  
 Buiten schemerde de morgen al.  
 
‘Wat ons van daarboven zo vriendelijk groet, is de burcht Sponheim. 
We zijn er weer eens, Süßkind mijn jongen, Süßkind mijn gezel.’  
 Het behoorde tot Hartmanns kleine eigenaardigheden om een 
burcht, een plaats of een ander reisdoel een zekere persoonlijke rang 
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te verlenen, zodra die in hun blikveld opdoemden, en Süßkind was 
dit spelletje, zoals de bedoeling was, al gauw leuk gaan vinden.  
 ‘Weet u zeker dat het een vriendelijke groet is, mijn heer en le-
raar?'  
 ‘Heel zeker. Ik ken haar, de oude Sponheimse. Ze biedt ons de 
mooiste ridderzaal die je je voorstellen kunt. In alle jaren dat je aan 
mijn zijde een onverdiend geluk genoot, heb je iets dergelijks nog 
niet gezien.’  
 Alle jaren: het zijn er altijd nog drie of vier, sinds Süßkind met zijn 
leraar door het land trekt, van burcht naar burcht, van hof naar hof 
en, nou ja, van kroeg naar kroeg. Dit namelijk steeds als het lot hun 
al te lang geen burcht of hof gegund heeft, geen jaarmarkt en geen 
kermis, en als het geld in hun zakken steeds schaarser, maar de dorst 
naar wijn van heer Hartmann steeds groter wordt. In zulke periodes 
kan de anders zo kieskeurige aard van heer Hartmann volkomen 
verdwijnen. Terwijl hij zich eerst voor deze of gene burchtheer te 
goed gevonden heeft, zich kort tevoren nog met bulderend gezag 
verzet heeft tegen het voorstel om zijn kunst in het openbaar aan het 
gepeupel te koop aan te bieden als de een of andere speelman of 
kunstenmaker die aan is komen lopen – als de omstandigheden het 
nodig maken, zal hij met even bulderend gezag bekendmaken dat 
ten eerste ook het lagere volk recht op echt kunstgenot heeft, dat ten 
tweede begrip en dankbaarheid veel meer bij eenvoudige mensen te 
vinden zijn dan bij opgeblazen ridders met hun versierde dames, en 
dat dat alles ten derde niet van belang is, omdat burchten, hoven, 
markten en kroegen toch al door hetzelfde gespuis en gebroed be-
volkt worden, er is geen verschil, Süßkind, trek het je niet aan, en als 
je goed oppast, mag je binnenkort weer een van je eigen liederen 
voordragen.  
 “Binnenkort” is overigens een bijzonder rekbaar tijdsbegrip, en 
heer Hartmann maakt van die rekbaarheid ruim gebruik. Hij heeft 
niet alleen verstand van liederen maken en componeren, maar hij 
weet – als de grote wijndorst hem niet net bevangt – met woord en 
taal toch al heel vaardig om te gaan en laat er zich iets aan gelegen 
liggen dat het dubbelzinnige “binnenkort” geen ondubbelzinnig “de 
volgende keer” wordt, waar Süßkind hem dan misschien aan zou 
kunnen herinneren.  
 Maar dat zal Süßkind wel uit zijn hoofd laten, om heer Hartmann, 
van wie hij in meer dan één opzicht afhankelijk is, niet uit zijn hu-
meur te brengen. Wat heer Hartmann von dem Busch, die zijn jonge-
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re metgezel zo welwillend opneemt, hem zo geduldig onderwijst in 
de kunst van het liederen maken en componeren, zo opmonterend 
de vooruitgang en vaardigheid van zijn leerling leidt en prijst – die-
zelfde heer Hartmann wordt in de toestand van het grote wijndorst-
lessen soms heel ongezellig en onberekenbaar, ja zelfs kwaadaardig, 
en dan moet je op je hoede zijn. Niet dat hij erop uit is om Süßkind 
kwaad te doen of dat hij ooit gedreigd heeft hem bloot te stellen en te 
verraden, hem uit te leveren aan alle moeilijkheden en beperkingen 
waaraan de Duitse joden onderworpen zijn – nee, zulke dingen is 
heer Hartmann zeker niet van plan. Maar de kans dat het toch ge-
beurt is niet uitgesloten. Die dreigt telkens wanneer de wijn de tong 
van heer Hartman losmaakt, als het voorhoofd boven zijn borstelige 
wenkbrauwen zich fronst en in zijn lichtende ogen al het misnoegen 
over de wantoestand in de wereld glazig samenkomt.  
 Als voorteken van een mogelijk ongemak kan de aanspreekvorm 
“mijn joodje” gelden, waarvan heer Hartman zich in de gewone om-
gang met Süßkind allang niet meer bedient. Hij noemt hem bij zijn 
naam of – op momenten met een bijzonder goed humeur – “die Von 
Trimberg”, wat hij beschouwt als een vleiende toespeling op die Von 
Kurenberg, de bijzonder beroemde zanger uit Oostenrijk, van wie hij 
veel liederen kent en veel zo goed, dat hij ze uit zijn hoofd kan op-
zeggen (hoewel niet zingen.) Ook veel liederen van heer Walther von 
der Vogelweide, van Düring en van Tannhäuser kende hij uit zijn 
hoofd en kon over hun welluidendheid (zelfs zonder de bijbehoren-
de melodie) enthousiast worden – luister eens, Süßkind, dan hoor je 
wat een lied en wat een meester is, dan begrijp je hoeveel je nog moet 
leren voor je jezelf een zanger mag noemen.  
 Nu, dat is Süßkind wel duidelijk: dat hij nog lang geen echte zan-
ger is, dat hij de liederen die hij nu maakt zonder de hulp van heer 
Hartmann nooit gemaakt had en dat hij voorlopig niets beters kan 
doen dan zich voegen naar zijn leraar. Maar er is nog een reden voor 
die voegzaamheid: in een spraakzaam uurtje heeft heer Hartman 
uitvoerig laten zien dat en waarom graaf Konrad III von Trimberg 
volkomen in zijn recht stond met de vermaning die voor Süßkind 
reden was om de Trimburg te verlaten. Zeker, de jonge burchtheer 
had het allemaal wel vriendelijker kunnen zeggen, hij had de betref-
fende jodenwet (waarvan hij blijkbaar niet precies op de hoogte was) 
genereuzer kunnen uitleggen en zelfs een oogje dicht kunnen knij-
pen, als Süßkind per se na goed overleg voor een beperkte tijd op 
reis wilde gaan. Maar dat veranderde niets aan het feit dat die Kon-
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rad voor Süßkind – als voor een in het machtsgebied van Trimburg 
wonende jood – verantwoordelijk bleef tegenover hogere instanties, 
namelijk tegenover de bisschop van Würzburg, die op zijn beurt te-
genover een nog hogere instantie, geestelijk of wereldlijk, verant-
woording ervoor droeg dat het met de joden die onder het bisdom 
Würzburg ressorteerden alles rechtmatig verliep.  
 ‘En daarom mag ik geen liederen maken?’ vraagt Süßkind.  
 ‘Je moet je met geldzaken bezighouden, zoals passend is voor een 
jood.’  
 ‘Verder is er niets passend voor een jood?’  
 ‘Nee. Niet meer. Misschien vroeger ooit. Nu niet meer.’  
 ‘Mijn vader was dokter.’  
 ‘Een uitzondering.’  
 ‘Waarom kan ik geen uitzondering zijn?’  
 ‘Omdat er geen heer is die dat graag wil. De vroegere heren op de 
Trimburg wilden graag een joodse lijfarts. Als de huidige heer graag 
een jood als zanger wilde hebben, dan mag je liederen maken. Maar 
uit wat je verteld hebt begrijp ik dat hij dat niet alleen niet graag wil, 
maar dat hij het uitdrukkelijk verboden heeft. Dus door als zanger 
rond te reizen overtreed je twee verboden tegelijk. Waar of niet?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Dus je hebt twee goede redenen tegelijk om niemand te laten 
merken dat je een jood bent. Dus je moet voorzichtig zijn en doen 
wat ik zeg.’  
 ‘Ja.’  
 ‘En nu heb ik een vraag aan jou.’ Heer Hartmann heeft een beker 
in zijn hand, maar brengt die toch niet naar zijn mond. Het moet dus 
een belangrijke vraag zijn. En dat is het inderdaad: ‘Waarom wil je 
zanger worden?’ vraagt hij.  
 Süßkind staart hem aan en draait zijn handpalmen naar buiten, 
alsof de vraag de kinderachtigste is die je je voor kunt stellen, waar-
op alleen maar het meest vanzelfsprekende antwoord mogelijk is – 
dat je, juist omdat het vanzelf spreekt, niet eens hoeft te geven. Heer 
Hartmann had net zo goed kunnen vragen waarom hij liever verza-
digd is dan hongerig, of liever wil ademen dan stikken.  
 ‘Daar heb ik nog nooit over nagedacht,’ zegt hij en ziet er nog 
steeds uit als iemand die overrompeld is en zich geen raad weet.  
 Heer Hartmann geeft opnieuw blijk van zijn vermogen om ant-
woorden of opmerkingen die niet in zijn gedachtegang passen ge-
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woon niet te horen, en hij stelt de vraag nog een keer, alleen met an-
dere woorden:  
 ‘Ik bedoel – waarom wil je eigenlijk liederen maken?’  
 ‘Omdat het mooi is,’ antwoordt Süßkind. Het klonk als een ver-
ontschuldiging.  
 ‘Ik bedoel: Duitse liederen. Als je geldschieter was, zoals voor 
jouw soort mensen passend is, en als je daarbij voor je eigen plezier 
en dat van de andere Hebreeërs je krachten beproeft op Hebreeuwse 
liederen, zou niemand daar iets op tegen hebben. Maar dat je hoofse 
liederen wilt maken in onze taal –‘  
 ‘Het is ook mijn taal!’ Süßkind schrikt van de heftigheid waarmee 
hij heer Hartmann in de rede gevallen is. ‘Ik heb nog nooit een ande-
re gesproken. Mijn gebeden zeg ik in het Hebreeuws, maar He-
breeuws praten kan ik niet. Laat staan rijmen en zingen. Dat kan ik 
alleen in het Duits.’  
 ‘En heb je gevraagd of wij dat goedvinden?’  
 ‘Waar mijn vader vandaan kwam, konden ze het in het Spaans of 
Arabisch, en iedereen vond het goed, de Andalusiërs en de Castilia-
nen en de Moren. Waarom zouden jullie het niet goedvinden?’  
 Daar weet heer Hartmann nu weer geen antwoord op en daarom 
geeft hij de voorkeur aan een paar bedachtzame teugen uit zijn be-
ker.  
 ‘Waarom, waarom,’ bromt hij tussendoor. ‘Zo is het nu eenmaal. 
Ze hebben het je vaak genoeg uitgelegd en bewezen. Omdat je geen 
Duitser bent zoals wij, is het niet aan jou om Duitse liederen te ma-
ken. Als je je tenminste had laten dopen!’  
 ‘Dan was ik een Duitser?’  
 ‘Nee. Maar wel een christenmens. En dan had je het een stuk ge-
makkelijker.’  
 ‘Ik wil het niet gemakkelijk hebben. Ik ben een Hebreeër die Duit-
se liederen maakt. Het is me ook al een paar keer gelukt, dat hebt u 
zelf gezegd.’  
 ‘Ja, ja, zeker.’ Heer Hartmann heeft nu niet veel zin meer in het 
gesprek en laat duidelijk merken dat hij er een eind aan wil maken. 
‘Je hebt het in je om liederen te maken, dat klopt, anders zou ik me 
niet met je bezighouden. Maar voor de anderen, vergeet dat niet, 
deug je alleen maar, zolang ze niet weten dat je een Hebreeër bent.’  
 ‘Ik zal het ze zeggen.’  
 Gelukkig is dat maar halfluid tussen zijn op elkaar geperste lippen 
door gekomen, en gelukkig bevindt heer Hartmann zich al zo diep in 
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de toestand van het wijndorstlessen, dat hij Süßkinds koppigheid 
niet meer waargenomen heeft.  
 ‘Drink maar,’ zegt hij. ‘Want dat mag je. En je moet er gebruik van 
maken, als het mag. Drink maar.’  
 Na dergelijke gesprekken, die in de loop van de tijd soms ont-
staan, blijft Süßkind in een vreemd krachteloze verwarring en erger-
nis achter. Hij heeft dan steeds het gevoel dat hij op een beslissend 
moment iets verkeerd gezegd of het juiste niet gezegd heeft, maar hij 
kan ook achteraf niet bedenken wat dat geweest is. In de Duitse taal 
denken en praten en zingen is voor hem zo volkomen natuurlijk, dat 
hij helemaal niet begrijpt hoe en waarom ze het moesten verbieden. 
Dat kan alleen maar een vergissing zijn of een slechte grap – vooral 
omdat het verbod alleen betrekking heeft op het zingen. Als hij Duits 
mag spreken, mag hij toch ook Duitse liederen maken? Dat hij bo-
vendien, bij bepaalde gelegenheden en in zekere mate met He-
breeuws om kan gaan, is een bijkomende vaardigheid, die zijn om-
gang met de Duitse taal op geen enkele manier schaadt. Het een 
heeft met het ander niets te maken, het een verandert het ander net 
zo min als de Latijnse litanieën van de franciscanen er iets aan veran-
deren dat de paters Duitsers zijn of vreemdelingen.  
 Toch bleef ook hier iets onopgelost: de paters franciscanen hadden 
immers nooit beweerd dat ze Latijns waren, terwijl hij, Süßkind, niets 
trotsers kan zeggen dan: ‘Ik ben een Hebreeër.’ Maar omdat “He-
breeër” alleen maar een ander woord voor “jood” is en omdat hij 
zichzelf ook zonder kennis van het Hebreeuws een jood zou noemen, 
ligt het blijkbaar niet alleen aan de taal.  
 De poging om tussen de twee talen die hij gebruikte een soort 
schikking te treffen, het Duits als “moedertaal” en het Hebreeuws als 
“vadertaal” vast te leggen en af te grenzen hielp hem niet verder – zo 
aanlokkelijk die ook leek. Want inderdaad voelde hij zich met al het 
Hebreeuws dat hij kende met zijn vader verbonden (en als de verbin-
ding niet plotseling en gewelddadig verbroken was, had hij van zijn 
vader ook nog goed Hebreeuws leren spreken.) Zijn moeder daaren-
tegen had hij nooit anders dan Duits horen spreken met af en toe een 
Hebreeuwse formule, die een zegenspreuk, een goede raad of een 
vrome wens meer nadruk moest verlenen en die ze op de Asjkenazi-
sche manier uitsprak, niet Gam zoe letová zei ze, maar Gam zoe letauvo, 
en ze zei het vaak, waarschijnlijk om zich tegenover zijn vader leer-
gierig en gedienstig te tonen, omdat het tot zijn favoriete uitspraken 
behoorde. Of moeder het misschien niet verkeerd uitsprak, had Süß-
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kind een keer gevraagd en zijn vader had het glimlachend uitgelegd: 
nee, helemaal niet, en uiteindelijk was haar uitspraak eigenlijk zelfs 
de juiste, dat was niet zo makkelijk uit te maken, dat zou je aan de 
wijze Rabbi Nachoem moeten vragen, die meer dan duizend jaar ge-
leden in het Heilige Land geleefd had en voor alles wat hij deed deze 
spreuk zei, waarom hij dan ook Nachoem iesj gamzoe genoemd werd – 
iesj, dat weet je wel, Süßkind, betekent “man”, en dat was dus Na-
choem, de man die altijd gam zoe zei. En nog iets, Süßkind, onthoud: 
zoiets godgevalligs als de wens ten goede wordt alleen verkeerd uit-
gesproken als hij niet uit een eerlijk hart komt. Maar je moeder be-
doelt het eerlijk, daar twijfel je toch niet aan?  
 Nee, daar twijfelde Süßkind niet aan, en hij was er tevreden mee 
en hij nam er voor altijd genoegen mee dat iets wat eerlijk uitgespro-
ken wordt ook goed uitgesproken wordt, in zijn moedertaal Duits 
net zo goed als in zijn vadertaal Hebreeuws.  
 Toch was het nu zo, dat zo’n indeling en splitsing hooguit goed 
was voor het toeval van zijn eigen, persoonlijke omstandigheden; als 
grondslag voor een beslissing van zo’n algemene geldigheid als het 
Duitse lied eiste, was ze niet genoeg, dat besefte hij heel goed. Zodat 
er in alle onduidelijkheid en verwarring maar twee dingen vastston-
den: de opdracht van zijn vader om zich ook ongevraagd als Hebree-
er bekend te maken – en de aanbeveling van heer Hartmann om dat 
zelfs niet te doen als ernaar gevraagd werd.  
 ‘Het is net als met boomschenderij,’ had heer Hartmann – die van 
beeldende vergelijkingen hield – een keer uitgelegd. ‘Wie een boom 
velt om hout te stelen, is strafbaar. Doet hij het met een bijl, dan 
krijgt hij minder straf, omdat hij zichzelf door het geluid van de bijl-
slagen verraden heeft en omdat dat geldt als bewijs dat hij te goeder 
trouw was. Maar doet hij het met een zaag, dan is de straf, als hij 
ontdekt wordt, veel zwaarder. Hij heeft daarentegen een goede kans 
om niet ontdekt te worden. Begrijp je wat ik bedoel? Je moet met je 
joodse bijl geen geluid maken. Pak een zaag. En drink wat.’  
 ‘Maar ik wil de bijl nemen,’ had Süßkind toen geantwoord (en hij 
had, zoals bijna altijd in dergelijke gevallen, het geluk dat de ander 
niet meer luisterde.)  
 Toch moest hij zich in de loop van de tijd telkens weer afvragen of 
hij echt de bijl moest pakken en wat daarmee bereikt of bewezen 
werd. Heer Hartmann zou hem onmiddelijk op straat zetten, en 
werd bekend dat hij de jodenhoed in zijn zak droeg in plaats van op 
zijn hoofd, dan was het met zijn eigen weg, zijn eigen reis als zanger 
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voorgoed afgelopen, ja, dan stonden hem om zijn veelvuldige over-
tredingen tegen de wet waaraan hij onderworpen was, nog ergere 
dingen te wachten. In het gunstigste geval kon hij dan weer ergens in 
loondienst treden zoals het laatst bij meester Balthasar – alleen moest 
hij dan de punthoed net zo verborgen houden als nu. Maar als hij 
hem al verborgen hield, dan deed hij het omwille van het zingen en 
liederen maken, dan kon alles toch beter bij het oude blijven. Zolang 
hij niet voor zichzelf verstoppertje speelt, zolang hij weet dat hij een 
Hebreeër is, kan hij het voor zijn geweten wel verantwoorden. Het 
zijn tenslotte de anderen die hem dwingen verstoppertje te spelen, 
die hem niet toestaan een jood en tegelijk een zanger te zijn. Ze zijn 
er zelf schuld aan dat hij hen bedriegt. Maar zichzelf bedriegt hij niet.  
 
Met hetzelfde meesterschap dat hem in staat stelde onaangename 
bezwaren niet te horen en voor goedkoop onderdak te zorgen ont-
dekte heer Hartmann altijd de beste gelegenheden voor een lonend 
optreden, en het was hem ook deze keer tijdig ter ore gekomen dat er 
op de burcht Sponheim een feest gevierd zou worden bij de veertig-
ste verjaardag van de graaf en burchtheer Berthold.  
 De huisvoogd, bij wie ze zich meldden, een gezellige dikzak, 
vroeg hen even te wachten en kwam meteen terug met de medede-
ling dat ze welkom waren. Hij wees hun de slaapkamers, informeer-
de als een kenner naar hun programma en vlocht de namen van een 
aantal zangers van wier kunst ze op Sponheim al genoten hadden 
met goed gespeelde terloopsheid in het gesprek. Ten slotte bood hij 
aan om de zaal te laten zien waar de volgende avond het feest ge-
vierd zou worden.  
 De aankondiging van heer Hartmann werd bevestigd: zo’n prach-
tige ridderzaal had Süßkind nog nooit gezien. Daarbij liet de pracht 
zich voorlopig nog maar vermoeden. De muren waren pas voor een 
klein deel met tapijten bekleed, vaak van oosterse herkomst, dat zag 
je direct, vaak van kleiner formaat, waarschijnlijk door de vrouw des 
huizes geweven, terwijl andere in een kunstige volgorde jachtscènes 
voorstelden of een terugkeer van de jacht, en sommige stonden nog 
opgerold in nissen of tegen een uitsteeksel aan een muur; daartussen 
bontgekleurde kussen in ordeloze stapels op elkaar, banken stonden 
scheef, ook de houten onderstellen waarop het geweldige tafelblad 
kwam te liggen hadden hun plaats nog niet gevonden, ambachtslie-
den waren ermee bezig, werkten met hamers en schaven en meet-
stokken, zonder veel haast en zonder de binnengekomenen meer dan 
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een vluchtige blik te gunnen. Alles leek volgens een goed voorbereid 
plan te verlopen, er heerste in alles een geheime orde, een intimide-
rende zelfverzekerdheid, en zonder dat hij er erg in had begon Süß-
kind achter de huisvoogd op zijn tenen te lopen. Die merkte dat en 
begreep het verkeerd: wees niet bang, suste hij glimlachend, maak je 
geen zorgen, zaagsel en ander afval werd natuurlijk opgeruimd, 
voor de vloer geëffend werd en tegen de ene muur de tafels opge-
bouwd werden; bij de andere muur bleef dan zoveel ruimte over, dat 
er voor de voorstellingen nog een speciaal podium gebouwd kon 
worden, hier hoefde je echt niet bang te zijn voor plaatsgebrek, en 
kortgeleden bij een feestmaal was een van de jachtgenoten van de 
graaf met het neergelegde jonge wilde zwijn dwars voor zich in het 
zadel tot vlak voor de heer des huizes gereden om de buit met een 
kunstige zwaai voor zijn voeten te leggen, zonder uit het zadel te 
komen, wat zegt u daarvan.  
 Nu, daar had Süßkind, zoals altijd bij dergelijke dingen, geen ant-
woord op; hij volstond met een respectvolle knik en keerde zich om 
naar heer Hartmann, van wie toch wel een paar passende woorden 
van lof te verwachten waren – maar die was er intussen stiekem van-
door gegaan. ‘Best, best,’ zei de huisvoogd, toen Süßkind verlegen 
verontschuldigend mompelde dat de ander niet meer de jongste was 
en een beetje moe van de inspanningen van de dag. ‘Hopelijk is zijn 
vermoeidheid morgen over.’  
 Het behoorde echter tot de eigenaardigheden van heer Hartmann 
dat hij zijn vermoeidheid niet – of niet direct – te boven kwam door 
te gaan rusten; hij gaf zich eerder, opdat de rust des te dieper en 
grondiger werd, eerst over aan het lessen van zijn dorst, en zo deed 
hij het ook deze keer op de burcht Sponheim. Hij lag, toen Süßkind 
de slaapkamer binnenkwam, al flink te snurken op zijn bed, waar 
een leeggedronken wijnkruik aan het hoofdeinde liet zien hoezeer 
heer Hartmann rust nodig had.  
 En zoals bleek, had hij die ook de volgende dag nodig.  
 Kort voor het vallen van de schemering begon de grote zaal vol te 
lopen en er gingen bijna twee uur voorbij voor alle gasten begroet en 
verzorgd waren. Een tafelschikking was er alleen voor het middelste 
deel van de tafel, in de directe omgeving van de grafelijke gastheer 
en gastvrouw. Daar werden door de pages ook de eerste schotels 
aangereikt, de eerste gevulde bokalen en de waterbekkens voor de 
handwassingen, daar braken de golven van de tafelgesprekken, 
daarop richtten de vedelaars en luitenisten hun tafelmuziek. Ook de 
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dansers en goochelaars en acrobaten letten erop dat ze daar het beste 
te zien waren, als ze op het podium aan de tegenoverliggende muur 
hun voorstellingen gaven. Alleen de honden bekommerden zich niet 
om rang en stand en flikflooiden telkens daar waar hun snuffelneus 
het hevigst aangetrokken werd. De keus was niet gemakkelijk, want 
de zilveren borden en schotels met vis en gevogelte, met groenten en 
kruiden, met gekookte en gebraden gerechten volgden elkaar bijna 
zonder onderbreking op.  
 De huisvoogd, die feestelijk gekleed was met zijn zilveren ketting 
over zijn door de pofbroek nog sterker vooruitstekend buikje, hield 
zich meestal aan het laagste einde van de zaal op. Hier kon hij ook de 
keuken en de aanrechten in de gaten houden, van hieruit regelde hij 
de bedrijvigheid, zorgde dat de tafels voorzien werden, nog voor dat 
echt noodzakelijk was, stuurde met simpele gebaren de pages hier- 
en daarnaartoe, verwees de harpist naar boven en de fluitist naar 
links, wenkte de acteurs naar het podium en vergewiste zich ervan 
dat de volgenden zich ondertussen voorbereidden. Toen er ongeveer 
twee uur lang getafeld was en er een soort rustpauze in aantocht 
was, vond hij dat het juiste moment voor het optreden van de twee 
zangers aangebroken was. Het was een fijnzinnige man, de huis-
voogd, die heel goed het verschil kende tussen een buiteling en een 
minnelied en wist wat hoger gewaardeerd moest worden. Als het 
aan hem lag, hoefde er voor heer Hartmann von dem Busch en zijn 
jonge metgezel weliswaar geen doodse stilte en oplettendheid te zijn, 
maar wel de hoogste mate van aandacht die van de kant van een 
weldadig vermoeid tafelgezelschap maar te verwachten was. Als het 
aan hem lag.  
 Het lag niet aan hem. Juist op het moment dat hij voor de eerste 
keer naar de twee zangers uitkeek, probeerde Süßkind voor de derde 
of vierde keer de loden muur te doorbreken waarachter heer Hart-
man lag te voldoen aan zijn behoefte aan rust, het gevolg van het 
drinken van die middag. En toen de huisvoogd van zijn kant voor de 
derde of vierde keer kwam kijken, gaf Süßkind juist zijn laatste po-
ging tot een doorbraak op. Hij zweette en zijn handen deden pijn van 
het schudden van de hoekige schouders van heer Hartmann – waar-
mee hij echter niets anders bereikt had dan dat die grommend op 
zijn andere zij ging liggen en onmiskenbaar liet blijken dat hij ook in 
wakkergeschudde toestand niet bereid of in staat was tot welke 
voorstelling dan ook.  
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 De bode van de nu al heel onrustig geworden huisvoogd kon Süß-
kind met een overigens duidelijke mededeling ontvangen: heer Hart-
mann voelde zich helaas erg onwel – maar hij, Süßkind, was onmid-
dellijk beschikbaar om naar zijn beste vermogen de gasten te onder-
houden.  
 Of dat niet te hooggegrepen was, vroeg de huisvoogd, die hem in 
de voorhal een paar passen tegemoet gekomen was; hij vroeg het ze-
ker niet onvriendelijk en de blik die hij op Süßkind liet rusten drukte 
vaderlijk vertrouwen uit.  
 Geen reden tot bezorgdheid, antwoordde Süßkind met alle vast-
heid waarover zijn stem beschikte; zoiets was niet nieuw voor hem, 
voegde hij eraan toe (en hij stond verbaasd hoe gemakkelijk dat leu-
gentje over zijn lippen kwam.)  
 De huisvoogd antwoordde met een knipoog die even goed twijfel 
als aanmoediging betekenen kon en vroeg hem bij de drempel te 
wachten, tot hij het teken voor zijn optreden gaf.  
 Het waren moeilijke minuten die Süßkind moest doorstaan. Hij 
voelde weer het zweet op zijn voorhoofd parelen en deze keer was 
het niet het zweet van het vergeefse wakkerschudden. Het was het 
zweet van de onzekerheid en van de opwinding, het was, wat was 
eraan te doen, het kille angstzweet, en de angst betrof de nooit eerder 
doorstane beproeving waarvoor hij zich nu gesteld zag, alleen, hele-
maal alleen, en daar kwam ook al de wenk van de huisvoogd.  
 Toen hij de zaal binnenging, ebde het stemmenrumoer, dat als een 
losjes uit gefluister en gegrinnik gekrulde wolk boven de tafel lag, 
een beetje weg; enkele dames hielden zelfs helemaal op met babbelen 
en volgden hem met welgevallige blikken op zijn weg naar het podi-
um. Het was ook mooi om te zien hoe hij daar in zijn korte wambuis 
en zijn strakke broek liep met zijn luit schuin onder zijn arm. Maar 
toen hij op het podium stond, had de wirwar van stemmen zich weer 
over de hele tafel verspreid.  
 Hij boog diep voor het grafelijke paar, dat hem met een kort ap-
plaus dankte, liet de buiging volgen door twee bevallige buigingen 
naar beide einden van de tafel, sloeg de inleidende akkoorden aan en 
zong het lied van heer Hartmann over de lente en over de vrouwen, 
dat ze anders als duet plachten te zingen, waarbij de strofen met de 
lof van de lente altijd aan hem toevielen, terwijl heer Hartmann de 
lof van de vrouwen voor zijn rekening kwam, en hoe die toch op zo-
vele manieren op de lente leken in hun zachtmoedigheid, in hun 
liefkozende adem, in hun ontbottende schoonheid.  
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 Het waren dan ook overwegend de dames, vooral die het dichtste 
bij hem zaten, die hem daarna dankten met applaus – zonder zich in 
hun gesprekken al te veel te laten storen. Ze klapten in zekere zin ter-
loops en de overige gasten deden dat niet eens. Heer Hartmann met 
zijn grote ervaring had onder dezelfde omstandigheden meer aan-
dacht kunnen trekken, dat moest Süßkind toegeven en dat vond hij 
niet prettig.  
 Als tweede had hij weer een lied van heer Hartmann voorbereid, 
dat de kunstzin van de grote ridders en graven en burchtheren prees, 
hun edelmoedigheid, hun ridderlijke deugden en – niet te vergeten – 
hun vrijgevigheid. Toch kregen in de laatste strofe ook de burcht-
vrouwen en burchtmaagden allerlei vleiende dingen te horen, zodat 
het applaus aan het eind iets sterker was en iets langer duurde. Ja, 
het leek erop dat er zich hier en daar aan tafel kleine eilandjes vorm-
den van een vriendelijke ontvankelijkheid die, als hij er snel genoeg 
gebruik van maakte, ook het volgende lied bewaard zou blijven.  
 Of nu de noodzaak tot een snelle beslissing het hem ingaf of dat 
hij dat in het geheim al vanaf het begin van plan was geweest – hoe 
dan ook: hij deed wat hij tot nu toe zelden en altijd alleen met uit-
drukkelijke toestemming van heer Hartmann had mogen doen. De 
akkoorden die hij nu aansloeg en de woorden die hij nu zong waren 
die van hemzelf. Het was het lied van de lichte hemel boven de open 
plek in het nachtelijke bos, nog steeds zijn lievelingslied, het allereer-
ste dat gelukt was en eigenlijk pas onder de kundige leiding van heer 
Hartmann een echt lied geworden was. Dat zong hij nu.  
 Inderdaad: ze luisterden aandachtiger dan eerst. Inderdaad: bij de 
kleine, spaarzame eilandjes van zwijgzaamheid ontstonden nieuwe, 
gesprekken stokten en raakten uitgeput, en degenen die bleven pra-
ten gingen over tot zachter gefluister.  
 En toen, heel plotseling, was het volkomen stil, opeens, op slag, 
Süßkind voelde het tot in zijn hartkuil, op slag, en die ene harteklop 
lang wilde hij nog geloven dat het inderdaad zijn lied was waarvoor 
de stilte viel, en toch wist hij al dat het anders was, hij wist dat het 
een andere, een verlammende stilte was, waaruit voor hem geen ont-
snappen mogelijk was, en hij wist dat allemaal nog voor hij opkeek 
en heer Hartmann beneden in de zaal zag staan, al een eindje aan de-
ze kant van het toegangsgewelf, waar anders de huisvoogd stond, 
maar van hem was nu net niets te zien, die moest in de keuken ver-
dwenen zijn of waar dan ook, en daar stond nu dus heer Hartmann 
en niemand had hem gehinderd en de stilte hield aan. Misschien had 
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die niet zo lang geduurd of zich niet zo verlammend samengebald, 
als daar een ongenodigde of onopvallende persoon opgedoken was, 
die zich zonder moeite had laten verjagen, maar het was heer Hart-
mann die daar stond, kaarsrecht en met een eigenaardige glans in 
zijn ogen, zijn grijze haren vielen in slierten over zijn gegroefde ge-
zicht en hij schudde glimlachend zijn hoofd en zei naar Süßkind ge-
keerd, heel langzaam, met overdreven heldere stem:  
 ‘Verkeerd, joodje. Dat heb je alweer verkeerd gezongen.’  
 Aan tafel zwol het stemmenrumoer aan, vragend, onthutst, vro-
lijk, en verstomde op het moment dat heer Hartmann in beweging 
kwam. Want wat dit allemaal ook te betekenen had – het was in ie-
der geval een afwisseling en een verrassing en daar moest je ten volle 
van genieten.  
 Heer Hartmann liep in de richting van het podium, met stijve 
stappen en je merkte dat het hem moeite kostte rechtop te blijven 
lopen; toch klonk zijn stem, toen hij er was, even helder in de zaal als 
eerst:  
 ‘U moet namelijk weten, edelen, u moet weten, dames en heren, 
dat ik degene ben die dit joodje hier heeft leren zingen, ik, Hartmann 
von dem Busch, en als u teleurgesteld bent dat ik niet Hartmann von 
Aue ben, ik ben in ieder geval een heer, zoals u ziet.’  
 Hij keek rond, alsof hij op instemming of een begroeting wachtte. 
Het bleef stil.  
 ‘Een heer zoals ieder van u, dat u het weet.’  
 Uit het afkeurende gefluister dat nu opstak, maakten zich spotten-
de roepen los. Een voornaam geklede jonge man aan de zijde van de 
graaf stond abrupt op, alsof hij in wilde grijpen. Dat leek ook de 
huisvoogd van plan te zijn, die wit van schrik en hoestend van de 
ingang aan kwam lopen. De graaf wenkte beiden af en zijn handbe-
weging zorgde er meteen voor dat er weer een stilte viel, een ge-
spannen stilte.  
 Intussen had heer Hartmann het podium bereikt. Een paar secon-
den bleef hij staan, een beetje wankelend en niet wetend of hij op het 
podium zou stappen. Twee keer deed hij een poging, twee keer trok 
hij zijn voet terug en bij de derde poging struikelde hij en kon maar 
met moeite op de been blijven.  
 In de zaal werd onderdrukt gelachen en gegiecheld. De mensen 
aan de einden van de tafel gingen staan om beter te kunnen zien.  
 Was het het gelach dat Süßkind uit zijn verstarring haalde? Was 
het de om hulp smekende blik die hij in de ogen van heer Hartmann 



 83 

dacht te zien? Kon hij het niet verdragen dat hij de oude, verlopen 
man zo jammerlijk overgeleverd zag? Of gebeurde het nog onder zijn 
halve verdoving dat hij zijn vrije hand uitstak en hem het podium op 
trok? Plotseling maakte het geheel de indruk van een ingestudeerde 
scène. Er klonk applaus en geroep van bijval.  
 Heer Hartmann beantwoordde die met een buiging, waarbij hij – 
en dat zorgde ervoor dat hij niet viel – Süßkinds hand vasthield.  
 ‘Mijn dank aan de edele ronde,’ zei hij. ‘Heer Hartmann von dem 
Busch beantwoordt hun groet.’ Nu liet hij Süßkinds hand pas los. 
‘Maak een buiging, joodje. Buig, zoals het hoort. Nou, komt er nog 
wat van? O ja, je mist nog iets. Wacht.’  
 Daarop greep hij onder zijn schoudermantel en naar zijn riem en 
Süßkind zag wat daar vastgemaakt was.  
 ‘Hier, joodje.’ Hij haalde de jodenhoed tevoorschijn, maakte een 
gebaar of hij die op Süßkinds hoofd wilde zetten, maar bedacht zich 
halverwege. ‘Pak aan,’ zei hij. En liet, toen Süßkind zijn hand uitstak, 
de hoed op de grond vallen.  
 Beneden in de zaal hield iedereen zijn adem in.  
 Langzaam keerde Süßkind zich om, langzaam zette hij zijn luit 
tegen de muur, bukte zich naar de hoed, naar de verkreukelde, stof-
fige hoed en zette die op. Hij boog naar de graaf en naar de beide 
einden van de tafel, boog naar heer Hartmann, stapte van het podi-
um af en liep de zaal uit.  
 Achter zijn rug barstte een gelach los. Het was niet voor hem be-
stemd. Als hij zich omgekeerd had, dan had hij gezien dat heer 
Hartmann bij zijn poging om de luit te pakken voorovergeslagen en 
gevallen was. Maar hij keerde zich niet meer om.  
 
‘Eindelijk heb ik u gevonden!’ Op een bank in de voorhof, die van 
het inwendige van het hoofdgebouw nog een beetje licht kreeg, zat 
Süßkind met zijn hoofd in zijn handen en hij keek pas op, toen de 
huisvoogd vervolgde: ‘U moet bij de heer komen. Hij wil u spreken.’  
 ‘Waar is de oude man?’  
 ‘Wie? O ja. Die mag zijn roes nog uitslapen. En morgenvroeg –‘ 
Hij wees met een niet mis te verstaan gebaar naar de poort van de 
burcht.  
 ‘En ik?’ vroeg Süßkind.  
 ‘Maak u geen zorgen. U overnacht in een andere kamer. Kom nu. 
We mogen de heer niet laten wachten.’  
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 Lichtvoetig liep Süßkind achter de huisvoogd aan. Maar het was 
geen prettige lichtheid. Hij voelde zich zwak en uitgeput als na hevi-
ge koorts. Toen ze het hoofdgebouw binnengingen, zag hij hoe in de 
ridderzaal de dienstmeisjes en knechts al aan het opruimen waren. 
Er moesten uren verstreken zijn sinds hij de zaal verlaten had.  
 De huisvoogd sloeg een richting in die half in het donker lag.  
 ‘Kunt u me volgen of moet ik een fakkel pakken?’  
 ‘Dat zal niet nodig zijn. Waarom tutoyeert u me niet?’  
 ‘Waarom zou ik? Bent u dan niet dezelfde als eerst? Of denkt u 
dat iemand uw dronken kompaan geloofde?’  
 ‘U doet hem onrecht.’  
 ‘Ja, ja. We zijn er.’  
  Hij klopte drie keer op een hoge eiken deur, deed open en liet 
Süßkind naar binnen gaan. Daarna deed hij de deur van buiten dicht.  
 In een halfronde erker, waar drie treden naar leidden en die door 
twee fakkels verlicht werd, zat de graaf, met het stijve bovenlijf van 
zijn feestgewaad naast zich op de bank, met zijn blouse open en zijn 
benen ontspannen uitgestrekt. Het gebaar waarmee hij Süßkind 
wenkte had niets heerszuchtigs.  
 Süßkind dankte voor de gunst van de ontvangst en vroeg om ver-
giffenis voor het incident dat hij veroorzaakt had.  
 Een afwerend gebaar stelde hem op zijn gemak:  
 ‘Dat lag meer aan je metgezel. Maar die was daar niet toe in staat. 
Gebeurt dat wel vaker?’  
 Süßkind keek in het geamuseerd glimlachende gezicht van de 
graaf en liet zijn hoofd zakken.  
 ‘Zet die stomme hoed toch af. Of moet ik soms mijn kroon opzet-
ten? Nou dan. En vertel me nu waarom je vriend, de dronkelap, een 
joodje van je wilde maken.’  
 Nu herinnerde Süßkind zich pas het antwoord van de huisvoogd, 
waartegen hij heer Hartmann verdedigd had, nu besefte hij pas dat 
de graaf hem heel eenvoudig als een heer tutoyeerde.  
 ‘Hij wilde geen joodje van me maken, de dronkelap, die mijn 
vriend niet is. Hij had gelijk dat hij me de punthoed opzette. Ik ben 
een Hebreeër.’  
 Süßkind moest veel moeite doen om zijn woorden niet als onge-
paste tegenspraak te laten klinken en niet koppig te lijken onder de 
blik van de graaf, een blik onder onderzoekend gefronste wenkbrau-
wen, alsof hij zich ervan wilde vergewissen dat hij geen tweede keer 
om de tuin geleid werd.  
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 ‘Maar je hebt toch Duitse liederen gezongen?’ Zijn stem klonk eer-
der nadenkend dan twijfelend. ‘En heel mooie zelfs. Ik heb niet veel 
verstand van die kunst. Maar de jonge ridder naast me, die soms zelf 
een lied probeert te maken, was vol lof over je. En hij was heel boos, 
toen je gestoord werd. Wat moet ik hier nu van denken?’  
 ‘Bedenkt u, heer, als u me verder nog genadig wilt zijn – bedenkt 
u dat ook een jood Duitse liederen kan zingen. Al mag hij dat niet.’  
 ‘En waarom mag je dat niet? Heb je geen beschermheer?’  
 ‘Nee. Ik dacht er een te hebben, maar –‘ Hij hield in en haalde zijn 
schouders op.  
 Nog steeds hield de graaf zijn blik op hem gericht en nog steeds 
hield Süßkind onder die blik stand.  
 ‘Hoe heet je?’  
 ‘Süßkind. Ik kom uit Trimburg, dat in Frankenland ligt. En ik ben 
bij de heer van de Trimburg, graaf Konrad, weggelopen, omdat hij 
me niet wilde laten zingen.’  
 ‘Graaf Konrad, hm. En weggelopen, zozo. Wanneer?’  
 ‘O, al een paar jaar geleden.’  
 ‘En je houdt sindsdien geheim dat je een jood bent?’  
 ‘Niet als het me gevraagd wordt, heer.’  
 ‘Weet je dat een jood die zonder toestemming zijn woonplaats ver-
laat vogelvrij wordt? Weet je dat je vogelvrij bent?’  
 ‘Ja, heer.’  
 ‘En wie je lotgenoten zijn? Hoeren spelers en godslasteraars. Wist 
je dat?’  
 ‘Ik wist het alleen van de joden. Om hoeren, spelers en godslaste-
raars bekommer ik me niet.’  
 De graaf stond op, pakte een van de fakkels uit de ring aan de 
muur en doofde met een zwarte kap aan een stok de andere.  
 ‘Ga nu slapen, Süßkind, ga maar naar je kamer. Ik zal je morgen 
laten roepen.’  
 Een paar passen voor de deur stond de huisvoogd met een fakkel 
in zijn hand.  
 ‘U had niet op me hoeven wachten,’ zei Süßkind.  
 ‘En wie moet u dan de weg naar uw kamer wijzen? Kom, volgt u 
me maar.’  
 Hij liep voorop.  
 ‘U bent heel vriendelijk,’ zei Süßkind.  
 ‘Tegen iemand tegen wie onze heer vriendelijk is, ben ik het ook. 
Hij was toch vriendelijk tegen u?’  
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 ‘Heel vriendelijk.’  
 ‘Hebt u hem uitgelegd wat er met uw kompaan aan de hand is?’  
 ‘Ja.’  
 ‘En waarom hij u voor een jood uitgescholden heeft?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Waarom dan?’  
 ‘Omdat ik dat ben.’  
 ‘U bent –?!’ Zo plotseling stond de huisvoogd stil, dat Süßkind 
bijna op zijn hielen getrapt had. Daarna liep hij zwijgend verder en 
zwijgend staken ze de binnenplaats over.  
 Bij het begin van een smalle trap bleef hij staan.  
 ‘Daar boven is je kamer,’ zei hij.  
 ‘Dank u,’ zei Süßkind en riep de ijlings weglopende man met een 
overmoedig luide stem achterna: ‘Ik wens u een goede nachtrust, 
meneer!’  
 Hijzelf kon de slaap niet zo gauw vatten. Toch cirkelden de ge-
dachten die hem wakker hielden noch om de onvriendelijkheid van 
de huisvoogd, noch om de vriendelijkheid van de graaf, hoe onver-
wacht beide ook waren. Ze cirkelden om de dronkelap die zijn 
vriend niet was, die zijn vriend niet meer was – en toch veel meer 
dan alleen maar een dronkelap en geen vriend. Gepest, ook met hate-
lijke toespelingen, uitgescholden en gepijnigd had hij hem vaak ge-
noeg, hij had hem kwalijke dingen aangedaan (en niet eens altijd in 
een roes) – maar zulke erge dingen als vandaag nog nooit; en al deed 
hij ook deze keer op de nuchtere morgen weer alsof er niets gebeurd 
was, deze keer zou Süßkind het niet als verzoening kunnen accepte-
ren, deze keer niet, dat voelde hij.  
 Plotseling, in een onverwachte, door niets en niemand gewekte 
opwelling, voelde hij medelijden met de oude man. Het idee dat die 
voortaan alleen door het land moest trekken, greep hem meer aan 
dan alle twijfel hoe het met hemzelf nu verder moest. Daar was wel 
iets op te vinden. Maar wat was er voor de hulpeloze oude man te 
vinden? Wie moest hem de kleine diensten bewijzen die hij nodig 
had, wie moest er op hem passen, als hij zich aan het grote wijndorst-
lessen overgaf en hem ondersteunen, als hij wankelde? Ach, kwam 
hij de volgende morgen maar met open armen, met een woord van 
verontschuldiging, met een verzoenend gebaar – dan was alles weer 
goed. Maar één ding mocht hij niet: met een gemakzuchtig zwijgen 
over het gebeurde heen stappen. Süßkind was vastbesloten daar 
geen genoegen mee te nemen.  
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 En het viel hem niet op, tot zijn laatste ademtocht in zijn slaap 
niet, dat hij de hele tijd dacht hoezeer de oude man hem nog nodig 
had – en geen moment of hij de oude nog nodig had: die was toch 
zijn leraar in de kunst van het liederen maken en componeren en het 
voordragen van het geheel.  
 De volgende morgen kwam heer Hartmann niet, noch gemak-
zuchtig zwijgend, noch met een verzoenend woord. Hij was in de 
schemering verdwenen (en Süßkind zag hem nooit meer terug.) Een 
van de staljongens die op hetzelfde vroege uur met hun werk begon-
nen, vertelde het hem.  
 Op zoek naar de huisvoogd, bij wie heer Hartmann misschien een 
woordje voor hem achtergelaten had, ging Süßkind de binnenste 
voorhof op. Tot zijn verwondering liep daar ook graaf Berthold in 
zijn morgengewaad heen en weer, met zijn handen op zijn rug, lang-
zaam en peinzend. Juist toen Süßkind weer het hoofdgebouw in wil-
de gaan, ontdekte de graaf hem en wenkte hem naderbij:  
 ‘Kom, loop maar met me mee op mijn wandeling. Ik moet met je 
praten.’  
 Süßkinds verbazing groeide: wilde de burchtheer zich in zulke 
gemakkelijke kleren buiten de burcht vertonen? En tegelijk met zijn 
verbazing groeide ook het gevoel van sympathie dat hij de vorige 
nacht al voor de zonderlinge heer gevoeld had.  
 Met de “wandeling” was, zoals bleek, alleen maar het heen en 
weer lopen op de binnenplaats bedoeld, en doordat de graaf meteen 
weer in zijn onmiskenbaar bekommerde nadenkendheid terugviel, 
liet het aangekondigde gesprek eerst nog op zich wachten.  
 Het leek, toen het eindelijk begon, meer op een monoloog. Hij had 
zorgen, mompelde graaf Berthold von Sponheim voor zich uit, grote 
en ernstige zorgen. De heer van Sondershausen, zijn vriend en bond-
genoot, stond een oorlog tegen de troepen van de bisschop van 
Würzburg te wachten, en daarvoor moesten tien gepantserde strij-
ders en dertig kruisboogschutters van Sponheim geleverd worden, 
maar die waren niet te vinden.  
 ‘Als u negenentwintig schutters hebt, hoeft u naar de dertigste 
niet meer te zoeken,’ zei Süßkind. En toen hij geen antwoord kreeg: 
‘Ik ben net zo lief de twintigste of de tiende, heer. Kortom: u kunt 
over mij beschikken.’  
 De graaf zei zonder hem aan te kijken:  
 ‘Dat is een grootmoedig aanbod. Ik dank je, maar ik kan het niet 
gebruiken.’  
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 ‘Wilt u – neemt u me niet kwalijk dat ik zo vrijpostig ben, heer – 
wilt u daarmee zeggen dat ik –‘  
 ‘Nee, dat wil ik niet.’ Haastig viel de graaf hem in de rede (en had 
juist gedacht.) ‘Ik ben er heel zeker van dat je als schutter goed ge-
noeg bent. Maar je bent vast nog beter in het maken van liederen, en 
daar moet je bij blijven. Goed, goed. Dat was wat ik wou zeggen: dat 
je voortaan onder mijn bescherming staat.’  
 Verstrooid en terloops voegde hij deze woorden eraan toe en ver-
traagde niet eens zijn pas, zodat Süßkind, die met open mond was 
blijven staan, hem na moest lopen. Maar zijn gestamelde dank leek 
niet eens tot het oor van de graaf door te dringen. Of hij wist niet 
meer waarover Süßkind het had. Of hij deed maar zo.  
 Verder toonde hij zich echt trots op zijn nieuwe beschermeling en 
nodigde hem uit zolang te blijven “als het hem beviel” (wat zeker 
niet woordelijk opgevat moest worden – de regel was dat je uiterlijk 
na vier zondagen afscheid nam), stelde hem voor aan enkele hoog-
mogende vrienden die op Sponheim op bezoek kwamen, beval hun 
de kunst van de jonge zanger aan, die hij soms ook op verzoek liet 
horen, nodigde hem echter ook zonder zo’n tegenprestatie uit voor 
gastmalen en liet zich op zijn wandelingen bijzonder graag door hem 
begeleiden.  
 Die bleven niet altijd beperkt tot de binnenplaats van de burcht. 
Vaak werden het langere ritten te paard – wat voor het gedrag van 
de graaf overigens geen verschil maakte. Lange periodes met een 
aanhoudend, bedrukt zwijgen gingen onmiddellijk over in een open-
hartige spraakzaamheid, die even plotseling weer ophield. Geleide-
lijk kwam Süßkind erachter dat het geldzorgen waren waar de graaf 
onder gebukt ging; dat hij bang was zijn bijstandsverplichtingen niet 
met zijn gebruikelijke betrouwbaarheid na te kunnen komen, en dat 
zich onder de bondgenoten van de bisschop van Würzburg ook graaf 
Konrad von Trimburg bevond – ‘de fijne heer bij wie je gelukkig 
weggelopen bent,’ zei graaf Berthold, terwijl hij tegen Süßkind knip-
oogde en het volgende ogenblik zijn paar zo heftig de sporen gaf, dat 
de verblufte Süßkind een hele tijd nodig had om de in galop wegge-
raasde in te halen. Toen dat gelukt was en toen ze beiden weer stap-
voets naast elkaar reden, deed graaf Berthold het met een nieuwe 
knipoog voorkomen alsof het hem alleen daarom ging, alleen om de 
ruiter Süßkind te beproeven; hij knikte waarderend en zei: ‘Als het 
moet, heb ik je liever te paard dan bij de boogschutters.’  
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 Het vriendelijke voorbijglijden van deze weken op Sponheim kon 
de huisvoogd niet één keer uit zijn humeur brengen, ja hij droeg er 
op zijn manier zelfs toe bij. Aan één stuk door deed hij zijn best om 
de beledigende hoogmoed waarmee hij Süßkind na dat nachtelijke 
intermezzo bejegend had in zijn tegendeel te laten verkeren, hij beje-
gende de door zijn grafelijke heer zo duidelijk gewaardeerde man 
met speciale hoffelijkheid, informeerde bij iedere gelegenheid naar 
zijn wensen en gebruikte de aanspreekvorm “u” en soms “heer” zo 
opdringerig, dat Süßkind het stille plezier om zo’n verandering op 
den duur te veel werd:  
 ‘Ik ben geen heer,’ wees hij de man die hem voortdurend bedien-
de terecht. ‘En ik heb niet de kans of de bedoeling er een te worden. 
Ik ben een Hebreeër, dat weet u toch. U moet me tutoyeren, net als in 
die nacht. Dat was de juiste toon.’  
 Hij dacht aan zijn gedrag toen met pijn terug, verdedigde de huis-
voogd zich. En wie bij de graag zo in de gunst stond, die moest zich 
ook de bescheidener gunst van de huisvoogd laten welgevallen. 
‘Voor mij bent u geen jood, heer Süßkind,’ besloot hij.  
 ‘Maar juist voor u wil ik het zijn. Echt, u zou me een plezier doen 
door me te tutoyeren.’  
 Maar de huisvoogd deed hem dat plezier niet.  
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[III] 
 
Hij merkt het telkens weer en het is telkens hetzelfde liedje. Zolang 
ze niet weten dat ze met een jood te maken hebben, behandelen ze 
hem net als ieder ander. Maar nauwelijks is het eruit – als hij het zelf 
prijsgeeft, omdat de een of andere aanleiding hem prikkelt of omdat 
hij het leuk vind ze op te laten kijken, of als iemand verdenking koes-
tert, omdat de spijswetten, die Süßkind zoveel mogelijk in acht 
neemt, hem al te duidelijk irriteren (van wat verboden is, eet hij 
niets, maar de vele voorschriften kan hij in hun volledige strengheid 
niet aanhouden), of als iemand in een aangeschoten ronde een spot-
lied op de joden aanheft en Süßkind tot zwijgen brengt, wat soms tot 
vechtpartijen leidt en dan willen de anderen al helemaal niet geloven 
dat het een jood is die met een van de hunnen gevochten heeft – hoe 
dan ook en met welke aanleiding ook: zodra het aan het licht komt, 
verandert de dag in een nacht.  
 Nu, daar kun je aan wennen, dat kun je van je af laten glijden en 
daar kun je zelfs om glimlachen. Wat hem eigenlijk sprakeloos 
maakt, telkens opnieuw, is het gemak waarmee ze het presteren, dat 
is dat het hun helemaal geen moeite kost hem te accepteren als een 
gelijke – en het volgende ogenblik als een melaatse en als uitschot. 
Alsof de wijn die ze daarnet nog vergenoegd door hun keel lieten 
glijden opeens vergif geworden is, waardoor ze zich nu krommen in 
krampen. Alsof hij, Süßkind, die daarnet nog met hen aan tafel zat 
als een van de hunnen, plotseling totaal veranderd is.  
 Maar hij is toch nog dezelfde als eerst? En dan zijn zij het toch die 
veranderd zijn?  
 Soms wordt hij beslopen door een onaangenaam prikkelende zin 
om die verandering te interpreteren als zijn opzet, alsof het in zijn 
vermogen lag de anderen naar willekeur te veranderen, alsof hij over 
geheimzinnige krachten beschikt die dat kunnen bewerkstelligen en 
die misschien nog voor andere bezweringen gebruikt kunnen wor-
den. Hij herinnert zich dat zijn moeder, als hij tekenen van ziekte 
vertoonde, die met snel gefluisterde toverformules verdreven had, 
en hij herinnert zich dat ze daar meteen mee ophield, als zijn vader 
kwam, die dergelijke dingen scherp veroordeelde. ‘Ach, laat me toch 
mijn gekkigheid,’ had ze op zijn milde verwijt een keer geantwoord. 
‘Baat het niet, dan schaadt het niet.’ – ‘De jongen niet, maar jou.’ – 
‘Mij? Hoezo?’ – ‘Omdat het je van het bidden afhoudt, liefje. En voor 
bidden bestaat geen surrogaat.’  
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 Heel precies herinnert Süßkind zich dat gesprek; en dat  zijn moe-
der, als ze dan zijn kleine, koortsige lichaam in een vochtige doek 
wikkelde, stiekem gauw een amulet tussen de vochtige doeken 
smokkelde, op zo’n manier dat die op zijn hart kwam te liggen. Hij 
was toen heel gauw weer genezen. En al geloofde hij niet echt aan de 
toverkracht van de amulet – dat die hem geholpen had, wilde hij 
toch niet helemaal uitsluiten, net zo min als de mogelijkheid dat het 
bij die “verandering” niet helemaal eerlijk verliep.  
 De laatste tijd betrapt hij zichzelf er meermalen op, dat hij op zul-
ke ogenblikken naar het medaillon grijpt dat aan een zilveren kettin-
kje om zijn hals hangt en dat inderdaad als een soort amulet dient: 
het afscheidsgeschenk van graaf Berthold, een klein ovaal van mala-
chiet met het wapen van Sponheim en boven het geblokte schild een 
gouden S.  
 ‘Je kunt het iedereen laten zien die niet wil geloven wie je be-
schermheer is,’ had de burchtheer gezegd, en hij had op een van de 
nadenkende pauzes waarin hij vaak verviel (meestal met een kleine, 
weemoedige glimlach erbij) nog de woorden laten volgen: ‘Natuur-
lijk, wie mij welgezind is, die gelooft het al door de vrijgeleidebrief. 
Of gewoon op je woord. En de anderen... nou ja. Bij de goeden heb je 
het niet nodig en bij de kwaden helpt het niet. Zo is het leven.’  
 Zo was het inderdaad. Süßkind, die nu tegen de dertig liep (en 
sinds ruim drie jaar onder bescherming van Sponheim onderweg is), 
heeft langzamerhand levenservaring opgedaan en denkt bekend te 
zijn met de licht- en schaduwkanten die het toont. De vraag of hij 
tevreden of zelfs gelukkig is, stelt hij zichzelf niet, en als die hem ge-
steld werd, zou hij om een antwoord verlegen zitten. Dat hij geen 
huis en geen vaderland heeft en geen liefde van een vrouw, daarvan 
is hij zich wel bewust. Maar dat het “geluk” heet wat hij mist, weet 
hij niet en als het gemis soms aan hem vreet als een brandende leegte 
rond zijn hart, wijt hij dat aan andere, uiterlijke onaangenaamheden 
waar hij juist onder lijdt – en daar is geen gebrek aan.  
 In heel wat eenzame schemeruurtjes kan het gebeuren dat hij plot-
seling en uit een vreemde diepte aan Brigitte moet denken. Niet alsof 
hij naar haar verlangde (want ook wat “verlangen” betekent is hem 
nooit zo duidelijk geworden) en niet alsof hij Brigitte nu in levenden 
lijve voor zich zag met haar blonde vlechten en blinkende tanden, zo 
niet. Het is een onscherp beeld dat uit de vreemde diepte voor hem 
opdoemt, het is alsof hij alleen maar van haar gedroomd heeft met 
alle zaligheden en met de grote bitterheid aan het eind, allemaal een 
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droom – en toch de enige die hij ooit gedroomd heeft en waarop 
geen andere kan volgen en geen andere zal volgen, geen droom, 
geen zaligheid en geen bitterheid. Want doordat hij met het verlan-
gen geen raad weet, raakt ook de teleurstelling hem niet en de angst 
daarvoor, en dat – hoe armoedig een leven zonder verlangen en 
zonder teleurstelling ook mag zijn – heeft ook zijn goede kant. Pro-
blemen en twijfels die je anders kunnen kwellen worden dan opge-
lost, verschillen die toch al niet zoveel betekenen, worden dan uit-
gewist en tot slot maakt het niets uit of je met een boerendochter het 
bed gedeeld hebt of met een bakkersdochter, met een meid zo grof 
als de tafel in de herberg waaraan ze je te lijf gegaan was of met een 
kamenierster van wie de daarnet nog zedig neergeslagen ogen, toen 
jouw blik ze trof, je zo’n ondubbelzinnige knipoog teruggaven dat 
het kleine knikje bij het naar buiten gaan helemaal niet meer nodig 
was geweest. Als je dat alles eenmaal doorzien hebt en als het kame-
nierstertje in bed en de kompanen bij de wijn loslippiger worden en 
die je keer op keer vertellen dat het in de woonvertrekken van de rid-
dersvrouwen en jonkvrouwen precies zo toegaat, dan ben je blij dat 
je daar eigenlijk niets mee te maken hebt; dan doorzie je ook hoe 
twijfelachtig het gesteld is met de liefde die ze bezingen en je bent 
niet jaloers om het lied of het liefdesloon dat ze daarvoor ontvangen. 
En je kijkt wel uit om hetzelfde te doen en je zult niet wedijveren met 
hun lichtvaardigheden en leugens. En je zult de enige liefde die je 
ooit gekend hebt, de enige vrouw die je meegemaakt hebt, de echte-
lijke liefde en de vrouw des huizes bezingen – nog steeds zonder te 
weten dat het het verlangen is dat je drijft en dat het het thuis is 
waarop het gericht is.  
 

De kroon van elke man: een kuise vrouw.  
Hem eert wat zij bezit: haar puurheid van lichaam en geest.  
Gelukkig is hij wie zij steeds terzijde staat  
En ook voor wie met haar in vreugde jaar na jaar verstrijkt!  
Geen twijfel knaagt aan hem, noch heimelijk, noch openlijk,  
Door haar wordt hij door schande nooit getroffen.  
Haar licht straalt ook uit in de nacht,  
Met veel bestendigheid is ze bedacht,  
En om haar hoog te prijzen heb ik nu dit lied gemaakt.  

 
Het was de burcht Feldeck waar hij het maakte, de sterren stonden 
goed voor hem omstreeks die tijd en er woei een vriendelijke wind. 
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Daarmee is niet per se een kenmerk van het weer bedoeld. Het kon 
ook gaan om toenadering in kwesties van gastvrijheid, om wenken 
naar een open hand en een open huis. Onder degenen die dergelijke 
wenken uitwisselden, vooral onder muzikanten en onder niet-adel-
lijke zangers, was daar een soort geheimtaal ontstaan – je wist ten-
slotte nooit wie er in de kroeg bij je aan tafel zat of wie er in het vol-
gende poortgewelf stond. En als je naar bepaalde adviezen of voor-
uitzichten wilde informeren, dan vroeg je gewoon of die en die 
burcht niet al te hoog gelegen was, en je hoorde dat daar een zwoele 
of een schrale wind woei, dat hing ervan af.  
 Op de burcht Feldeck had Süßkind dus een zwoele wind gevon-
den en burchtheer Kilian had hem zelfs bijzonder vriendelijk ontvan-
gen. Eigenlijk was het de eerste keer dat Süßkind kon denken dat ze 
vriendelijk waren omwille van hem, om zijn persoon en niet alleen 
om zijn kunst. Bij eerdere burchten en hoven hadden ze hem opge-
nomen en afgescheept zoals zijn soort mensen opgenomen en afge-
scheept werd, rondreizende mensen zoals zangers of goochelaars, 
speellieden of bedelmonniken, soms welkom en soms niet, soms al-
leen de zanger welkom, soms alleen de goochelaar, soms allebei, zo-
als het uitkwam en zoals het toeval wilde. Heer Hartmann had het 
toeval niet blindelings laten heersen, hij kreeg het in de greep met 
kundige speurzin en gewichtig optreden en op zijn eerste tochten 
alleen heeft Süßkind zich vaak genoeg afgevraagd of het onder lei-
ding van heer Hartmann niet beter ging. Maar na een tijdje had hij 
zich weten te redden en behoorde nu al tot degenen die nergens af-
gewezen werden, zelfs niet waar ze zangkunst en snarenspel op het 
moment niet konden gebruiken of helemaal niet waardeerden, ook 
dat kwam voor. Want degenen die van de minne zongen waren niet 
naar de smaak van iedere burchtheer – misschien omdat hij liever 
voorstellingen van een potsenmaker of een berentemmer had, of 
misschien was zijn lieve, trouwe echtgenote te lief en te trouw ge-
weest voor zo’n minnezanger, en sindsdien stond het hele gilde bij 
hem in een kwade reuk, ook dat kwam voor. Maar in de regel boden 
ze een zanger die ze niet nodig hadden op zijn minst onderdak aan 
en ook nog de kost van de volgende dag; hij mocht soms ook twee of 
drie dagen blijven en soms, als de burchtheer zich bedacht of als er 
gasten kwamen, verliep het dan toch nog naar wens en tevreden-
heid.  
 Zo was het ook deze keer op Feldeck gegaan en toen Süßkind na 
afloop van de tweede termijn, die duurde tot de volle maan, als enige 
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door heer Kilian nog voor een langer verblijf werd uitgenodigd, zwol 
hij zo van trots en stelde hij in heer Kilian zo’n groot vertrouwen, dat 
hij de gesneden steen uit Sponheim van onder zijn wambuis tevoor-
schijn haalde en begon te vertellen hoe en waarom hij die gekregen 
had.  
 Heer Kilian hoorde het hele verhaal rustig aan; daarna schudde hij 
verwonderd zijn hoofd:  
 ‘Daar heb ik allemaal niet naar gevraagd,’ zei hij. ‘Waarom vertel 
je me dat?’  
 Süßkind – en dat overkwam hem zelden – bloosde van schaamte, 
kon nog net een slap ‘Ik dacht...’ uitbrengen en zweeg.  
 ‘Wat dacht je?’  
 ‘Omdat u een antwoord wilt, heer: ik wilde bewijzen dat u geen 
onwaardige geëerd hebt.’  
 ‘Als ik je niet waardig gevonden had, dan was je door dat aan-
hangsel in mijn ogen niet waardiger geworden. Denk je niet dat ik 
daar zelf wel over kan oordelen?’  
 ‘Ja, natuurlijk, heer. Maar dat waar ik bang voor ben en waarom ik 
u dat bewijs wou laten zien, heeft niets met uw oordeel te maken.’  
 Er volgde een peinzend schommelen met zijn hoofd door heer 
Kilian, die in Süßkinds behendige antwoord blijkbaar plezier had:  
 ‘Maar als mijn oordeel al ten gunste van je uitgevallen is – waar-
voor zou je dan nog bang zijn?’  
 ‘Nu, heer, het zou kunnen zijn dat iemand zich door uw oordeel 
benadeeld voelt of mij stiekem kwaad wil doen. En die zou u kunnen 
overbrieven dat u een jood uw gunst bewezen hebt, wat zoveel bete-
kent als aan een onwaardige. Daarom wou ik het u liever zelf zeg-
gen.’  
 ‘En wat als ik dat toch al geweten had, Süßkind? Wat dan en 
waarom?’  
 Die vraag kwam voor Süßkind zo onverwacht, dat hij zich alleen 
maar uit zijn verlegenheid kon redden met een energieke, ontoelaat-
bare vraag:  
 ‘Wist u het of wist u het niet, heer?’  
 Heer Kilian liet geen verbazing blijken:  
 ‘Ga er maar van uit dat ik het wist. Ga er maar van uit dat velen 
het weten. Veel meer dan je denkt.’ Hij glimlachte en knikte, waar-
mee tegelijk het eind van het gesprek aangekondigd was. ‘Ben je 
goed ondergebracht en word je goed behandeld?’  
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 ‘Duizendmaal dank, heer. Het is allemaal zo goed als maar kan. Ik 
ben u heel dankbaar, heer.’  
 Over de les die heer Kilian hem aan het eind van deze dialoog ge-
geven had en die bijna op een welwillende ontmaskering neerkwam, 
liep hij nog dagenlang te piekeren. Want voor zover er iets te ont-
maskeren was, moest er eerst toch iets verborgens geweest zijn – 
Süßkind merkte het met een eigenaardig gevoel van bevreemding, ja 
zelfs van vreemdheid tegenover zichzelf. Dan was het met zijn jood-
se belijdenis dus niet zo glorieus gesteld? Dan wilde hij dat ivrí 
anochí, dat zijn vader hem geleerd had en waarop hij zich zo trots 
had menen te beroemen, dus verborgen houden? Of alleen bekend 
maken waar het effect zou sorteren? En zelfs daarmee was het ge-
daan, als zovelen het toch al wisten! Dan deed hij er echt beter aan 
om met die schijnvertoning – die hij ook voor zichzelf gegeven had – 
op te houden; niet altijd te wachten of en wanneer er zich een nieuwe 
gelegenheid bood, en als er zich geen bood, dan maar niet.  
 Schijnvertoningen, ja dat waren het. Erbarmelijke schijnvertonin-
gen. En hij liet zich nog wel voorstaan op zijn erbarmelijkheid.  
 Als Süßkind op zulke momenten van zelfbeklag en zelfverdedi-
ging een onvertroebeld overzicht bewaard had, dan was hij er waar-
schijnlijk wat beter afgekomen. Tenslotte had hij zijn ivrí anochí nooit 
verraden of verloochend, noch uit lafheid noch omwille van een po-
ver voordeeltje (maar hij had vaak genoeg moed getoond en zich na-
delen op de hals gehaald.) Maar alleen al de gedachte dat hij tegen-
over iemand die hem zo welgezind was, zoals heer Kilian, van laf-
heid of laagheid verdacht kon worden, schokte hem tot diep in zijn 
wezen.  
 Toen ze elkaar op een morgen voor de stallen tegenkwamen, hield 
heer Kilian hem aan, terwijl hij fijntjes glimlachte en knipoogde:  
 Het was, zei hij (op Süßkinds hoed wijzend) in ieder opzicht goed 
dat Süßkind nu steeds zijn jodenhoed droeg. Ten eerste hield hij zich 
daarmee aan het decreet van het Heilige Concilie, dat al lang in alle 
Duitse landen van kracht was. Ten tweede onderscheidde hij zich op 
die manier tegenover de anderen van zijn vak als degene die God 
geschapen en zo bedoeld had. Ten derde echter – en hier boog heer 
Kilian met een knipoog dichter naar Süßkind toe – ten derde zou hij 
er nog nut en voordeel van hebben, als hij van de nood een deugd 
maakte.  
 Wat hij zich daarbij moest voorstellen, vroeg Süßkind onzeker.  
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 ‘Nou, nou, nou.’ Heer Kilian sloeg hem breed lachend op zijn 
schouder. ‘Dat is toch niet zo moeilijk? Jij bent denk ik de enige jood 
onder al degenen die met hun liederen door het land trekken. En dat 
zal je denk ik nog voordeel opleveren. En dat is toch de hoofdzaak. 
Of niet soms?’  
 Süßkind, die pas kort daarvoor gezworen had de punthoed nooit 
meer af te zetten, was op dat moment bereid het regelrechte tegen-
deel te zweren: dat hij de punthoed nooit meer op zou zetten. En het 
waren geen bijzonder vriendelijke woorden die hij de weglopende 
man halfluid achterna zei, tussen knarsende tanden door en zonder 
ook maar één moment aan zijn plicht tot dankbaarheid te denken.  
 Ondertussen hervond hij al gauw het evenwicht dat hij, zoals hij 
zelf besloten had, voortaan zou bewaren. En aan het lied waarmee hij 
op een van de volgende avonden de bijval oogstte van de burchtheer 
van Feldeck en zijn rond de tafel verzamelde gasten, was helemaal 
niet meer te merken waar het vandaan kwam.  
 

Gedachten die zijn vrij, zowel voor dwazen als voor wijzen.  
Op wie ze ook betrekking hebben, vrij gaan ze voorbij.  
Niets houdt ze tegen, steen noch staal noch ijzer.  
Gedachten zijn het eigendom van mensen, net als hart en zinnen.  
Onverschillig of ze later ook tot daden rijpen –  
Je bemerkt ze wel, maar toch kun je ze niet zien en niet grijpen.  
Ze glijden sneller over land  
Dan de blik van je ogen,  
Ze brengen je het pand der liefde,  
Je visioen van het geluk,  
En kunnen hoger dan de adelaar door alle luchten zweven.  

 
De feestdagen naderden die voor de christen en de jood de intocht 
van de lente bekrachtigden: het Paasfeest en het Pesachfeest. Het wa-
ren beide uitgebreide feesten: het eerste begon met Witte Donderdag 
en eindigde vijf dagen later met Paasmaandag, het tweede nam acht 
volle dagen in beslag, maar net als bij de andere joodse feesten van 
gelijke duur golden alleen de twee eerste dagen en (niet met hetzelf-
de gewicht) de twee laatste als volle feestdagen. Op de vier tussen-
liggende halve feestdagen golden er geen bijzonder strenge voor-
schriften. Het dank- en prijslied voor de Eeuwige, die met sterke hand 
en uitgestrekte arm de kinderen Israëls uit de Egyptische knechtschap 
en met droge voeten door de Rode Zee geleid had, en veertig jaar 
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door de woestijn naar het Beloofde Land – die hallél genaamde lof-
zang werd vanaf de eerste halve feestdag maar voor de helft gezon-
gen, opdat de joden bij het stilvallen beseften dat de redding van Is-
raël tegelijk de dood van hun Egyptische vervolgers betekend had en 
dat zij ook schepselen Gods waren. Onveranderlijk was alle acht da-
gen alleen het verbod om gedesemd brood te eten; geoorloofd waren 
alleen de ongedesemde matsot, zoals ze eens op de vlucht voor de 
farao haastig en met gebrekkige hulpmiddelen klaargemaakt waren. 
En er mocht ten tijde van Pesach in geen enkel joods huis ook maar 
het kleinste kruimpje van gedesemd brood aanwezig zijn, en het hele 
huis werd van de kelder tot het dak zorgvuldig op zulke chamets 
doorzocht en gereinigd – gekasjert heette dat in die eigenaardige 
mengeling van Hebreeuwse woordstammen met Duitse voor- en 
achtervoegsels die bij de joden van Duitsland altijd gebruikelijk was.  
 Op de kleine Süßkind had het Pesachfeest sinds hij denken kon 
een grote, bonte bekoring uitgeoefend en had op zijn kinderzieltje 
een minder plechtige en in ieder geval minder drukkende indruk 
gemaakt dan alle andere feesten die in zijn ouderlijk huis gevierd 
werden, de ernstige en zwaarmoedige, waar hij nooit zoveel mee te 
maken had, die hem op een zwarte armlengte afstand leken te hou-
den en hem soms regelrecht angst inboezemden. Maar aan het Pe-
sachfeest mocht hij meewerken en meehelpen, hij mocht al de dag 
tevoren bij het kasjeren met zijn moeder het huis doorzoeken, trots op 
ieder ontdekking van een broodkruimel of een stukje kaas (dat mis-
schien omwille van die trotse ontdekking voor hem neergelegd was.) 
En zeker op de eerste en de tweede avond, die sederavonden heetten 
naar het Hebreeuwse woord voor “ordening”, dat hier betrekking 
had op de ordening van de gebeden (zoals ook de liefkozende betite-
ling sidderl voor het gebedenboek van dezelfde Hebreeuwse woord-
stam afgeleid was, waar een Duitse vertederende verkleiningsuit-
gang aan toegevoegd was) – zeker op die twee avonden, als aan de 
feestelijke tafel de vader en heer des huizes de haggáda, de geschie-
denis van de uittocht van Israël uit Egypte vertelde, viel de jongen 
een belangrijke rol toe. Hij had als jongste aan tafel de taak het Ma 
nisjtaná te zeggen, dus te vragen waarom deze avond anders was 
dan alle andere avonden, en tevens ook de voorgeschreven antwoor-
den te geven. Daarna, als hij deze belangrijke taak vervuld had, zo-
dat ook dit ten goede was, gam zoe letová, lag er een vriendelijker loon 
voor hem klaar: zijn vader verstopte een in een witte doek gewikkel-
de matse, bij het vinden waarvan de zoon een wens mocht doen (en 
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het vinden werd hem niet moeilijk gemaakt, niet moeilijker dan voor 
zijn christelijke speelkameraadjes het vinden van de paaseieren.) Ook 
omdat hij op die avonden langer op mocht blijven dan anders, hield 
hij ervan en ook om de liederen die dan gezongen werden en waar 
zijn moeder met een zachte, glimlachende stem inviel, het lied van 
het lammetje vooral, van het jonge lammetje, en hoe de kat het op-
vrat en hoe dan de kat door de hond verscheurd werd en hoe de stok 
de hond sloeg en hoe de vlam de stok verbrandde en hoe het water 
de vlam bluste en hoe de os het water dronk en hoe de slager de os 
slachtte en hoe de engel des doods de slager greep die de os geslacht 
had die het water gedronken had dat de vlam geblust had die de 
stok verbrand had die de hond geslagen had die de kat verscheurd 
had die het lammetje opgevreten had, het lammetje, het lammetje... 
Het was een mooi lied, het was een mooie avond, het was een mooie 
tijd, en die is zo in het geheugen van de kleine Süßkind geprent dat 
Süßkind er ook als man nog steeds aan terugdenkt en dat die in zijn 
herinnering nog veel en veel mooier lijkt, ieder jaar mooier, en geen 
van de sederavonden die hij sindsdien op zijn zwerftochten en reizen 
als gast aan tafel meegemaakt heeft kan het tegen de avonden in zijn 
ouderlijk huis opnemen.  
 Soms verliepen de kalenders zo, dat de christenen hun Paasfeest 
en de joden hun Pesachfeest op dezelfde tijd vierden en soms zelfs zo 
dat de eerste feestdag van Pesach met Paaszondag samenviel en de 
tweede met Paasmaandag. (Iets dergelijks kon ook met de twee licht-
feesten gebeuren, met Kerstmis en Chánoeka.) De bijgelovigen onder 
de christenen vatten die gelijktijdigheid op als een goed teken waar-
uit je de komende terugkeer van het dolende volk van de Hebreeërs 
in de moederschoot van de Kerk kon aflezen – een uitleg waar de jo-
den zich helemaal niet in konden vinden. Zij stelden daar een ande-
re, onvriendelijke uitleg tegenover, die niet op bijgeloof gebaseerd 
was, maar op vele ervaringen. Als de christelijke gelovigen op zulke 
samenvallende feestdagen na hun gewone dagtaak uit de kerk kwa-
men en als ze dan geen afleiding hadden of niet genoeg hadden aan 
de geboden pleziertjes, dan vonden ze het leuk om op hun manier 
het joodse feest mee te vieren en onder vrolijk gezang door de op die 
feestdag stille straten van de jodenwijk te trekken, naar het bedehuis 
of zelfs het bedehuis in, waar ze met allerlei vrolijk bij elkaar gerijm-
de spottende koren het vrome gemompel overstemden... Lange man-
tel, spitse hoed, o jij zwarte duivelsjood... Joodje loop, joodje loop, geef het 
geld en krijg de doop... En waar geen burchtheer of bisschop was die op 
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tijd een paar bewakers gestuurd had, mocht je van geluk spreken, als 
het bij een dergelijke gematigde vrolijkheid bleef. Nee, de joden za-
gen in het samenvallen van hun feestdagen met de christelijke geen 
goed teken.  
 Het was een paar dagen voor Pesach en Pasen, toen Süßkind de 
stad Speyer bereikte, waarvan de joodse gemeente met die van 
Mainz en Worms tot de drie belangrijkste in Duitsland behoorde. 
Van oudsher, al in de zwerfjaren van zijn jeugd en later op reis met 
heer Hartmann, had hij het zo kunnen regelen dat hij de grote en ho-
ge feestdagen met zijn mensen doorbracht en als het toeval hem op 
sabbat in een joodse gemeente bracht, was hem dat ook welkom, ja 
dat des te meer. Want de sabbat – en niet, zoals velen denken, de Jom 
kipoer, de Grote Verzoendag, zwaar van vasten en boetegebeden – 
nee, de sabbat is van de joodse feestdagen de hoogste en de geboden 
betreffende zijn heiliging hebben voorrang boven alle andere, dat 
wist Süßkind nog uit zijn ouderlijk huis en hij had nog vers in zijn 
geheugen zijn vaders antwoord op zijn verbouwereerde vraag waar-
om een feestdag die je achtenveertig keer per jaar vierde (en in de 
schrikkeljaren zelfs tweeënvijftig keer) een hogere rang had dan die 
ene dag van verzoening met God en de mensen: omdat – zo kreeg hij 
het van zijn vader uitgelegd – de sabbat Gods rustdag is en omdat er 
niets heiligers is dan Gods rust. Vooral moesten godsvrucht en god-
gevalligheid vaker betoond worden dan maar één keer per jaar, 
voegde zijn vader er met grote nadruk aan toe en daarom werden, 
als Grote Verzoendag op een sabbat viel, eerst de sabbatgebeden ge-
sproken, opdat daarna de smeekbeden om vergiffenis en verzoening, 
die eigenlijk Gods sabbatrust verstoorden, toch een genadig oor von-
den.  
 Voor de kleine Süßkind was toen met buitengewone duidelijkheid 
het beeld van een geërgerde, op de wolken tronende God de Vader 
verschenen die onwillig zijn oor op de aarde te luisteren legde en er 
maar geleidelijk in berustte dat op die sabbat de godsdienst na de ge-
bruikelijke gebeden nog niet afgelopen was, maar pas goed begon. 
En nog lang daarna herinnerde Süßkind zich ook als man die voor-
stellling uit zijn kinderjaren en hij moest lachen voor hij het wist.  
 Had hij het namelijk geweten, dan zou hij het nu, bij deze begroe-
tingsmaaltijd in Speyer, wel gelaten hebben. Want onder de leden 
van de jodenraad met wie hij aan tafel zat, ontstond – meteen nadat 
de vrouwen zich teruggetrokken hadden – een ernstige en bekom-
merde stemming en de bezorgdheid om de komende feestdagen lag 
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drukkend in de kamer, zonder dat iemand er iets over mocht zeggen. 
En omdat de gast wel de laatste was die dat mocht doen, zweeg Süß-
kind en dacht glimlachend terug aan de klanken uit zijn jeugd.  
 ‘Wat is er te lachen?!’  
 Het was echter niet Asjer ben Naftali, de heer des huizes, die hem 
zo ruw en direct uit zijn dromerige zwijgen haalde. Het was, dat 
werd hem meteen duidelijk, ook niemand van de eigenlijke hoog-
waardigheidsbekleders. Het leek eerder om een zonderlinge buiten-
staander te gaan, zoals je die in bijna iedere grotere gemeente had en 
die ook in deze kring duidelijk graag gezien was.  
 ‘Lachte ik dan?’ antwoordde Süßkind (en hij had op tijd gezien 
dat de heer des huizes sussend naar hem knipoogde.) ‘Ik ben niet in 
een stemming om te lachen. Ik kan me voorstellen waarom u be-
zorgd bent. En uw zorgen, neemt u dat maar van me aan, zijn ook de 
mijne. Nee, ik lachte niet. Ik moest alleen denken aan iets uit mijn 
kinderjaren en daar glimlachte ik om. Zoals je als volwassene om een 
kind glimlacht. Dat mag toch?’  
 ‘Uw kinderjaren,’ interrumpeerde de heer des huizes haastig, nog 
voor die vragensteller, die klaar zat voor de sprong, opnieuw kon 
uithalen. ‘Vertelt u eens iets over uw kinderjaren. En over uzelf in 
het algemeen.’  
 Dat was niet alleen een goede afleiding, het was ook de gewoonte. 
Een jood die onderweg was en bij een joodse gemeente kwam, moest 
er zeker van zijn dat hem gastvrijheid geboden werd (die zou ook 
niet-joden geboden worden, maar die kwamen niet.) En omdat de 
bewegingsvrijheid van de joden, net als al hun vrijheden, uiterst krap 
bemeten was, omdat iemand die meer wilde dan hem toegemeten 
was een speciale vrijbrief met een gewichtige toestemming moest 
kunnen tonen, anders liep hij gevaar van lijf en leden, daarom was 
het voor een joodse gemeente een grote gebeurtenis en een voorna-
me plicht om een geloofsbroeder van buiten te ontvangen, en daar-
om werd voorlopig niet veel gevraagd (zoals geschreven staat en zo-
als Job het als bewijs van zijn vroomheid al naar voren gebracht had: 
Geen vreemdeling liet ik buiten overnachten, voor elke reiziger opende ik 
mijn deuren.) Pas nadat voor het onderdak van de gast gezorgd was, 
nodigde een bestuurslid van de joodse gemeente hem uit voor het 
begroetingsmaal, en pas daar mochten vragen gesteld worden over 
zijn persoon. Bezat hij rang en aanzien of kenden ze zijn naam als die 
van een vroom en geleerd of een rijk en weldadig man – waarbij het 
vanzelf sprak dat de vrome geleerd en de rijke weldadig was – dan 
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werd het vragen aan hem overgelaten, en dan was het meestal de 
rabbi bij wie hij de eerste maaltijd genoot. En hoe groter de klank van 
zjn naam was, des te ijveriger streden de hoogwaardigheidsbekle-
ders van de gemeente dagenlang om de eer hem uit te nodigen.  
 Wat Süßkind betrof, er ontbrandde om zijn persoon weliswaar 
geen wedstrijd, maar het huis waar hij logeerde behoorde altijd nog 
tot de gemeenteschrijver Josef Hameiri, en Asjer ben Naftali, zijn eer-
ste gastheer, was een man van aanzien en lid van het bestuur. Wie hij 
in de persoon van zijn twistzieke tegenstander voor zich had, wist 
Süßkind niet en de juiste naam, die hem bij de begroeting maar on-
duidelijk gezegd was, hoorde hij pas later, maar gebruikte hem 
nooit, net zo min als de anderen dat deden. Ze noemden de kleine, 
nerveuze zonderling allemaal “reb Meckermann”, misschien om het 
witte sikje, dat in dunne slierten aan zijn kin hing (en bij de minste 
aanleiding begon te beven), misschien omdat hij op alles iets aan te 
merken en te vitten had, misschien omdat het hoge gegiechel dat hij 
tussen zijn korte, bokkige zinnen soms uitstootte, inderdaad als het 
mekkeren van een geit klonk.  
 ‘Vertelt u eens,’ zei de heer des huizes nu nog een keer, ‘waar 
komt u vandaan?’  
 ‘En wat hebt u nu alweer te lachen?’ zei de man met de sik weer 
opgewonden.  
 ‘Ook deze keer,’ suste Süßkind, ‘heb ik niet gelachen, maar ge-
glimlacht. En ook deze keer om een herinnering, al ligt die niet zover 
terug als die andere. Als ze namelijk vragen waar ik vandaan kom – 
en dat gebeurt vaak, dat is geloof ik nog een paar dagen geleden ge-
beurd – dan zijn het altijd de anderen die me daarnaar vragen, de 
gojiem. Maar op hun vragen antwoord ik altijd wat Jona tegen zijn 
medepassagiers op het schip antwoordde: Ivrí anochí. Hier temidden 
van u, geleerde heren en vrienden’ (deze woorden zei hij in het He-
breeuws: rabotai vechaverai, zei hij) ‘hier is dat niet nodig. En omdat ik 
daaraan dacht, moest ik glimlachen.’  
 Met een lichte hoofdknik besloot Süßkind, en hij boog glimla-
chend een tweede keer, toen het gezelschap voor hem applaudis-
seerde. Alleen degene voor wie het antwoord eigenlijk bestemd was, 
applaudisseerde niet mee, schommelde met zijn hoofd en liet een 
misprijzend ts-ts-ts horen, waarmee hij wilde zeggen dat dergelijk 
hoogdravend gezwam geen indruk op hem maakte, op hem niet.  
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 ‘Als u me toestaat, jonge man,’ begon hij met onverstoorbare op-
standigheid. ‘Hoe komt u dan in een situatie dat u zoveel vragen van 
gojiem krijgt? Hoe gebeurt dat? Wat hebt u met ze te maken?’  
 De stilte die nu viel – en die ook Süßkind niet direct kon verbre-
ken – was voor de heer des huizes opnieuw aanleiding om de zaak te 
sussen, maar hij knipoogde niet en het klonk zelfs een beetje verle-
gen:  
 ‘Mordechai ben Jehoeda, die onze gast is, wilde ons over zijn 
jeugd vertellen. Alles op zijn tijd.’  
 ‘Ik kan beide tegelijk doen.’ Süßkind knikte de hardnekkig 
nieuwsgierige toe. ‘Wat ik over mijn jeugd te vertellen heb, is ook 
een antwoord op de vragen van de man tegenover me.’ En met een 
knik tegen de heer des huizes: ‘Het is heel vriendelijk van u en een 
weldaad dat u me Mordechai ben Jehoeda noemt. Maar ik heb – net 
als velen van u, rabotái – nog een tweede naam, een Duitse. Thuis in 
Trimberg, waar mijn vader dokter was, noemden ze me Süßkind.’  
 De kleine stilte die hij nu liet vallen diende alleen maar ter over-
weging hoe hij het beste verder kon gaan met zijn verhaal. Hij ver-
wachtte op het noemen van zijn naam helemaal geen reactie – waar 
in deze kring ook zeker geen aanleiding toe was.  
 Intussen liet reb Meckermann zich de kans op zo’n misverstand 
niet ontgaan:  
 ‘Süßkind. Nou en? U zegt dat alsof we nu van eerbied moeten 
verbleken. Süßkind. Kom nou!’  
 ‘Süßkind? En u komt uit Trimberg?’ De man met de donkere 
baard, die naast de heer des huizes zat en tot nu toe nog niet aan het 
gesprek deelgenomen had, boog iets voorover. ‘Bent u Süßkind, de 
rondreizende zanger?’  
 Süßkind was zo verrast, dat hij alleen maar woordeloos kon knik-
ken.  
 ‘Dan weet ik het een en ander van u,’ zei de ander. ‘Een paar we-
ken geleden was ik bij onze broeders in Mainz, God behoede hun 
heilige gemeente. En toen ik de leider van de raad van oudsten op-
zocht, die de anderen de jodenbisschop noemen, had hij juist hoog 
bezoek, de graaf van Sponheim. Kent u die?’  
 Süßkind knikte.  
 ‘Hij noemde in het gesprek uw naam. De Duitse, wel te verstaan. 
Maar laat u in uw verhaal niet ophouden. Gaat u verder, Mordechai 
ben Jehoeda.’  
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 Dat ging nu niet zo snel. Daarvoor moest Süßkind nog even tot 
zichzelf komen. Het was immers de eerste keer dat de roep van zijn 
naam hem voorgegaan was. Voor het eerst woei hem de betoverende 
geur toe van die zoete, zondige lafenis die roem genoemd wordt. Hij 
had graag meer over het hoe en wat en waarom gehoord. Maar hij 
beheerste zich (en gaf daarmee het eerste teken dat het zoete gif bezit 
van hem genomen had.) Hij zou het later vragen. Want al verbleek-
ten de mannen rondom hem absoluut niet van eerbied, ze gingen 
toch wat rechter op hun stoel zitten en Süßkind wilde tegenover hen 
geen zwakheid tonen door haast en ijdele nieuwsgierigheid te laten 
blijken. Hij begon te vertellen en het noemen van zijn naam door de 
graaf van Sponheim was een goed slot van het verhaal.  
 ‘Zo komt het,’ besloot hij en richtte zich daarbij tot reb Mecker-
mann, ‘dat me door de anderen telkens weer mijn naam gevraagd 
wordt en dat ik altijd eerst mijn afkomst noem en altijd eerst zeg dat 
ik een Hebreeër ben. Bent u nu tevreden?’  
 ‘Helemaal niet,’ was prompt het sissende antwoord. ‘Waarom 
moet u dat eerst uitdrukkelijk zeggen? Dat u een van ons bent, is 
toch al aan de hoed te zien.’  
 ‘Die draag ik niet altijd.’  
 ‘En waarom niet?’  
 ‘Dat iedere hellebaardier bij iedere stadspoort zijn speer voor mijn 
borst houdt en me vraagt wat ik hier te zoeken heb? Dat iedere 
poortwachter die niet genoeg heeft aan mijn inlichtingen en schrifte-
lijk bewijs me naar de wacht sleept voor een ruw verhoor? Hebt u 
dat liever?’  
 ‘Goed, goed. Laat maar. Maar als er geen speer en geen verhoor 
meer dreigt en als u de hoed rustig op kunt zetten – waarom doet u 
het dan nog steeds niet? Waarom laat u het eerst op de vraag aan-
komen?’  
 ‘Omdat het antwoord me plezier doet.’  
 ‘En als ze het niet vragen?’  
 ‘Dan kan ik ook geen antwoord geven.’  
 ‘Dat betekent dat u er alleen voor uitkomt dat u bij ons hoort, als 
het niet anders kan.’  
 ‘Nee, dat betekent het niet.’ Süßkind was rechtop gaan zitten en in 
zijn stem klonk voor het eerst de ondertoon van een terechtwijzing. 
‘Maar er zijn onder de anderen heel wat die denken dat ik een van de 
hunnen ben. En die zijn dan heel verrast, als ik het misverstand op-
helder. En dat doe ik vrijwillig. Gewoon om te laten zien dat ze zich 
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vergissen. Om te bewijzen dat ze zich in de omgang met ons anders 
ook vaak vergissen. Dat wij net zulke mensen zijn als zij.’  
 ‘Jij bent degene die zich vergist.’  
 Süßkind kromp ineen – niet omdat hij opeens met jij werd aange-
sproken, dat vond hij best, en niet om het verwijt dat hij te horen 
kreeg. Hij schrok van de stem, van de diep en donker galmende stem 
van de grijsaard met de witte baard, die rechtop en onbewogen zat 
op wiens gezicht de niet-ziende vreedzaamheid van de naar binnen 
gekeerde lag, het was bijna of de stem zich van zijn blinde spreker 
losgemaakt had en alleen midden in de kamer stond, midden in de 
stilte, midden in de angst.  
 ‘Je vergist je,’ vervolgde de stem, ‘als je denkt dat wij op de ande-
ren lijken. Wij zijn geen mensen zoals zij. Dat willen we helemaal 
niet.’  
 ‘Maar waarom niet?’ vroeg Süßkind nauwelijks hoorbaar.  
 ‘Omdat de anderen het niet willen. Daarom moeten we immers de 
jodenhoed dragen, dat ze ons direct herkennen. Je bewijst ons geen 
diens, Mordechai ben Jehoeda, die jezelf Süßkind noemt. Je kunt ze 
niets bewijzen. Je kunt ze alleen maar misleiden. En ze zullen zich 
door jou niet overtuigd voelen, maar misleid en voor de gek gehou-
den. En ze zullen je des te meer haten, jou en ons allemaal. Je bewijst 
ons geen dienst.’  
 Hij schudde zijn hoofd en zweeg.  
 Süßkind keek de kring rond, maar er kwam van niemand hulp.  
 Eindelijk vermande de heer des huizes zich:  
 ‘Niemand wil u iets verwijten, Mordechai ben Jehoeda. Ook 
Obadja Sforiem niet, die onze oudste is. U bedoelt het goed. Maar het 
helpt niet.’  
 ‘Laten we bidden,’ zei de donkere stem.  
 Voor Süßkind was dat een droefgeestig eind van de begroetings-
maaltijd die hij onder de waardigen van zo’n grote en vrome ge-
meente had genoten, als niet een van hen, en wel degene wiens bok-
kige gedrag het minst waardig was – als reb Meckermann hem bij 
het afscheid nemen en uit elkaar gaan niet met een heftig gekromde 
wijsvinger gewenkt had:  
 ‘Ik wil met je praten.’ Het klonk als het antwoord op een niet ge-
stelde vraag, als een rechtvaardiging bijna, en allesbehalve vijandig.  
 Süßkind voelde ook dit plotselinge “jij” als passend en zelfs als het 
bewijs van een verborgen toenadering.  
 ‘Dat is prettig,’ zei hij. ‘Vertelt u het maar.’  
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 ‘Vertel jij het maar. Wat ben je? Ben je een zanger? Hehehe. Een 
zanger. Schaam je je niet?’  
 Waarvoor hij zich dan schamen moest, vroeg Süßkind.  
 ‘Omdat dat geen parnosse is voor een joodse jongen. Daarom.’  
 Hij was niet voor de parnosse, niet om geld te verdienen zanger 
geworden, legde Süßkind uit, maar om het plezier van het liederen 
maken.  
 ‘Maar je leeft er toch van? Of niet?’  
 Dat wel.  
 ‘Dat zeg ik. Hehehe. Heb je ooit gehoord dat een jood van iets leeft 
waar hij plezier in heeft?’  
 Of dat dan soms verboden was, wilde Süßkind weten.  
 ‘Als je het mij vraagt, is het antwoord: het is toegestaan. Maar ze 
vragen het mij niet. Ze vragen het de heren. En als je het de heren 
vraagt, dan luidt het antwoord: het is verboden.’  
 ‘Be-emet?’ vroeg Süßkind, zoals hij als jongen zjn vader gevraagd 
had en sindsdien niemand meer.  
 ‘Be-emes,’ zei reb Meckemann, al sprak hij het woord uit met aan 
het eind de Asjkenazische s.  
 
In het huis van het hoofd van de gemeente uitgenodigd worden voor 
sederavond is overal een grote eer en dat was het in Speyer zeker. 
Want rabbi Nachoem ben Nathan Kalonymos, de leraar en leider van 
de gemeente, genoot in de wijde omtrek hoog aanzien, niet alleen om 
zijn wijsheid en geleerdheid, maar ook omdat hij uit een oude familie 
stamde, die al eeuwen in het Rijnland woonde en waarvan de leden 
zich er altijd op lieten voorstaan dat keizer Karel de Grote al een Ka-
lonymus een gunst bewezen had. Dat kon ook de reden zijn waarom 
rabbi Nachoem aan de bijnaam Ha-chassied, waarmee ze zijn vroom-
heid wilden eren, niet overdreven veel belang hechtte: de naam Ka-
lonymos, legde hij degenen uit die hem “de vrome” noemden, was 
voor hem genoeg. En hij was heel kieskeurig bij het verlenen van 
gunsten, dus ook met iedere uitnodiging bij hem thuis. En wie op 
sederavond bij hem thuis werd uitgenodigd, mocht dat als een grote 
eer beschouwen.  
 Dat Süßkind die eer te beurt viel, dankte hij behalve aan de goede 
indruk die hij in de dagen voor Pesach op de hoogwaardigheidsbe-
kleders van de gemeente gemaakt had, aan de klank van zijn naam. 
Want als zelfs een graaf die naam kende – wat in de jodenstad al 
gauw rondverteld werd – dan moest het een goede naam zijn. Zeker, 
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in joodse ogen, en niet alleen in de wantrouwig samengeknepen 
ogen van reb Meckermann, was het een twijfelachtige en voor een 
jood eigenlijk niet passende bezigheid om als rondreizende zanger 
beroemd te worden, ook nog met Duitse (om niet te zeggen gojse) 
liederen. Maar het was altijd nog roem, roem van buiten de joodse 
kringen – en dergelijke roem genoten waarachtig niet zo velen dat je 
met die ene die een beroep deed op de gastvrijheid van de gemeente 
tijdens de feestdagen niet blij moest zijn. Welkom, Süßkind von 
Trimberg. Welkom, Mordechai ben Jehoeda. Gezegend hij die komt. 
Bóroech habó. Of zoals jij het graag uitspreekt: baróech habá.  
 Maar omdat het de mens niet past God te zegenen, maar alleen 
Hem te prijzen, kent het Hebreeuws voor “gezegend” en “geprezen” 
hetzelfde woord bóroech (of baróech), en daarom staat dat woord aan 
het begin van alle lof- en dankzeggingen.  
 En rabbi Nachoem staat op aan het hoofd van de sedertafel, waar-
op feestelijk de houten schotels opgediend zijn met het bittere kruid 
en de zoete vruchtenmoes en het zoute water ertussen, en de twee 
grote, mooi gesneden ronde borden met de ronde matsot erop, en 
een mooi gedreven tinnen bord voor iedere gast en een beker wijn 
voor ieder, en bovendien een beker wijn voor de profeet Elijahoe, die 
misschien juist deze avond kon verschijnen om de komst van de 
Messias aan te kondigen – rabbi Nachoem ben Nathan Kalonymos, 
bijgenaamd “de vrome”, staat op en pakt de zilveren beker met de 
rode wijn om hem te heiligen voor het avondmaal dat aan het Pe-
sachfeest voorafgaat en hij houdt hem op en zegt:  
 ‘Boroech ato adonai elauhenoe,’ en hij zegt: ‘Geprezen zijt Gij, Heer 
onze God, die ons uitverkoren hebt onder de volkeren en ons verhe-
ven hebt boven alle naties en geheiligd door uw geboden.’  
 En hij zegt:  
 ‘Geprezen zijt Gij, Heer onze God, Koning der wereld, die ons de-
ze tijd liet beleven.’  
 En allen aan tafel pakken hun beker en leunen op hun stoel naar 
links (zoals eens de vrije en voorname mensen deden bij het eten op 
hun rustbanken) en drinken van de wijn.  
 Maar rabbi Nachoem doopt zijn handen in het wasbekken naast 
hem, wast zijn handen en pakt van de sederschotel het groene kruid 
peterselie, doopt het in de nap met het zoute water en zegt:  
 ‘Geprezen zijt Gij, Heer onze God, Koning der wereld, die de 
vruchten van het veld geschapen hebt.’  
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 En hij geeft zijn tafelgenoten van het groene kruid te eten en allen 
zeggen dezelfde zegenspreuk en nu zijn alle vier zegenspreuken uit-
gesproken die ook bij andere gelegenheden gesproken worden.  
 En rabbi Nachoem neemt om nu het eerste gebed van sederavond 
uit te spreken van de sederschotel de bovenste matse en houdt die 
omhoog, zodat iedereen hem kan zien, ook degene die toevallig bui-
ten voorbijgaat, want de deuren moeten, zoals de gewoonte was in 
het Oosten van toen, openstaan bij dit gebed, en het wordt als enige 
niet in het Hebreeuws gesproken, maar in het Aramees, in de taal 
van het volk, zodat iedereen de woorden kan verstaan, ook de onwe-
tende en ook de niet-jood; en hij zegt, terwijl hij de matse omhoog 
houdt:  
 ‘Ziet het brood van de ellende, dat voor onze vaderen bereid was 
in het land Egypte. Wie hongerig is, kome binnen en eet met ons 
mee. Wie behoeftig is, viere met ons het Pesachfeest.’  
 En hij zegt wat hij nu zou moeten zeggen – ‘Dit jaar nog in knecht-
schap, volgend jaar in Jeruzalem’ – niet verder en hij maakt het niet 
af en verstomt.  
 In de deur staat een vreemde man met een grove gestalte, die de 
hele deuropening vult en blijft staan met zijn vuisten in zijn zij, tot 
alle ogen op de deur gericht zijn en de grove man aanstaren.  
 Pas dan zet hij een paar trage passen in de kamer, en het wordt 
niet duidelijk of die traagheid een heimelijk aarzelen betekent of een 
genieten van de angst die hem tegemoetslaat.  
 Hij is blootshoofds, zijn groflakense hemd staat halfopen en toont 
een behaarde borst, en zijn lompe, halfhoge laarzen, die op de 
schoongeschuurde vloer smerige sporen achterlaten, kraken bij iede-
re stap in de verlamde stilte. Want ze zitten allemaal nog zoals ze bij 
zijn binnenkomst zaten, roerloos en radeloos en vol angst, ook rabbi 
Nachoem staat nog zo, alleen zijn rechterhand met de matse heeft hij 
laten zakken.  
 Nu gaat de indringer naar de tafel, pakt de dichtstbijzijnde beker 
wijn en drinkt die leeg, daarna de tweede en daarna de derde, tot 
van de in totaal twaalf de zes leeggedronken zijn die binnen zijn be-
reik stonden; hij trekt de sederschotel naar zich toe, kijkt er ongelovig 
naar, omdat er behalve het gekookte ei – dat hij met nog een paar 
resten eierschaal in zijn mond stopt – niets behoorlijks op ligt, en 
gooit het met een mismoedige ruk om, waardoor de inhoud over de 
tafel gegooid en gegoten wordt.  
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 Nu laat hij zijn ogen rondgaan of er niets beters te vinden is, trekt 
een teleurgestelde grimas, haalt zijn schouders op en loopt een paar 
passen naar rabbi Nachoem, door de nog steeds angstig verstarde 
stilte, een paar passen, waggelende passen, het waren zes bekers 
wijn die hij leeggedronken heeft.  
 Nu staat hij voor rabbi Nachoem, wijdbeens om niet te veel te 
wankelen en houdt vragend zijn hand op.  
 Rabbi Nachoem schudt zijn hoofd. Hij heeft, zoals op feestdagen 
geboden is, geen geld bij zich en mag geen geld aanraken.  
 Nu spreidt de onbehouwen man om zijn eis kracht bij te zetten de 
vingers van zijn opgehouden hand. Zijn adem, hoestend van wijnge-
not en van de nevelig opkiemende gewelddaad, is hoorbaar in de ka-
mer, en verder niemand, want er ademt verder niemand. De vrou-
wen – Debora, de vrouw van rabbi Nachoem, en Taube, zijn dochter 
– hebben hun handen voor hun gezicht geslagen en zitten te huilen. 
Ezra met de donkere baard heeft zijn hand op de arm van de blinde 
Obadja gelegd, wiens lege gezicht naar boven gericht is. De kleine 
Efraim, de zoon van rabbi Nachoem en de jongste aan tafel, beweegt 
in stil gebed zijn bloedeloze lippen. Een paar anderen, onder wie reb 
Meckermann en Jossel de schrijver, doen hetzelfde.  
 En nu gaat alles heel snel. De woeste indringer heeft zijn uitge-
strekte arm teruggebogen en zijn hand met de dwingend gespreide 
vingers dicht voor het gezicht van rabbi Nachoem gezwaaid en die, 
omdat rabbi Nachoem zich niet beweegt, voor- en achteruit bewogen 
met gebalde vuist.  
 Süßkind, die rechts van rabbi Nachoem zit, is ertussen gesprongen 
en staat vlak voor de onbehouwen figuur. Die laat de klap waarvoor 
hij uitgehaald heeft, nu in de richting van Süßkind gaan en begint te 
wankelen, en terwijl Süßkind opzij buigt, slaat zijn vuist hard tegen 
het wasbekken, dat kletterend op de grond valt, waarna de onbehou-
wen figuur er door de kracht van zijn misslag achterna valt en voor-
over met zijn gezicht in de puntige, opstaande poten van het houten 
onderstel, dat hij met zich meetrekt, en nog voor hij grommend de 
eerste kreten van pijn laat horen, is de vloer rood van zijn bloed.  
 De pijnkreten vermengen zich met het schelle huilen van de vrou-
wen en met de flarden van klaaggebeden die uit mannenkelen ge-
perst worden. Alleen de kleine Efraim bidt geluidloos door en alleen 
de blinde Obadja is opgestaan. Ook rabbi Nachoem staat nog steeds, 
net als Süßkind.  
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 Het gejammer van de gevallene is plotseling opgehouden. Is hij 
dood?  
 Op het moment dat Süßkind bukt, gaat er een stuiptrekking door 
de man die daarnet nog levenloos op de grond lag, hij spant zijn ar-
men, steunt op zijn vuisten, boert en spuwt en duwt de arm die hem 
wil steunen opzij, bedenkt zich, trekt zich aan Süßkinds jas op, kijkt 
onzeker om zich heen en waggelt naar de deur.  
 Maar daar is Süßkind al bij hem, houdt hem tegen en begint met 
zachte, rustige stem op hem in te praten; hij weet met dronkemannen 
om te gaan en het is niet de eerste keer.  
 ‘Kom nu met me mee naar de keuken en laat je eerst eens schoon-
maken. De dienstmeisjes zullen je helpen. Kom.’  
 De onbehouwen man staart weer, en zegt nu met grote, osachtige 
verbazing:  
 ‘Jij praat net als wij! En ik dacht dat jullie alleen maar die ver-
vloekte jodentaal spraken. Als ik geweten had dat jullie een christen-
mens kunnen verstaan –‘ Hij schudt zijn hoofd, veegt met de rug van 
zijn hand het bloed van zijn mond en snuift er wat van op in zijn 
neus.  
 ‘Goed, goed.’ Süßkinds stem blijft rustig en dringend. ‘Ze zullen je 
ook wat te eten geven. Je hebt honger.’  
 ‘Ik wil drinken.’  
 ‘Je krijgt ook te drinken. Laten we gaan.’  
 Hij heeft hem zacht bij zijn arm genomen en deze keer duwt de 
onbehouwen man hem niet weg; alleen blijft hij vlak voor het deur-
gewelf naar de keuken plotseling staan en stampt, alsof hij nu weer 
weet waar het hem om begonnen was:  
 ‘Ik wil geld.’  
 ‘Ja, natuurlijk. Je krijgt ook geld. Maar niet vandaag.’  
 ‘Waarom niet?’  
 ‘Dat heb ik al gezegd. Je moet nu eten en drinken en dan moet je 
gaan slapen, we hebben een mooie kamer voor je en een warm bed. 
Morgen, als je uitgerust bent, krijg je je geld.’  
 ‘Echt?’  
 ‘Echt. En kom nu mee.’  
 Daar waren ze al onder het gewelf door.  
 Toen Süßkind even later aan tafel terugkwam, keken de ogen van 
de wachtenden hem aan, maar de starheid was nog maar weinig ver-
minderd en niemand sprak hem aan.  
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 De twee dienstmeisjes die hij naar binnen gestuurd had, waren 
nog met het schoonmaken van de besmeurde vloer bezig; de tafel 
was weer in orde gebracht, de bezoedelde bekers waren vervangen 
en het wasbekken was overeind gezet.  
 Pas nadat de dienstmeisjes weg waren, keek rabbi Nachoem op en 
keek stil vragend naar Süßkind, die nu weer rechts van hem zat.  
 ‘Hij zal ons geen kwaad meer doen,’ zei Süßkind.  
 ‘Mogen je woorden gehoor vinden,’ zei rabbi Nachoem.  
 ‘Als er morgen iemand komt die de bloedsporen ontdekt,’ zei Ezra 
met de donkere baard. ‘Wie weet.’  
 ‘Of vandaag nog. Om ’s hemels wil – vandaag nog.’ Dat was de 
vrouw van rabbi Nachoem en haar stem werd verstikt door tranen.  
 ‘Stil maar,’ zei rabbi Nachoem. ‘Maar we moeten misschien een 
bode naar de bisschop sturen of naar de graaf om verslag te doen 
van het voorval, voor een ander het doet.’  
 ‘Als we voorbestemd zijn voor onheil,’ zei de blinde Obadja, ‘dan 
helpt een verslag niet. Dan kan de bode nu beter naar de andere hui-
zen gaan, dat ze de deuren vergrendelen. En tot de achtste dag mag 
niemand zich op straat vertonen.’  
 ‘Hij zal ons geen kwaad meer doen,’ zei Süßkind. ‘Hij zal zijn roes 
uitslapen en nog een boer laten en verdwijnen.’  
 ‘Maar het bloed,’ zei Ezra. ‘Zo snel verdwijnen de sporen niet. 
Bloed in een joods huis. In het huis van de rabbi.’  
 ‘Op de avond voor Pesach,’ zei Jossel de schrijver. ‘Precies zoals ze 
altijd vertellen.’  
 ‘Hij zal ze hier halen om het hun te laten zien. Hier, kijk maar.’ En 
de vrouw van rabbi Nachman sloeg opnieuw haar handen voor haar 
gezicht.  
 ‘O ja? Laat hem maar komen!’ Tot nu toe had reb Meckermann al-
leen maar nijdig met zijn hoofd zitten knikken; nu barstte hij bokkig 
los. ‘Laat hem maar komen, laat hem maar wijzen, laat hem maar 
zeggen: dat is mijn bloed. Dan antwoorden wij: Nou en? Jullie weten 
toch dat we met Pesach alleen maar kleine kinderen slachten? Aan 
volwassenen hebben we niets. Hehehe.’  
 Niemand lachte mee, maar ook niemand sprak hem tegen; hier en 
daar klonk voorzichtig een kleine zucht van verlichting.  
 ‘Het eerste moment –‘  
 Reb Meckermann was zichtbaar aangemoedigd verder gegaan, 
toen de donker galmende stem van de blinde Obadja hem overstem-
de:  
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 ‘Als ons onheil te wachten staat, dan hoeven zij niets te zeggen en 
wij hebben niets te antwoorden. Als ons onheil te wachten staat, zal 
het het bloed van een kind zijn dat ze ontdekken.’  
 Maar nog voor de stilte die nu viel weer drukkend kon worden, 
nam rabbi Nachoem het woord:  
 ‘Goed gezegd, Obadja. Het is zoals je zegt. En omdat het zo is, om-
dat wij allemaal in de hand zijn van de Heilige, Hij zij geprezen, zul-
len we Hem niet langer naar onze armzalige angsten omlaagtrekken. 
En laten we horen wat Sjlomo ben Sjmarjahoe in gedachten en op 
zijn tong heeft.’ Zijn hand, die uit de wijde mouw van zijn witte ge-
bedsmantel stak, maakte een uitnodigend gebaar naar reb Mecker-
mann, en het gebeurde voor het eerst deze avond dat rabbi Nachoem 
glimlachte. ‘Wat was er, vriend Sjlomo? Wat wou je zeggen?’  
 Reb Meckermann ontving de uitnodiging met heftig instemmend 
geknik, zodat de geitensik trilde:  
 ‘Ik wou zeggen – toen hij daar in de deuropening stond – dacht ik 
heel even dat Eljenowe gekomen was en dat de Meschiach zelf bui-
ten stond. E bissele arg gojisj keek hij me aan, dat wel, maar wie weet 
dat bij een profeet, ik heb er nog nooit een gezien. Ik lette goed op – 
en ja hoor, hij pakte de goede beker. Nog toen hij de tweede beker 
pakte, dacht ik: waarom niet, het is een lange weg, ook een profeet 
kan dorst krijgen. Maar vanaf de derde beker wist ik: dat is geen dor-
stige profeet, dat is een sjikkere goj. Slim, hè? Heb ik toch gelijk gehad, 
hè? Hehehe. Mij houden ze niet voor de gek.’  
 ‘Je moet,’ zei rabbi Nachoem, terwijl hij zijn ogen dichtdeed en 
zijn hoofd een beetje liet zakken om zijn lachen te verbergen, ‘je 
moet, Sjlomo ben Sjmarjahoe, je Schepper dankbaar zijn dat hij je zo-
veel slimheid geschonken heeft.’  
 ‘Dat ben ik ook, dat ben ik ook,’ bevestigde reb Meckermann ijve-
rig en er was absoluut niet te zien hoeveel er aan beide kanten seri-
eus bedoeld was of grappig en wie wie doorzag. Maar het onder-
drukte gelach dat nu de tafel rond ging, was bij iedereen welkom.  
 En het hield abrupt op, toen in de deuropening uit de keuken een 
van de dienstmeisjes verscheen. Süßkind, voor wie haar vreemd ver-
legen handbeweging bestemd was, ging snel naar haar toe. Na een 
korte uitwisseling van gefluisterde woorden ging hij naar zijn stoel 
terug.  
 ‘Hij slaapt. Hij heeft zijn buik volgevreten en bloedt niet meer en 
ligt op de vloer te snurken. Laat mij hier in huis blijven, tot hij wak-
ker wordt. Dan zorg ik dat hij verdwijnt. Het komt allemaal goed.’  
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 ‘Geprezen Hij die ons redt uit het gevaar en ons beschermt tegen 
water en vuur.’  
 En als hij met de zegenspreuk die de anderen mompelend mee-
spreken klaar is, staat rabbi Nachoem aan het hoofd van de tafel op, 
pakt de matse, houdt die omhoog en gaat door waar hij eerst niet 
niet door had kunnen gaan en zegt:  
 ‘Dit jaar nog in knechtschap, volgend jaar in Jeruzalem.’  
 En zegt, terwijl hij weer gaat zitten en glimlacht, zoals vaders 
glimlachen als ze trots zijn op hun kinderen:  
 ‘Het is jouw beurt om vragen te stellen, Efraim, mijn zoon.’  
 En aan het einde van de tafel, waar de jongste hoort te zitten, staat 
de kleine Efraim ben Nachoem Kalonymos op en op zijn lippen en 
wangen is de blos weer terug, zelfs nog wat sterker, zoals zonen blo-
zen, als ze de trots van hun vader waard willen zijn, en hij vraagt 
met heldere stem, hij vraagt:  
 ‘Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?’  
 En hij vraagt naar de reden en geeft hem: waarom deze avond al-
leen ongedesemd brood gegeten wordt, waarom deze avond alleen 
bitter kruid, waarom het eerst in zout water gedoopt wordt en dan in 
zoete vruchtenmoes, en waarom het geboden is, deze avond tegen de 
rugleuning te zitten.  
 En de stemmen rondom de tafel verheffen zich tot een antwoord 
en zeggen:  
 ‘Slaven waren we eens van de farao in het land Egypte, en de 
Eeuwige onze God leidde ons uit met sterke hand en uitgestrekte 
arm.’  
 En ze vervolgen de heilige woorden tot het eind en zeggen:  
 ‘Zelfs al waren we allemaal wijs en verstandig en ervaren en grote 
kenners van de Tora, toch blijft het verplicht om telkens weer over de 
uittocht uit Egypte te vertellen, en ieder die dat doet, verdient lof.’  
 
De acht dagen van het Pesachfeest waren zonder verdere storingen 
verlopen. De indringer was de volgende morgen, met proviand en 
een paar pfennigen, op zijn sokken vol gaten vertrokken – een land-
loper, voor zover te achterhalen was, een nietsnut, die door de stads-
poort geslopen was en wie bij de christelijke huizen de deur gewezen 
was, waar ze hem waarschijnlijk verteld hadden dat er bij de joden 
een feest gevierd werd, dat er wat te halen was, en dat had hij ge-
haald.  
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 Maar omdat de dreiging voorbijgegaan is en omdat er, zoals Süß-
kind voorspelde, niets ergs meer gebeurd is, wordt hij nu door de 
hoogwaardigheidsbekleders van de gemeente des te hoger gewaar-
deerd en de joden van Speyer vertellen elkaar in hun huizen en in de 
pauzes van hun diensten over zijn gedrag op sederavond en dikken 
het aan, alsof wat in werkelijkheid toch alleen een beetje beleid en er-
varing was, een heldendaad geweest is, en ze omringen hem met 
uitingen van dank en gastvrijheid, en vragen hem te blijven en terug 
te komen wanneer hij maar wil.  
 Süßkind blijft acht volle dagen na het Pesachfeest. Hij voelt zich 
meer vertroeteld dan in tijden, hij voelt zich prettiger dan ooit sinds 
zijn kindertijd, en vreemd genoeg is het vooral reb Meckermann die 
hem dat weldadige gevoel uit zijn jeugd bezorgt. Misschien komt dat 
door die eerste uitwisseling van vertrouwde woorden van vroeger, 
van dat be-emet? met het vaderlijke antwoord en de bevestiging, of 
misschien van het onwrikbare gezag dat de oude met de sik verlangt 
– in ieder geval voelt Süßkind zich tot hem het prettigst en opge-
wektst aangetrokken en hij laat nooit na om bij de samenkomsten 
met de bestuursleden, bij de disputen in het leerhuis of bij de maal-
tijden aan de gastvrije tafel een plaats in de buurt van reb Mecker-
mann te zoeken.  
 Maar ook onder de anderen met wie hij op zo’n manier omgaat, 
veel vruchtbaarder dan tijdens zijn altijd maar korte verblijf bij jood-
se gemeenten tot nu toe mogelijk was – ook onder hen zijn er veel die 
op hem inwerken, van wie hij iets leert, naar wie hij graag luistert en 
wie hij vragen stelt (die reb Meckermann eerst naar zich toe probeert 
te halen, en als dat niet lukt, valt hij op zijn minst degene die ant-
woord geeft in de rede.)  
 Daar heb je degenen met wie hij vanaf het begin vertrouwelijk om-
gaat: zijn hospes Jozef Hameiri, roepnaam Jossel de schrijver, en As-
jer ben Naftali, die hem het eerste onthaald heeft. Daar heb je de man 
die ontroerend goed voor de blinde Obadja Sforno zorgt, de impo-
sante verschijning van Ezra met zijn donkere baard, die veel van de 
wereld gezien heeft en veel goede adviezen geeft, als het om veilig-
heid onderweg gaat of om de gebruiken van verre landen. Daar heb 
je de hooggeleerde Meir Levin, die met zijn beroemde naamgenoot, 
rabbi Meir von Rothenburg, “Israëls licht in de ballingschap”, corres-
pondeert over de uitleg van moeilijke passages in de Talmoed; de 
heelkundige Samuel ben Avigdor, en degene die voortdurend ruzie 
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met hem heeft, de altijd geheimzinnig doende Isaak Wolf, die de bes-
te bezweringsformules tegen het boze oog kent.  
 Sommige bestuursleden beheersen behalve het Hebreeuws ook 
het Latijn en dat is van groot belang: de wetten en verordeningen die 
door de overheid met betrekking tot de joden uitgevaardigd worden, 
zijn meestal in het Latijn opgesteld, en dan kan de deskundige er-
gens een gaatje ontdekken of een onduidelijkheid, waarvoor bij de 
wereldlijke autoriteiten met geld en bij de geestelijke met kennis en 
scherpzinnigheid misschien een gunstigere uitleg afgedwongen kan 
worden, zodat je bijvoorbeeld in de discussie over een bevel tot ver-
banning als Expellantur Judaei de terra nostra ita quod nullus remaneat in 
eadem de vraag kunt stellen of er nu eigenlijk, en tegen de letter van 
de wet, nulli achter moesten blijven of niet eerder – en als de spits-
vondige uitleggers eenmaal zover gekomen waren, hadden ze het 
pleit al half gewonnen – of het onderscheid tussen nulli en nullus op-
gehelderd moest worden, net als in hoofdstuk XVI van Deuterono-
mium het goddelijke gebod aan Israël: Je moet je de uittocht uit Egypte 
al je levensdagen herinneren voor de rabbijnen nog altijd omstreden 
was, namelijk of de formule al je levensdagen ook de nachten inhield, 
wat voor sommige wijzen vaststond, anders stond er niet al maar de 
levensdagen, terwijl sommige anderen van mening waren dat dagen 
en nachten weliswaar niet van elkaar gescheiden mochten worden, 
maar dat met op zo’n manier geïnterpreteerde dagen alleen de hui-
dige wereld ingesloten was, met al de dagen daarentegen ook de tijd 
na de komst van de Messias, en al lag er tussen de en alle dagen een 
wereld van verschil, zoals eerst tussen nulli en nullus, waaruit terecht 
bleek dat er maar één enkele nullus bedoeld was en die hoorde met 
name genoemd te worden... Knappe koppen, die in allerlei discussies 
hun mannetje staan, heeft bijna iedere grotere gemeente; in Speyer 
zijn het de schriftgeleerde Meir Levin en de welbespraakte Sjlomo 
ben Sjmarjahoe, bijgenaamd reb Meckermann, die elkaar in dit op-
zicht perfect aanvullen. Ook velen kennen vreemde talen, die voor 
handel en verkeer van belang zijn: Ezra met de donkere baard blijft 
in kennis van het Spaans nauwelijks ten achter bij Obadja Sforno en 
kan zich bovendien tegen Turken en Grieken verstaanbaar maken. 
Samuel ben Avigdor beheerst het Frans en denkt met weemoed terug 
aan de nog niet zo lang verstreken tijden dat de Rijnlandse joden nog 
Frans spraken. Isaak Wolf leest de brieven die hij van zijn familie uit 
Italië krijgt aan de nieuwsgierige toehoorders voor in het origineel, 
wel wetend dat niemand (behalve misschien Ezra) ze begrijpt, en hij 
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legt in wijdlopige commentaren uit waarom de Italiaanse joden een 
gemakkelijker leven hebben dan de Duitse en dat bijvoorbeeld in 
Lombardije nog altijd de keizerlijke geboden van kracht zijn die hun 
voor de zijdespinnerij en dergelijke ambachten verleend waren.  
 Süßkind wil weten: van welke keizer?  
 ‘Van een dode,’ legt Reb Meckermann venijnig uit.  
 Hoe die heette?  
 ‘Hoe zal hij heten? Hoe heet een keizer? Hendrik zal hij heten. 
Konrad zal hij heten. Het verschil? Sjabbes ook een zorg.’  
 ‘Het was Frederik II.’ Rabbi Nachoems welwillende glimlach heeft 
tevens betrekking op de overdreven ijver van reb Meckermann en de 
onwetendheid van Süßkind. ‘En er is verschil. Of ben je het proces 
van Hagenau vergeten, mijn zoon?’  
 De vaderlijke manier van praten is niet tot Süßkind gericht, maar 
tot reb Meckermann, die meteen in de verdediging gaat:  
 ‘Ja ja ja. Ik weet het, ik weet het. Hij heeft zelf het proces over de 
rituele moorden gevoerd, en daar maken jullie je nog steeds druk 
over.’  
 ‘Dat hij het zelf gevoerd heeft, was nog niet alles.’  
 ‘Nee, nee, ik weet het. Hij vroeg advies. Hij heeft ons vrijgespro-
ken. En hij vroeg of de christenkindertjes werkelijk dood waren. Ze 
antwoordden: ja. Toen zei hij: begraaf ze, dan is het afgelopen. Ik 
weet het. En ik vertel het eigenlijk alleen maar voor onze amhorets.’ 
Daarbij knikt hij naar Süßkind, om er geen twijfel aan te laten be-
staan wie hij bedoelt met die uitdrukking – die letterlijk zoiets als 
“landman” betekent, maar in het algemeen op een onwetend per-
soon slaat, en hij blijft zich tot Süßkind richten: ‘Dat was nog steeds 
niet alles, dat je het weet. Van de rituele moord sprak hij ons vrij, 
keizer Hendrik. Keizer Frederik. En toen, hehehe, legde hij ons een 
boete op, omdat we onrust gestookt hadden. Maar daar praten de 
chachoemiem niet meer over. Voor onze chachoemiem – zoals je ze hier 
ziet zitten, de slimmerds – is de vrijspraak het einde van de geschie-
denis. Klopt dat? Hehehe.’  
 Nu is inderdaad niet te ontkennen dat de leden van de raad en 
vooral hun voorzitter een zekere neiging hebben tot het mooier of 
onschuldiger voorstellen van alle onaangenaamheden waarmee ze 
telkens weer te maken krijgen, alle beschikkingen en verordeningen 
en chicanes, waaruit telkens weer blijkt hoe rechteloos en weerloos 
ze aan de heren overgeleverd zijn. Geen wonder dat ze ook uit de 
kleinste tekenen troost en hoop ontlenen, dat rabbi Nathan, als hij tot 
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taak heeft zijn gemeente van een nieuwe chicane of chantage in ken-
nis te stellen, daarna en in zekere zin als tegenwicht vertelt dat de 
een of andere bisschop de een of andere ridder pro quadam offensione 
judaeorum bestraft heeft (hoewel niet al te zwaar.) En dergelijke po-
gingen tot compensatie wekken steeds de woede van reb Mecker-
mann:  
 ‘Heeft hij hem gestraft, de bisschop? Hehehe. Was dat misschien 
dezelfde bisschop die kortgeleden de brandstichters van Reutlingen 
gestraft heeft? Je moet weten’ – en zijn onverbiddelijke uitleg is weer 
tot Süßkind gericht – ‘dat die bisschop een heel rechtvaardig heer is. 
Als straf, omdat ze onze huizen in brand gestoken hadden, moesten 
de Reutlingers duizend mark betalen. Aan de bisschop. Hehehe. Niet 
aan ons, maar aan de bisschop.’  
 Hij zegt altijd “ons” en “wij”, als hij het over de joden heeft, onge-
acht over welke en ongeacht hoe ver weg ze wonen.  
 ‘Als iemand in Keulen op de tenen van een jood gaat staan, 
schreeuwt een jood in Regensburg van de pijn,’ beleert hij Süßkind, 
die over een dergelijk taalgebruik eerst een beetje in verwarring is. 
‘En zolang ze ons op de tenen trappen, is het nog niet zo erg. Erg 
wordt het pas, als ze aan hun vroomheid denken en ons neerslaan. 
Want ook dat moet je weten, amhorets die je bent. Als een goj een 
jood neerslaat, is dat een godgevallige daad. Als een jood het geld 
terug wil hebben dat hij een goj geleend heeft, begaat hij de misdaad 
van de woeker. Gelukkig kan de goj deze misdaad beantwoorden 
met de godgevallige daad van het neerslaan van de jood, en daarmee 
is alles in orde. Snap je? Hehehe.’  
 Reb Meckermann probeert zelfs uit te rekenen hoeveel Süßkind 
als persoon op de heller en pfennig na waard zou kunnen zijn, waar-
bij hij enerzijds uitgaat van het totale bedrag waarvoor keizer Kon-
rad IV de joodse gemeente van Ulm “voor altijd” aan hertog Al-
brecht van Zwaben verkocht heeft, anderzijds van de prijs waarvoor 
de joden van Trier aan de plaatselijk aartsbisschop verpand zijn, en 
in beide gevallen rekent hji de gemiddelde belastingverhogingen 
mee die de joden van de kant van hun heer opgelegd kregen. Vol-
gens zijn berekeningen bedraagt de persoonlijke waarde die Süßkind 
vertegenwoordigt 14 mark en 36 pfennig per jaar. En volgens zijn be-
rekening moet iemand die als jood een beetje rustig wil leven, hon-
derdmaal zoveel geld bezitten dan hij waard is. Bezit hij dat niet, dan 
wordt hij direct neergeslagen, bezit hij het wel, dan hebben ze ge-
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duld tot hij al zijn geld uitgeleend heeft en zich genoodzaakt ziet om 
het bij zijn schuldenaars te in te vorderen.  
 Reb Meckermann knikt, haalt diep adem en vat de grondige leer-
gang samen:  
 ‘Het veiligste is zo rijk zijn dat je er helemaal niet toe komt om al 
je geld uit te lenen. Dan heb je niets te vrezen. Tot de dag dat je neer-
geslagen wordt, omdat je zo rijk bent.’  
 Of hij dan, vraagt Süßkind (en hij is nu al ervaren genoeg om zijn 
glimlach te verbergen) eigenlijk niet beter tevreden kan zijn met de 
schenkingen van de burchtheer, waar hij voor zijn reizen als zanger 
net genoeg aan heeft?  
 Daar wil reb Meckermann niets van weten:  
 ‘En als dat op een dag ophoudt? Dan ben je arm. Dan zit je in de 
dalles. En wie eenmaal in de dalles zit, komt er nooit meer uit. Je 
kent het verhaal.’  
 Süßkind kent het verhaal niet. En reb Meckermann vertelt het 
hem.  
 Het gaat over een arme, straatarme jood, met wie het waar hij 
woonde steeds slechter ging en ten slotte zo slecht, dat hij naar een 
andere plaats besloot te gaan, waar hij misschien werk kon vinden of 
een tijd van aalmoezen van de joden daar kon leven, want die van 
hier gaven hem niets meer. Hij laadt zijn spullen dus op een wankel 
wagentje: het bed om op te slapen, de tafel en de stoel om op te zit-
ten, een paar gedeukte pannen en wat hij verder nog bezit. Dat bindt 
hij met een touw aan elkaar, om onderweg niets kwijt te raken, hij 
maakt een ander touw aan de dissel vast, slaat het over zijn schouder 
en wil vertrekken. Maar dan is het wagentje opeens veel zwaarder 
geworden, en als hij zich omdraait, ziet hij een haveloze figuur, die 
het zich op zijn bed gemakkelijk gemaakt heeft met zijn benen over 
elkaar en zijn handen in zijn nek en die hem toeknikt als een oude 
kennis.  
 De arme jood schrikt zich een ongeluk.  
 ‘Wie ben jij en wat doe je hier?’ vraagt hij.  
 ‘Ik ben de dalles en ga met je mee,’ is het antwoord.  
 ‘Heb medelijden!’ roept de arme jood. ‘Wat wil je van een arme 
jood? Waarom ga je niet naar de huizen van de rijken verderop?’  
 ‘Dat zou ik veel liever doen,’ zegt de haveloze figuur. ‘Maar ik 
schaam me zo. Ik heb, je ziet het, niet eens schoenen aan mijn voeten. 
Moet ik soms met blote voeten naar het huis van een rijkaard gaan, 
om eruit gegooid te worden?’  
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 De arme jood denkt niet lang na en hij zegt:  
 ‘Goed, ik koop een paar laarzen voor je. Als je me maar met rust 
laat.’  
 Hij pakt de twee kussens van de wagen, gaat naar de stad, ver-
koopt ze en komt met de laarzen die hij van de opbrengst gekocht 
heeft haastig bij de dalles terug:  
 ‘Hier heb je je laarzen – trek ze aan en ga naar de rijken!’  
 De dalles probeert de laarzen aan te trekken en hij trekt en hij 
trekt, maar ze passen niet.  
 ‘Ze zijn te klein,’ zegt hij. ‘Ik moet grotere hebben.’  
 De arme jood pakt de laarzen en rent naar de schoenmaker om ze 
voor grotere te ruilen.  
 De schoenmaker zegt: verkocht is verkocht, er wordt niet geruild 
en wie grotere laarzen wil, moet betalen.  
 De arme jood rent terug naar zijn wagen, pakt het dekkleed, ver-
koopt het in de stad en koopt van de opbrengst een paar grotere 
laarzen.  
 De dalles probeert het opnieuw, maar krijgt ook de grotere laarzen 
niet aan.  
 ‘Wee mij!’ roept de arme jood. ‘Nu heb ik geen kussen en geen 
dekkleed meer, maar de dalles heb ik nog steeds. Die moet weg, die 
moet weg!’  
 En hij neemt de dalles de maat voor een paar nog grotere laarzen 
en hij raapt van zijn wagen alles bij elkaar wat te verkopen is en 
koopt daarvoor een paar nog grotere laarzen. Maar ook die zijn al-
weer te klein, omdat de dalles steeds groter wordt, naarmate de arme 
jood meer voor de laarzen betaald heeft, en hij raakt hem al zijn le-
vensdagen niet kwijt en sterft als de arme jood die hij altijd geweest 
is. Maar de dalles blijft in leven en is niet dood te krijgen. En omdat 
hij zich schaamt, komt hij nooit bij de rijken in huis en blijft bij de ar-
me mensen.  
 ‘Dat is, besloot reb Meckermann, ‘het verhaal van de dalles, moge 
hij je bespaard blijven. Als je wilt, kun je er een lied van maken, zan-
ger die je bent.’  
 Maar hij bedoelde het niet serieus.  
 
Het was dan ook een ander lied dat zanger Süßkind als volgende tot 
stand bracht, en het had te maken met de sederavond en met de vijf 
ingrediënten waaruit de zoete moes bestaat:  
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Ik weet voor u een vruchtenmoes met wonderbare macht,  
Geen beter dan ik nu verkondig is er ooit bedacht.  
Het heelt de kwade kwalen en de wonden van de laster.  
Uit vijf zuivere kruiden  
Moet het worden bereid:  
Men neme tucht en trouw, mannelijkheid en mildheid,  
Daarbij nog matiging, dan maakt het je gezond.  
“Eer” heet mijn vruchtenmoes,  
Hij gaat andere spijzen nog te boven,  
Behoedt je tegen smaad en schande,  
Hij deugt echter alleen maar voor de wijze.  
Wie deze moes steeds bij zich draagt,  
Die wordt door smetten niet beroerd.  
Gelukkig is degene wie dit vijftal kruiden smaakt!  
Zijn naam blijft met een goede klank verbonden.  

 
Wat hij zich het vaakst herinnerde, als hij aan Speyer terugdacht, was 
echter niet de sederavond en niet het welbehagen van die dagen en 
niet eens reb Meckermann. Het was het zoete, goddeloze drankje van 
de roem, waarvan hij in Speyer voor het eerst geproefd had.  
 Met degene die eigenlijk voor dit drankje gezorgd had, graaf Ber-
thold von Sponheim, lagen de dingen, zoals Süßkind moest ervaren, 
overigens zo dat zijn zin in dat drankje weer een beetje bedorven 
werd.  
 Een paar maanden later trok hij langs Mainz, zonder echt plan, of 
hij wilde alleen maar niet toegeven dat hij in het geheim door een 
zekere nieuwsgierigheid gedreven werd. En inderdaad: toen hij zijn 
opwachting maakte bij de hoogwaardigheidsbekleders van de joodse 
raad, kenden die zijn naam, ze kenden die intussen ook al uit andere 
bronnen, maar als eerste was het toch graaf Berthold geweest. En:  
 ‘Hij wist waarom,’ bromde de blijkbaar rijkste onder de leden van 
de raad. ‘Hopelijk noemt hij uw naam niet al te vaak. Zoveel geld 
heb ik niet.’  
 En op Süßkinds verwonderde vraag hield hij zijn handpalmen op, 
met gefronste wenkbrauwen en een gezichtsuitdrukking die zoveel 
moest betekenen als: ‘Denk je soms dat hij uit louter goedhartigheid 
je beschermheer geworden is? Of omdat je zo’n mooie neus hebt? 
Ben je mesjogge?’  
 Nu had Süßkind wel niet aan pure goedhartigheid, maar toch ook 
niet aan stiekeme berekening van de Sponheimer geloofd, en hij kon 
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moeilijk geloven dat die hem alleen maar zo welwillend behandeld 
had om van door de Mainzers een dringend noodzakelijke lening te 
krijgen. Maar zo zal het wel gegaan zijn. Jullie moeten, zal de hoog-
mogende graaf gezegd hebben, dankbaar zijn dat ik een van jullie 
mensen, Süßkind, de jood van Trimberg, die bovendien rondtrekt en 
die ik net zo goed vogelvrij had kunnen verklaren – dat ik die in 
plaats daarvan onder mijn hoede genomen heb. Dus ik mag toch wel 
aanspraak maken op betere voorwaarden, op een lagere rente op een 
hoger bedrag...  
 Bijna dacht hij hem te horen, de graaf van Sponheim, zijn be-
schermheer. Bijna zag hij hem voor zich met zijn nadenkende glim-
lach op zijn lippen en zijn blik een beetje dromerig op het niets, zo 
kun je je hem beter voorstellen zonder smeerlapperij en onrecht, 
nietwaar. U kunt goed in het niets kijken, mijn heer en graaf, zolang 
de joden uw zakken vullen. De volgende keer als ik voor uw be-
schermheerlijk aangezicht sta, breng ik het ter sprake. U moet niet 
denken dat ons soort mensen altijd maar mooi deemoedig door de 
streek slentert en niets vermoedt van grafelijke intriges. Ik spreek u 
nog wel.  
 Weer een paar maanden later, toen ze tegenover elkaar stonden, 
was het echter niet Süßkind die het ter sprake bracht, maar – en dat 
ontwapende hem al – graaf Berthold zelf:  
 ‘Hoe lang is het geleden dat je je hier vertoond hebt, Süßkind?’  
 ‘Dat wordt binnenkort een jaar, heer.’  
 ‘Zo lang al. En is het goed gegaan?’  
 ‘Ja, heer. Ik dank u zeer.’  
 ‘Hebben ze je geen kwaad gedaan?’  
 ‘Niet meer dan anders, heer. Niet meer dan ik gewend ben.’  
 ‘Maar het zou minder moeten zijn, nu je de malachiet met mijn 
insigne draagt. Je draagt hem toch?’  
 ‘Om mijn hals, heer. Als een amulet. Dag en nacht. Kijkt u maar.’  
 ‘Ja, dat is hem. Heb je hem vaak moeten laten zien?’  
 ‘Af en toe, heer.’  
 ‘En hielp het?’  
 ‘Soms,’ zei Süßkind (en hij dacht aan heer Kilian), ‘heb ik hem uit 
mezelf laten zien, zonder dwang. Omdat ik zo trots ben dat ik hem 
mag dragen.’  
 ‘Je moet me niet vleien, Süßkind. Vertel eens waar je geweest bent. 
Ver weg? Waar ze mijn naam niet meer kennen?’  
 ‘Ook waar ze uw naam wel kennen, heer. Bijvoorbeeld in Mainz.’  
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 ‘Mainz, ach ja. Daar moest ik een keer zijn, bij je broeders. Goede, 
verstandige mensen. Ik heb ze over je verteld.’  
 ‘En hielp het?’ vroeg Süßkind.  
 ‘Hoezo?’ vroeg graaf Berthold von Sponheim. ‘Hoe bedoel je?’ En 
hij leek niet op een antwoord te wachten en keek met de nadenkende 
glimlach op zijn lippen en met zijn blik in het niets. ‘Goede, verstan-
dige mensen,’ zei hij nog een keer. ‘Het kan zijn dat ik ze binnenkort 
weer eens opzoek.’  
 En hij knikte de wat dommig kijkende Süßkind toe en roerde dit 
onderwerp nooit meer aan, en Süßkind vond het na een tijdje ook 
best. Hij vond zelfs (en dat des te meer naarmate de jaren verstreken) 
dat deze graaf van Sponheim met al zijn geldnood en de ingewikkel-
de manier om die te boven te komen, met zijn onpeilbare glimlach en 
zijn lege blik, die geen smeerlapperij en onrecht zag – dat die de bes-
te beschermheer was die hij zich had kunnen wensen.  
 
‘Hier, Süßkind – er is een oude vriend die naar je vraagt.’  
 De gebruikelijke duur van zijn verblijf was al bijna verstreken, de 
nieuwe maan is al weer vol geworden en een eerste oktoberwind 
waait in ruwe vlagen over de binnenplaats, als graaf Berthold met de 
juist aangekomen gast naar Süßkind toe komt.  
 ‘Een oude vriend – dat wil zeggen dat hij met me verbonden is 
door oude vriendschap, sinds zijn vader en grootvader. Hijzelf is nog 
lang niet oud, je ziet het wel en je herkent hem wel.’  
 Het is de voornaam geklede jonge man, die toen, bij zijn eerste 
optreden met heer Hartmann tussenbeide wilde komen om Süßkind 
te redden en die hem daarna ook allervriendelijkst bejegend had.  
 Süßkind buigt en begroet hem met zijn volle naam. ‘Gegroet, heer 
Burkhart von Grenbach,’ zegt hij.  
 De graaf heeft zijn arm om de schouders van zijn begeleider ge-
legd en lijkt hem een beetje naar voren te duwen, en hem te willen 
opmonteren. En dat is inderdaad nodig, want de jonge heer Burkhart 
staat er een beetje verlegen bij met een lichte blos op zijn knappe, 
open gezicht.  
 ‘Ik ben blij u weer te zien, Süßkind. En dat u me herkent.’  
 ‘Waarom zou ik u niet herkennen, heer? Ik weet nog heel goed dat 
u me die grote gunst bewezen hebt. Ook weet ik dat u zich be-
kwaamt in het maken van liederen.’  
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 ‘Goed!’ De uitroep van de graaf gaat gepaard met een flinke klap 
op de schouder van heer Burkhart. ‘Het begin van het gesprek is er. 
Ik laat jullie alleen.’  
 Even kijken ze elkaar zwijgend aan. Pas als een windvlaag de 
blonde haren van de jonge heer Burkhart van zijn schouders licht, 
komt er een glimlach en leven in hem, hij wil naar voren stappen om 
Süßkinds arm te pakken, maar hij doet het niet, hij bloost inderdaad 
weer, Süßkind merkt het en weet zijn eigen verlegenheid alleen te 
overwinnen door als eerste in beweging te komen, al is dat niet ge-
oorloofd; maar de ander is erdoor opgelucht en loopt met hem mee, 
het heeft iets ontroerends en dat merkt Süßkind ook.  
 ‘U was zo vriendelijk me in Grenbach uit te nodigen heer.’  
 ‘En ik was heel teleurgesteld dat u mijn uitnodiging afgeslagen 
hebt.’  
 ‘Dat heb ik niet. Ik wou u vragen of hij nog steeds geldt.’  
 ‘Zeker, altijd, Süßkind. U bent altijd welkom.’  
 Hij is blijven staan en drukt even Süßkinds bovenarm. Zover gaat 
hij wel. Maar afzien van de beleefde aanspreekvorm kan hij niet, het 
enige passende “jij” krijgt hij niet over zijn lippen en Süßkind zoekt 
een uitweg voor de ontroering die dat bij hem wekt:  
 ‘Als ik vragen mag, heer – hoe oud bent u?’  
 De jonge heer Burkhart laat zijn hoofd zakken, alsof hij al lang 
bang was dat die vraag zou komen:  
 ‘Net boven de twintig. Veel jonger dan u, Süßkind. Bijna tien jaar 
jonger – heb ik het goed geraden?’ En nu kijkt hij pas op.  
 ‘Bijna. Maar hoe komt het dat u op zo’n jonge leeftijd al heer op 
Grenbach bent?’  
 ‘Mijn vader leeft niet meer. Hij was – hij is niet teruggekomen uit 
het Heilige Land.’  
 ‘Wat erg.’ Niets is er aan Süßkinds stem en aan zijn blik te merken. 
‘En uw moeder, heer?’  
 ‘Die is kort na hem gestorven van verdriet.’  
 ‘O,’ zegt Süßkind, ‘wat erg.’  
 ‘Ik heb het verschil gehoord, Süßkind.’ De jonge heer Burkhart 
knikt voor zich uit. ‘En ik kan het u niet kwalijk nemen.’  
 ‘Neemt u me niet kwalijk, heer.’  
 ‘Nee, zo was het niet bedoeld. Maar u moet begrijpen –‘ Hij haalt 
zijn schouders op.  
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 ‘Dat moet ik en dat doe ik. Bij u zou ik het ook doen als het niet 
moest. Maar dat ik het moet, heer – en dat ik het anders altijd moet – 
dat, heer, ik hoop van harte dat u dat weer begrijpt.’  
 ‘Wilt u het “heer” niet weglaten, Süßkind?’  
 ‘Nee, heer. Ik dank u zeer. Nee.’  
 ‘Zegt u dan tenminste mijn naam erbij.’  
 ‘Graag, heer.’  
 ‘Burkhart.’  
 ‘Ja. Bent u opgeschoten met het maken van liederen, heer Burk-
hart?’  
 Ze gaan verder met hun ronde, met de wind eerst in de rug en op-
zij en het stoort hen niet; heel ijverig vertelt de jonge heer Burkhart 
over zijn inspanningen, de grote en de kleine, de vergeefse en de 
minder vergeefse, hij vertelt over een verwaande edelman die ook 
minnezanger is en die hem in de eerste strofe van een verondersteld 
geslaagd lied onderbrak en een tonendief noemde, grof en recht in 
zijn gezicht, gelukkig gebeurde dat onder vier ogen, anders had hij 
lompe grote bek, die zo eigengereid optrad met zijn kunst en zijn 
roem (maar het lied dat hij toen voorzong en waaruit voor zijn eigen 
lied dan gestolen zou zijn klonk toch heel anders en helemaal niet 
mooi) – anders had hij die Lichtensteiner met zijn grote bek, die Ul-
rich, ogenblikkelijk van de burcht gejaagd en naar de duivel laten 
lopen...  
 Het knappe gezicht van de jonge heer Burkhart wordt, nu hij er-
over vertelt, nog steeds rood van woede. Of Süßkind al van die Ul-
rich gehoord had? Of die echt iets betekende?  
 Ja, dat wel. Onder de adellijke heren die met hun liederen door het 
land trokken, was hij wel een van de beroemdsten. Geen jonkvrouw 
die hij niet smachtend aankijkt. En ze zeggen dat niemand van hen 
zijn smeekbeden niet verhoort. Die hem – neem me niet kwalijk, heer 
Burkhart, als ik me het te grof uitdruk – die hem het loon van de 
minne onthoudt.  
 En Süßkind laat de opgeblazen uitspraak vergezeld gaan door een 
grimas waar heer Burkhart hard om moet lachen.  
 Daarbij, vervolgt Süßkind (en hij verheugt zich over de vrolijkheid 
die hij wekt) is overal bekend dat heer Ulrich thuis in Lichtenstein 
een trouwe vrouw heeft. Maar dat verhindert hem niet om bij iedere 
nieuwe maan een ander zijn enige ware minne aan te bieden. Hij 
maakt het wel erg bont, die heer van Lichtenstein. En toch heeft zijn 
naam een goede klank sinds lang en is in zwang.  
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 Weer hard gelach: hé, Süßkind, lacht heer Burkhart, jij rijmt al bij 
het praten!  
 Toeval, toeval. Helemaal zonder opzet. Dat, zegt Süßkind en hij 
kijkt een beetje nadenkend, was meer de bedoeling bij zijn laatste 
lied, het lied van de vijf bestanddelen van de eer. Dat was een soort 
tegenhanger van heer Ulrichs loflied op de vijf bronnen van vreugde 
van de man, u kent dat lied vast wel, heer Burkhart. Nee? Kent u het 
niet? Nou, het zal geen verrassing voor u zijn wat ridder Ulrich als 
de ware vreugden van de man bezingt: een mooie vrouw, een edel 
ros, een hartige maaltijd, een kostbaar gewaad en een rijke helmtooi, 
dat is het. Hij, Süßkind, kan die dingen niet bepaald als de belang-
rijkste zien. Overigens – en nu blijkt Süßkinds nadenkendheid uit 
een kleine hapering – overigens is hij bang dat hij daarmee zondigt 
tegen alle hoofse opvattingen en gebruiken. Hier zaten zijn afkomst 
en opvoeding hem weer eens in de weg. En of heer Burkhart het lied 
wilde horen.  
 ‘Als u me de eer bewijst het voor mij te zingen?’ De jonge heer 
Burkhart is blijven staan en kan nu niet anders dan zijn hand op Süß-
kinds schouder leggen.  
 ‘Het is voor míj een eer,’ zegt Süßkind en hij moest eigenlijk bui-
gen, maar doet het niet, omdat het dan misschien leek of hij de hand 
wilde ontwijken die op zijn schouder ligt.  
 En zo staan ze een paar klamme ademtochten tegenover elkaar.  
 Daarna betreden ze het hoofdgebouw en lopen naast elkaar, en 
wie hen niet zo goed bekeek zou kunnen denken dat ze arm in arm 
liepen.  
 
Het grote Pinksterfeest op de burcht Arnsberg begon een week voor 
de beide feestdagen en duurde nog een week langer, en wie wilde 
blijven, hoefde dat niet eerst te vragen – dat voegde de bodes van 
graaf Gottfried er uitdrukkelijk aan toe. Ook kon iedere genodigde 
iemand meebrengen, en dat de adellijke heren die de uitnodiging in 
hun residenties en burchten kregen met hun dames welkom waren, 
sprak vanzelf. Alleen de deelnemers aan het al maanden geleden uit-
geschreven tournooi werden van tevoren precies geboekt.  
 Al gauw deden berichten de ronde dat er zich onder de uitgeno-
digde zangers zowel edelen bevonden als om hun kunst beroemde 
mensen; velen, zoals graaf Bertrand von Montfort of heer Konrad 
Fleck beschikten zelfs over beide: adel en beroemdheid. En omdat 
Süßkind niet tot de heren behoorde, kon hij de uitnodiging aan zijn 
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adres dus als een teken van zijn roem beschouwen. Ze kenden hem 
niet alleen, ze wisten blijkbaar waar hij op dat moment verbleef. De 
bode uit Arnsberg had op Grenbach direct naar de zanger Süßkind 
geïnformeerd en kort daarop heer Burkhart opgezocht om de zaak te 
bespreken.  
 Wat de jonge heer Burkhart betrof en de gast die hij in de herfst 
van Sponheim meegebracht en sindsdien onderdak verleend had, die 
gingen heel vriendschappelijk met elkaar om en hadden tussendoor, 
toen de strengste winter voorbij was, ook al een gemeenschappelijk 
bezoek aan graaf Gottfried von Arnsberg gebracht. Het “heer” in de 
aanspreekvorm had Süßkind na voortdurend aandringen van Burk-
hart al gauw weggelaten, maar tot een grotere vertrouwelijkheid 
kwam hij niet zo gauw. Toen Burkhart hem op een dag in een dappe-
re poging voorstelde om te tutoyeren en zijn zilveren beker al gehe-
ven had, duwde Süßkind de arm behoedzaam op het tafelblad terug: 
of hij daar niet nog eens over wilde denken?  
 Hij had er lang genoeg over gedacht, antwoordde Burkhart. Tel-
kens als Süßkind hem deelgenoot maakte van zijn ervaringen en 
vaardigheden, als ze over het maken van liederen spraken (Süßkind 
had voor eens en voor altijd verzocht, hem niet als “leraar” te be-
schouwen), als ze ’s avonds uit elkaar gingen en elkaar ’s morgens 
weer troffen – vond hij het altijd moeilijk zijn metgezel niet te mogen 
tutoyeren, wat bij hun vriendschap toch zo voor de hand lag.  
 Maar dat mocht hij toch, zei Süßkind opmonterend, dat stond hem 
toch vrij volgens gewoonte en recht?  
 Burkhart schudde afkeurend zijn hoofd: die gewoonte en dat recht 
wilde hij niet en om dergelijk tutoyeren ging het hem niet. Maar om 
het broederlijke. En hij hief opnieuw zijn beker.  
 Nu hief Süßkind ook de zijne:  
 ‘Als u heel zeker weet dat u met een Hebreeër op de broederschap 
wilt drinken –‘  
 ‘Ik weet het heel zeker,’ zei de jonge heer Burkhart. ‘Omdat je niet 
mijn leraar in de kunst wilt zijn, blijft er niets anders over dan dat je 
mijn broeder in de kunst bent.’  
 Voortaan was ook de gewone naam niet genoeg en het was de 
roepnaam Buko die Süßkind moest gebruiken. Hij genoot er erg van, 
net als van het gemeenschappelijke vertrek van Grenbach en de ge-
meenschappelijke aankomst bij Arnsberg. Burkharts inspanningen 
om hem in de riddervleugel onder te brengen of zelf kwartier te be-
trekken bij de zangers waren echter vergeefs. Maar hij was zoveel 
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mogelijk bij hen en zat bij hen aan tafel, bijna altijd naast Süßkind, 
die zich handig en moeiteloos in de feestelijkheden bewoog. Ook met 
zijn voordracht oogstte hij veel succes en zelfs een paar waarderende 
woorden van de heer en zanger Wirnt von Gravenberg.  
 ‘Daar kun je je echt op laten voorstaan.’ Burkhart, die na de ronde 
weer naar hem toekomt, legt een overdreven eerbied in zijn stem. ‘Ik 
ken Gravenberg en weet dat hij lof voor anderen niet zo licht over 
zijn lippen krijgt.’  
 ‘Wat zeg je dat mooi, Buko. Lof niet licht over zijn lippen... Wil je 
terug naar het oude stafrijm?’  
 Van alle kanten klinkt gelach, hoewel niet alle kanten de toespe-
ling begrijpen.  
 ‘Een ridder die zo kundig was, dat hij uit de boeken las.’ Degene die 
met grappige gewichtigheid de wijd en zijd beroemde beginverzen 
van Gregorius van heer Hartmann von Aue citeert, is een zanger ge-
naamd Otmar von Hanau, die om zijn grote lengte “lange Otmar” 
genoemd wordt. Ook hij krijgt een waarderend gelach.  
 ‘Als mijn leraar hier nu was,’ zegt Süßkind, ‘zouden we een lange 
preek over heer Hartman aan moeten horen. Een preek vol honende 
woorden. Hij had grote moeite met de overeenkomst van hun na-
men, mijn leraar. Misschien kent iemand hem hier? Hartmann von 
dem Busch?’  
 Nee, niemand kende hem.  
 ‘Terug naar heer Wirnt!’ De lange Otmar leegt zijn beker en zet 
hem met een al te harde knal op tafel. ‘Die vind ik namelijk niet zo 
geweldig als hij zichzelf vindt. Of vonden jullie het zo goed wat hij 
vandaag liet horen?’  
 De roepen van instemming en afkeuring hielden elkaar in even-
wicht.  
 ‘Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan zijn lof voor jou, Süßkind. 
Integendeel. Jouw loflied op de eer is beter dan alles wat die heer 
Wirnt ooit tot stand gebracht heeft.’  
 ‘Te veel eer, Otmar.’ ‘Süßkind maakt een afwerend handgebaar en 
het zou hem heel goed uitkomen, als het meteen Otmars bedreigende 
boosheid dempte.  
 ‘O nee, zeker niet,’ houdt Otmar vol. ‘Maar denk nu niet dat ik 
niets op je aan te merken heb.’  
 ‘Wat dan?’ vraagt in plaats van Süßkind heer Burkhart, terwijl hij 
wat dichterbij komt.  
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 ‘Ik zou niet weten, heer Burkhart, waarom ik u verantwoording 
schuldig ben.’ Otmar spreekt nu al wat langzamer, tussen twee slok-
ken uit zijn pas gevulde beker.  
 ‘Ik ben zijn vriend,’ antwoordt Burkhart.  
 ‘Als u echt zijn vriend was, had u het hem allang gezegd.’  
 ‘Wat dan?’ Deze keer is het Süßkind die de vraag stelt.  
 Bedachtzaam en na een paar nieuwe, langzame teugen haalt Ot-
mar uit:  
 ‘Het gaat hierom. Jouw loflied op de eer is me goed bevallen, Süß-
kind. Dat heb ik al gezegd en daar blijft het bij. Ook de twee andere 
liederen die ik van je ken zijn goed. Gedachten die zijn vrij is een goed 
lied, en De kroon van elke man is een goed lied. Maar luister eens, jon-
getje van Trimberg, luister en geef antwoord. Waarom is er van jou 
geen loflied op ridderlijke heldendaden?’  
 ‘Omdat ik geen ridder ben,’ antwoordt Süßkind. ‘Ik ben, zoals jij 
zegt, maar een jongetje van Trimberg.’  
 Grijnzend en met instemmend geknik neemt Otmar het antwoord 
ter kennis.  
 ‘Goed. En waarom, Süßkind, als je geen ridder bent, maar van 
Trimberg, waarom zing je dan nooit de lof van vrouwe wereld, van 
de mooie dames en de minne?’  
 ‘Omdat ik van zelfbeheersing en deugd houd. Dat had je eigenlijk 
uit mijn lied over de eer op kunnen maken.’  
 ‘Goed.’ Opnieuw knikt en grijnst lange Otmar, die steeds meer 
plezier in het gesprek lijkt te krijgen; ook lijkt het gevaar bezworen 
dat achter zijn traagheid loerde. ‘Goed. En nu de laatste vraag. Geen 
heldenlied – goed. Geen minnelied – goed. Maar waarom is er van 
jou geen loflied op onze moeder Gods?’  
 ‘Mijn God heeft geen moeder,’ zegt Süßkind.  
 Degenen die dichtbij zitten, zijn al eerder stilgevallen; nu breidt de 
stilte zich naar beide kanten uit.  
 ‘Wat zeg je daar? Wat?’ Otmar sist het door zijn tanden en buigt 
voorover met een boze blik uit spleetogen op Süßkind gericht. En hij 
slaat met zijn vuist op tafel en brult: ‘Wat?! Je belastert de heilige 
maagd?! Wat denk je wel?!’  
 De klap waarmee hij Süßkind te lijf wil, kan heer Burkart nog net 
opvangen:  
 ‘Rustig. Mijn vriend Süßkind heeft niet gelasterd. Hij kan onze 
heilige moeder Gods niet loven. Hij mag het zelfs niet. Het zou juist 
laster zijn, als hij het deed. Hij is een Hebreeër, mijn vriend Süßkind.’  
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 Otmar zit met wijdopen mond te staren. Als heer Burkhart zijn 
pols loslaat, zakt hij in elkaar en zwijgt verbeten.  
 ‘Het spijt me als ik je kwaad gemaakt heb, Otmar. Dat wou ik 
niet.’  
 ‘Goed, goed.’ Slap en vluchtig pakt de ander de hand die Süßkind 
uitsteekt.  
 ‘Je weet nu tenminste waarom ik geen Marialiederen zing.’  
 ‘Houd je bek, jood.’  
 Aan het andere eind van de tafel, waar de stem vandaan kwam, 
zitten ze zo dicht op elkaar, dat je niet direct kunt uitmaken wie de 
spreker is.  
 Süßkind is opgesprongen en loopt een paar passen naar het ande-
re eind van de tafel, onzekere en langzame passen; hij weet niet waar 
hij moet blijven staan.  
 ‘Wie was dat?’  
 ‘Ik.’ Maar degene die het zegt, blijft zitten en steunt ongegeneerd 
op zijn ellebogen, met zijn gezicht tussen zijn vuisten, een rondach-
tig, wat opgeblazen gezicht op een korte nek, die opgezwollen uit 
zijn schubbenhemd kruipt.  
 ‘En wie ben jij?’ Süßkind is zo dicht voor hem gaan staan, dat de 
ander om te antwoorden moet opstaan of zijn hoofd in zijn nek moet 
leggen.  
 Hij legt zijn hoofd in zijn nek.  
 ‘Je hoort de naam van onze allerzuiverste hemelkoningin niet in je 
smerige jodenbek te nemen. Wie ik ben, gaat je niets aan.’  
 ‘Dan gaat het míj iets aan.’ Burkhart, die weet dat hij Süßkind niet 
zal kunnen tegenhouden, is vlak achter hem aan gekomen en duwt 
hem nu snel opzij. ‘Ik ben Burkhart von Grenbach. En wie ben jij?’  
 ‘Met u heb ik geen ruzie.’ De ander staat op, misschien omdat hij 
het raadzaam vindt of misschien om Süßkind het passende onder-
scheid te laten zien, en blijft staan, gedrongen en tegelijk achteloos. 
‘Maar omdat u het al gevraagd hebt: ik ben Michel von Wachenroth, 
een ridder, net als u.’  
 ‘U mag dan Michel heten en van Wachenroth komen, maar een 
ridder bent u niet. Anders zou u zich wel ridderlijk weten te gedra-
gen.’  
 Een paar zwijgende, gespannen ogenblikken staan ze tegenover 
elkaar. Dan ontspant de ander zijn houding en zijn stem:  
 ‘Ik zei al, dat ik met u geen ruzie heb. En ook niet met die jood van 
u. Of hoe zou dat moeten? Wil hij me bij het tournooi soms uitda-
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gen?’ De stilte die hij na deze woorden laat vallen levert hem van 
veel plaatsen aan tafel wel onderdrukt gelach op, maar omdat het 
geen echt gelach wordt, besluit hij haastig: ‘Nogmaals – ik zoek geen 
ruzie. Ik heb die jood terechtgewezen en daarmee uit.’  
 ‘Of het daarmee uit is, beslis ik.’ Süßkind heeft zich met een ruk 
losgemaakt uit Burkharts kalmerende greep en is vlak voor de ander 
gaan staan. Die neemt hem, zonder achteruit te gaan, op van hoofd 
tot voeten, maar moet wel merken dat dat voor hem niet voordelig 
is, want hij is een hoofd kleiner, en hij richt zich weer tot Burkhart:  
 ‘Zeg tegen die jood van u dat ik niet als een jongetje met hem in 
het zand ga ravotten.’ Zijn stem klinkt nu niet vijandig meer, maar 
probeert er nu een eind aan te maken. ‘En een andere manier om 
hem tegemoet te treden zie ik helaas niet. U weet net zo goed als ik 
dat je alleen iemand uitdaagt die je gelijke is.’  
 ‘U bedoelt: een ridder?’ Burkhart doet zijn best om op dezelfde 
vriendschappelijke toon te antwoorden. Hij glimlacht zelfs.  
 ‘Ja, dat bedoel ik.’  
 ‘Dan,’ zegt de jonge heer Burkhart nog steeds vriendelijk glimla-
chend, dan is deze voorlopig voor u.’ Hij heeft zijn handschoen uit 
zijn gordel gepeuterd en slaat de ander ermee op zijn kin. ‘U moet 
me niet kwalijk nemen dat ik u de handschoen niet toewerp. Want 
als u die op zou nemen, heer Michel von Wachenroth, zou u niets 
anders overblijven dan mij uit te dagen. Maar misschien kan het op 
een andere manier uitgevochten worden. Zo niet, dan daag ik u uit.’  
 Daarmee keert hij hem de rug toe en trekt Süßkind mee – die nau-
welijks minder verbluft is dan die Michel en de anderen, die hen ra-
deloos nakijken.  
 
Gottfried IV, graaf van Arnsberg, was zijn neef Burkhart welgezind 
en ook altijd bereid tot een grapje. Deze keer aarzelde hij. Want Burk-
hart was niets meer of minder van plan dan zijn vriend Süßkind tot 
ridder te laten slaan – en graaf Gottfried, de gastheer en hoogste in 
rang onder de aanwezige heren, was als enige daartoe bevoegd en in 
staat. Daaraan was echter voor de betrokkenen en vooral voor Süß-
kind de welbegrepen voorwaarde verbonden dat hij alleen maar tot 
ridder geslagen werd om het tweegevecht met heer Michel von 
Wachenroth mogelijk te maken, om precies te zijn: om het heer Mi-
chel von Wachenroth onmogelijk te maken zich aan dat tweegevecht 
te onttrekken, en dat hij, Süßkind, gehouden was om onmiddellijk 
daarna de versierselen van zijn ridderschap in handen van graaf 
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Gottfried terug te leggen. Zou hij het tweegevecht niet overleven, 
dan moest hij er bij voorbaat mee akkoord gaan dat zijn lijk onopval-
lend begraven werd, opdat niemand van de aanstootgevende ge-
schiedenis op de hoogte zou zijn. In het geval van zijn overwinning 
was zoiets overigens niet te voorkomen, maar dan had hij de lachers 
toch al aan zijn kant en daarbij applaus. Bovendien zou iedereen heer 
Michel, die noch in de kringen van de ridders, noch in de kringen 
van de zangers geliefd was, overal de spot en de schande gunnen.  
 Het was in het geheel genomen geen slecht plan dat heer Burkhart 
in Süßkinds bijzijn aan de heer des huizes voorlegde, en de beden-
kingen die graaf Gottfried uitte, verdwenen geleidelijk door Burk-
harts welbespraaktheid, maar juist toen hij aanstalten maakte om er-
mee in te stemmen, vroeg Süßkind – die tot dan toe alleen met zwij-
gend knikken of schouderophalen aan het gesprek deelgenomen had 
– het woord voor een tegenwerping:  
 Hij durfde een tweegevecht met de heer von Wachenroth aan. Hij 
kon goed paardrijden en ook behoorlijk met wapens omgaan, al had 
hij dat nooit echt geleerd, en wat hij aan vaardigheid in het steken 
met de lans miste, kon zijn vriend Burkhart hem in de dagen voor 
het begin van het tournooi zeker nog bijbrengen. Daar zou het dus 
niet aan liggen.  
 Dan was alles dus in orde, vond de jonge heer Burkhart.  
 Wat hemzelf betrof, was het in orde. Maar of dat ook voor die heer 
Michel het geval was, betwijfelde hij.  
 En waarom?  
 Omdat, antwoordde Süßkind wat aarzelend, en hij vroeg excuus 
voor het negatieve oordeel dat hij zich over een lid van de ridder-
stand aanmatigde – omdat heer Michel, dat was als bij de botsing 
aan tafel gebleken, een lafaard was.  
 ‘Des te beter voor jou!’ Burkhart sloeg hem lachend op zijn schou-
der. ‘Dan werp je hem meteen de eerste keer uit het zadel.’  
 Hij betwijfelde juist of het wel tot een gewapend gevecht zou ko-
men, verduidelijkte Süßkind. Heer Michel von Wachenroth was op 
de hoogte van de indeling van het tournooi en zou er ongetwijfeld 
op wijzen dat iemand die zich niet tijdig voor het tournooi had ge-
meld, ook niet deel mocht nemen. Niemand kon hem verplichten 
tegen zo iemand aan te treden.  
 ‘Dat klopt,’ gaf Burkhart beteuterd toe.  
 Als het nu een ridder van hoge afkomst en rang was die zich te 
laat had gemeld, dan kon je die Michel misschien nog in het nauw 
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brengen. Maar zo zou hij luidkeels verkondigen dat ze hem voor een 
tweegevecht met een voor de grap tot ridder geslagen jood wilden 
misbruiken.  
 ‘Dat zal hij niet durven.’ Nu nam graaf Gottfried de zaak in han-
den. ‘Tenslotte ben ik het die voor de ridderslag verantwoordelijk is. 
Een Michel kan mij niet dwarsbomen.’  
 ‘Hij zal het zover helemaal niet laten komen, hooggeëerde heer. 
Hij heeft genoeg aan de regels van het tournooi.’  
 Graaf Gottfried haalde zijn schouders op. Heer Burkhart zuchtte.  
 ‘Jammer, jammer. En ik had me er al zo op verheugd om de uitda-
ging aan hem over te brengen. Is er dan geen andere manier?’  
 ‘Ja, die is er misschien wel. En dat was eigenlijk waarom ik het 
woord vroeg. Voor zover ik weet, maken zelfs de strengste tournooi-
regels een uitzondering, als een ridder vanwege een gelofte of om 
een andere belangrijke reden zijn naam niet bekend wil maken. Die 
kan rekenen op geheimhouding en zijn deelname wordt pas kort te-
voren bekendgemaakt. Probeer het op die manier, Buko, als graaf 
Gottfried er niets tegen heeft. Dat zou de aantrekkingskracht van het 
tournooi zelfs nog vergroten. Een zwarte ridder is altijd goed.’  
 ‘Daar heb ik niets tegen,’ zei graaf Gottfried en hij lachte fijntjes.  
 ‘Zo zie je weer hoe slim een jood kan zijn,’ zei heer Burkhart la-
chend.  
 ‘Te veel eer,’ zei Süßkind en hij boog.  
 Een uur later kwam heer Burkhart van het strijdperk – waar enke-
len die zich voor het tournooi opgegeven hadden hun paarden inre-
den, moeilijke uitvallen met hun lans oefenden of met iemand uit 
hun gevolg korte schijngevechten oefenden – terug naar de twee 
wachtenden met de boodschap dat heer Michel von Wachenroth de 
uitdaging aangenomen had, zij het na enig nadenken en met wan-
trouwig gefronste wenkbrauwen.  
 ‘Wilt u me misschien voor de gek houden?’ had hij gevraagd. ‘Of 
waarom komt u met die uitdaging juist bij mij?’  
 ‘U hoeft de vraag maar een beetje anders te stellen, dan hebt u het 
antwoord.’  
 ‘Een beetje anders? Hoe dan?’  
 ‘Niet waarom ik juist bij ú kom, maar waarom juist ík bij u kom.’  
 ‘Aha. Nou ja. Ik begrijp het.’  
 ‘Daarmee bent u tegelijk van mijn handschoen af en van mijn 
joodse vriend. Tenzij u liever –‘  
 ‘Nee nee. Zo is het goed.’  
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 ‘Afgesproken dan?’  
 ‘Afgesproken.’  
 Heer Burkhart dacht bij het weggaan wel een dubbelzinnige glim-
lach op heer Michels mond gezien te hebben, alsof die vermoedde 
wat de geheimzinnige uitdager in werkelijkheid te betekenen had – 
maar dat kon ook een illusie zijn en het belangrijkste bleef toch dat 
de uitdaging aangenomen was.  
 Het belangrijkste, wierp graaf Gottfried nu tegen, was eerst de rid-
derslag, die hij absoluut volgens de regels wenste uit te voeren. Er 
waren al te gemakkelijk omstandigheden denkbaar die tot een ont-
hulling van het geheim konden leiden en dan moest hij, graaf Gott-
fried garanderen dat alles correct verlopen was.  
 Wat dat correcte verloop betrof, dat lag voor Süßkind nog niet zo 
eenvoudig. Dat de ceremonie in een kerk plaats moest vinden en dat 
de uitverkorene, die in een wit gewaad voor het altaar moest knielen, 
het zwaard uit handen van een priester moest ontvangen – dat voor-
schrift werd toch al niet zo nauwkeurig gevolgd, allang niet meer. 
Maar een priester moest erbij zijn, daar stond graaf Gottfried op, en 
de eed verplichtte de aanstaande ridder nu eenmaal zijn zwaard, 
waarover Gods zegen werd afgesmeekt, te allen tijde voor de verdedi-
ging van de kerk en de bescherming van weduwen en wezen en allen die 
God dienen te gebruiken – een eed die Süßkind nauwelijks kon afleg-
gen, dat moest graaf Gottfried toegeven. Aan de andere kant, voegde 
hij er als troost aan toe, werd er direct daarna een psalm gezongen, 
de vijfenveertigste, een lied van de Korachieten, vanwege het vierde 
vers, dat luidde: Gord uw zwaard aan de heup, o held, en dat leek wel 
voor Süßkind gemaakt.  
 Süßkind beloofde zich door heer Burkhart nog heel nauwkeurig te 
laten instrueren en voorbereiden; graaf Gottfried gaf te kennen dat 
hij uit een nabijgelegen cisterciënzerklooster een van de hem welge-
zinde paters zou vragen die zijn beste jaren en zijn beste gehoor ach-
ter de rug had, en de volgende avond vond in een door fakkels ver-
lichte hoek van het tournooiveld de ceremonie ongehinderd plaats. 
Ze hadden pater Jacobus te verstaan gegeven dat er door allerlei om-
standigheden grote haast geboden was en omdat hij het bovendien 
jammerlijk koud had, sprak hij al buiten op het veld de sterke bis-
schopswijn aan en merkte niet of wilde niet merken dat de vreemde 
ridder bij de herhaling van de eedformule de passage over de be-
scherming van de kerk oversloeg. Voor de zorgvuldig uitgezochte 
vrienden van de graaf – het waren er behalve heer Burkhart nog drie 
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– werd de persoon van de nieuwe ridder eveneens geheimgehouden; 
ze moesten alleen beoordelen hoe hij zich gedroeg, en daar hadden 
ze niets op aan te merken. Heer Burkhart, die door zijn twee schild-
knapen ondersteund werd, bekleedde hem met het harnas met de 
arm- en beenplaten en met de wapenrok, omgordde hem, terwijl de 
schildknapen met het vastgespen van de sporen bezig waren, met de 
koppelriem – waarbij hij zich niet in kon houden en hem een paar 
hoogst onpassende grappen toefluisterde – en liet hem knielen. Daar-
op kwam graaf Gottfried naar voren, sloeg hem met het blanke 
zwaard driemaal licht op zijn schouder en overhandigde hem met 
een gezicht dat zo ernstig stond alsof hij het als een echte ridderslag 
beschouwde, helm, schild en lans. En daarna, in volle wapenrusting, 
moest Süßkind op een vreemd paard klimmen en hij moest met de 
lans in zijn rechterhand en het schild in zijn linkerhand, enkele gan-
gen en zwen-kingen uitvoeren. Dat ging hem goed af en daarmee 
was iedereen tevreden. Van de aansluitende lichte maaltijd en het 
drinken uit de rondgaande beker hield hij zich verre – omdat hij im-
mers onbekend wilde blijven.  
 Toen Burkhart hem op een laat uur in zijn kamer opzocht, trof hij 
hem tot zijn verrassing in een volkomen terneergeslagen toestand 
aan. Maar met moeite kon hij de daarnet nog zo actieve Süßkind 
overhalen hem naar een nachtelijke oefening op het tournooiveld te 
volgen.  
 ‘Het lukt niet,’ mompelde Süßkind telkens weer. ‘Het is voor mij 
niet weggelegd om een harnas te dragen. Alleen het schild is al te 
zwaar. Het lukt niet.’  
 ‘Het lukt wel, Süßkind. Niemand had gedacht dat het de eerste 
keer was dat je het probeerde, zo goed heb je de proef doorstaan. 
Kom. We moeten de tijd gebruiken. We hebben nog maar drie nach-
ten.’  
 Slap en lusteloos deed Süßkind de wapenrusting aan en slap en 
lusteloos liep hij naast Burkhart.  
 ‘Je mag de moed nu niet opgeven,’ zei zijn vriend tegen hem. ‘Wil 
je ons allemaal en jezelf voor schut zetten?’  
 ‘Als ik alleen mezelf voor schut zette – nam ik dat op de koop toe.’  
 ‘Ook dat mag je niet. Ben je vergeten wat hij je aangedaan heeft? 
En dat hij een lafaard is?’  
 ‘Een lafaard die met schild en lans om kan gaan.’  
 ‘Dan moet jij,’ zei heer Burkhart, ‘door je dapperheid compenseren 
dat je niet met schild en lans om kunt gaan.’  
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 ‘Ik zal mijn best doen,’ zei Süßkind. ‘Hopelijk stel ik je niet teleur.’  
 De twee Grenbachse schildknapen stonden te wachten met de al 
gezadelde paarden, met de koppelriemen en alle nodige onderdelen 
van de wapenrusting. Een van hen, Baldewin genaamd, zou Süßkind 
ook tijdens het tournooi bijstaan.  
 Nog voor Süßkind te paard zat, bevestigde hij het schild aan de 
linker armplaat en maakte de gespen vast. De lans reikte hij hem al 
aan, terwijl hij te paard zat.  
 ‘Hier is uw lans, heer,’ zei hij.  
 En hij had, als dat de gebruikelijke aanspreekvorm geweest was, 
vast “heer ridder” gezegd.  
 Na deze nacht en voor de resterende dagen kreeg Süßkind op 
Burkharts verzoek een slaapplaats in de riddervleugel toegewezen, 
die hij altijd pas bij donker verliet. Doordat er ook al een paar van de 
andere zangers vertrokken waren, viel zijn afwezigheid verder niet 
op. En van de nachtelijke oefeningen op het tournooiveld wist verder 
niemand behalve Burkhart iets.  
 Met het resultaat van de oefeningen was Burkhart niet ontevre-
den, maar er ontbrak nog iets aan, waardoor hij over Süßkinds vor-
deringen niet echt enthousiast was. En Süßkind merkte dat.  
 ‘Zullen we het toch niet liever ongedaan maken allemaal?’ vroeg 
hij, toen hij de laatste nacht voor het tweegevecht hoestend en be-
zweet zijn wapenrusting aflegde.  
 ‘Daar is geen reden voor.’ Burkharts stem klonk hard en afwij-
zend. ‘Ik weet niet waarom je dat vraagt.’  
 ‘Ach, Buko. Dat weet je best.’  
 Hoofdschuddend keek Burkhart hem aan:  
 ‘Heb ik me in je vergist, Süßkind? Ben je uiteindelijk toch niet de 
man die ik in je zag? De enige Hebreeër die een heer zou kunnen 
zijn?’  
 ‘Ik ben niet de enige, Buko. Er zijn veel van die mannen. Ze heb-
ben alleen andere voorstellingen van wat een heer is. Ze gaan liever 
met boeken om dan met zwaarden of lansen.’  
 ‘Nou spreek je wartaal. Wil je met een boek ten strijde trekken?’  
 ‘Ik wou dat dat kon,’ zei Süßkind en hij staarde dof voor zich uit.  
 Dat hij inderdaad niet de enige was – maar op een andere manier 
dan hij bedoeld had – merkte hij de volgende dag, de tweede dag 
van het tournooi, en de confrontatie tussen heer Michel von Wachen-
roth en de onbekende ridder stond als eerste van de middag op het 
programma. Toen merkte hij het. Ze hadden het aanrijden al achter 
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de rug, ze hadden met de vier andere paren de ronde gereden en 
waren stilgehouden voor de grafelijke loge, om de lansen te laten 
zakken, om de groet van de graaf in ontvangst te nemen en het 
handgeklap van de gravin, waarbij de eregasten zich aansloten (de 
dames waren zoals altijd aanzienlijk ijveriger dan de heren), en ze 
bleven nog even in de rechte rij staan, rechts als eerste heer Michel 
von Wachenroth op zijn vos, in wiens bontgeborduurde sjabrak het 
wapen van Wachenroth afgewisseld werd met de initialen M en W, 
met een schild en helmtooi in de kleuren rood en geel, en vlak daar-
naast Süßkind de onbekende; zijn paard was een moor en zijn sja-
brak was zwart, met op zijn helm een zwarte veer als enige versie-
ring en zwarte dwarsstrepen op een dof metalen schild, zo bleven ze 
naast elkaar staan en richtten de lansen weer op en reden naar hun 
afgeschoten ruimten terug, nu duurde het nog een kwartier tot het 
begin van de strijd en Süßkind was alleen met zijn schildknaap Bal-
dewin, hij had zijn zware pothelm afgedaan en zijn hoofd in de ijze-
ren neksteun gelegd, met zijn ogen dicht, en toen hij ze opendeed, 
was het al te laat, want daar stond heer Michel von Wachenroth al 
voor hem, en zelfs als hij hem eerder opgemerkt had, was het al te 
laat geweest en hij had zijn gezicht niet meer kunnen bedekken. Zijn 
greep naar de helm werd halverwege krachteloos.  
 ‘Doe geen moeite,’ zei heer Michel von Wacheroth glimlachend. 
‘Ik wist vanaf het begin wie mijn onbekende tegenstander was.’  
 ‘En wat brengt u hier?’ Süßkind is opgestaan, alsof hij zijn weife-
lende stem zo meer steun kan geven.  
 ‘Als u zo vriendelijk wilt zijn om te gaan zitten en mij hetzelfde 
toe te staan.’  
 Half tegen zijn zin gaat Süßkind zitten en maakt een uitnodigende 
handbeweging, die van de kant van heer Michel von Wachenroth 
echter niet opgevolgd wordt, maar met een knik in de richting van 
schildknaap Baldewin beantwoord:  
 ‘Ik wil u alleen spreken.’  
 En hij neemt pas plaats, nadat de schildknaap op Süßkinds wenk 
is weggegaan.  
 ‘Wat brengt u hier?’ vraagt Süßkind nogmaals.  
 ‘Tja – dat is een moeilijke kwestie.’ Michel von Wachenroth frun-
nikt aan zijn beenplaat, maar het is onmiskenbaar dat zijn verlegen-
heid gespeeld is. ‘Verder zou het eenvoudiger zijn, als we elkaar tu-
toyeerden.’  
 ‘Dat is, voor zover ik weet, alleen onder vrienden gebruikelijk.’  
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 ‘Ook onder ridders.’  
 ‘Ook onder ridders alleen, als ze bevriend zijn.’  
 ‘En onder joden.’  
 ‘Zeker,’ zegt Süßkind en hij weet met zijn eigen antwoord niets te 
beginnen en hij weet niet hoe hij verder moet en kijkt op. En hij ziet 
hoe de ander hem recht aankijkt en hij ziet hoe de handen uit de ijze-
ren manchetten naar buiten draaien in een vreemd vertrouwd ge-
baar.  
 ‘Wat betekent – wat bedoelt u daarmee?’ vraagt hij en merkt tot 
zijn ergernis dat hij stottert. ‘Wilt u zeggen dat u –‘  
 De ander neemt het van hem over:  
 ‘Ja. Dat wil ik zeggen. En omdat we niet veel tijd meer hebben, 
moet je rustig naar me luisteren. Beloof je dat?’  
 Süßkind belooft het en luistert, weliswaar niet rustig, nee, hele-
maal niet, maar zonder de ander te onderbreken. En hij hoort dat de 
ander een zoon van joodse ouders is en een christelijke stiefvader 
heeft, dat de christen bij de joden in het krijt stond, en niet alleen hij, 
maar ook enkele anderen in het bisdom Bamberg, en als de schulden 
bij de joodse geldschieters al te groot worden, dan is er, zoals ieder-
een weet, voor de christelijke schuldenaars geen andere uitweg dan 
geweld, en zo behandelde heer Dietrich von Wachenroth de geldjood 
Seligmann von Bamberg en behandelden nog enkele andere edelen 
de andere Bambergse joden, en het volk deed hen na, en omdat er in 
het hart van heer Dietrich naderhand toch iets van berouw wakker 
werd, nam hij de overlevende zoon van Seligmann als eigen kind 
aan en die was toen tien of elf jaar oud en al oud genoeg om te be-
grijpen dat het niet goed was om een jood te zijn, en hij groeide op 
als christen en werd de enige erfgenaam van de kinderloze weduw-
naar Dietrich von Wacheroth, en hij wilde niet weten dat hij ooit iets 
anders geweest was of een ander had kunnen worden en was steeds 
bezeten van de angst dat ze erachter zouden komen, bezeten en ge-
teisterd in de duisternis van eenzame nachten, en daarom deed hij 
altijd twee- of driemaal zoveel om duidelijk te maken dat hij een 
christelijke ridder was:  
 ‘Daarom heb ik je ook aangevallen om de maagd Maria, begrijp 
je?’  
 ‘Ja,’ zegt Süßkind. ‘En wat nu? Wat wil je?’  
 ‘Ik wil niet met je vechten,’ zegt de Michel die Michaël heet.  
 ‘Maar ik wel met jou.’  
 ‘Ook nu nog?’  
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 ‘Nu zeker.’  
 ‘Omdat je me veracht?’  
 ‘Ik wil met je vechten.’  
 ‘Om me te straffen?’  
 ‘Dat is niet aan mij. Als je straf verdient, zal die van God komen.’  
 ‘Sjemá Jisróël,’ zegt de zoon van Seligmann en zegt de hele geloofs-
belijdenis in het Hebreeuws.  
 ‘Wat moet dat?’ vraagt Süßkind. ‘Waarom doe je dat?’  
 ‘Dat je beseft dat ik tegen jou als jood tegen een jood spreek. Ik wil 
niet met je vechten.’  
 ‘Alsof je niet weet hoe onmogelijk dat is. Zelfs als ik daarop in zou 
willen gaan – dan zou ik dat niet kunnen, alleen al niet omwille van 
mijn vriend Burkhart, en niet omwille van de graaf, die me tot ridder 
geslagen heeft, voor vier getuigen, die zitten naast hem. Moet ik die 
allemaal bedriegen? Moet ik me op het laatste moment terugtrekken 
en Burkhart terechtwijzen in plaats van mezelf? Hoe stel je je dat 
voor? Maar hoe je het je ook voorstelt, het kan niet. Als ik het gevecht 
met jou niet aanga, ben ik een laffe jood en heb jouw scheldpartij ge-
duld. Het kan niet.’  
 Süßkind staat op en doet een paar onzekere passen naar de uit-
gang. Als hij zich omkeert, is ook Michel von Wacheroth opgestaan:  
 ‘Laat ik het dan anders en duidelijker zeggen. Ik wil niet met je 
vechten, omdat ik niet van je winnen wil.’  
 ‘Hoe weet je dat je gaat winnen?’  
 ‘Süßkind. Maar Süßkind.’ Het is niet zozeer de glimlach en niet 
zozeer de zachte terechtwijzing van de stem – wat indruk op Süß-
kind maakt, is weer het vreemd vertrouwde gebaar waarmee de 
zoon van Seligmann zijn handpalmen naar boven draait.  
 ‘Goed,’ zegt Süßkind en hij had, als het harnas niet zo zwaar was, 
zijn schouders opgehaald. ‘Dan win jij.’  
 ‘Nee,’ zegt Michel von Wachenroth en hij glimlacht nog steeds. ‘Jij 
gaat winnen. Wees in ’s hemelsnaam zo goed om je aan mijn plan te 
houden. Ik wil je geen kwaad doen. Maar ik ben er ook niet op uit 
dat jij mij kwaad doet. Kom, ga zitten. We hebben nog heel even.’  
 Hij luisterde. Er klonken drie slagen op de hangende plaat. De 
volgende keer kwamen er nog maar twee, en weer wat later, bij de 
laatste slag, moesten de tegenstanders klaarstaan, ieder aan het einde 
van zijn strijdperk.  
 Wat de toeschouwers, die rond het rechthoekige tournooiveld za-
ten – de graaf en de gravin von Arnsberg in gezelschap van de geno-
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digden en de ridders die vandaag niet hoefden te vechten en in ge-
zelschap van hun dames waren, en aan de lange overzijde het dicht 
opeen staande volk, aan de ene korte kant de schildknapen en stal-
knechts en aan de andere de scheidsrechter – wat ze in het gevecht 
van heer Michel von Wachenroth met de onbekende ridder te zien 
kregen, was dit:  
 In de eerste ronde stormden de beide strijders, ieder langs zijn 
barrière, heftig op elkaar af, maar ze botsten niet.  
 In de tweede ronde knalden ze met de schilden hard op elkaar, 
maar het kabaal was erger dan de botsing en de drie of vier uitvallen 
van de lansen leidden tot niets.  
 In de derde ronde verhief, juist toen ze op gelijke hoogte waren, 
de moor van de zwarte ridder de achterhand, kort en plotseling en 
zo dicht voor de bruine hengst met de roodgele sjabrak, dat diens 
ruiter zijn evenwicht verloor. Of hij voor de lans in dekking wilde 
gaan, was niet te zien; hij zakte opzij, vond geen houvast meer, gleed 
achterover, bleef met zijn linkervoet in de stijgbeugel hangen en was 
– of liet dat door een van de toegesnelde schildknapen melden – niet 
in staat om door te vechten. De onbekende had gewonnen. Hij stak 
in het zadel de lans op, boog naar beide kanten om te danken voor 
het applaus, hield kort stil voor de eretribune en liet zijn lans zakken. 
Daarna reed hij weg.  
 En als hij, zoals het een zwarte ridder past, direct daarna verdwe-
nen was, had hij het zich bespaard om op een later uur – toen op de 
schemerige binnenplaats van de burcht de kleinere en grotere groe-
pen bij elkaar kwamen – de flarden van een gesprek op te vangen dat 
graaf von Arnsberg met heer Burkhart voerde.  
 ‘Nou,’ zei heer Burkhart, ‘onze ridder heeft ons niet te schande 
gemaakt. Het was toch heel mooi, zoals hij Michel uit het zadel 
wierp.’  
 ‘Heel mooi,’ zei graaf Gottfried. ‘Maar het was het paard en niet 
de jood.’  
 Misschien meende hij het niet zo kwaad als het klonk, misschien 
was het de jonge heer Burkhart niet kwalijk te nemen dat hij daar 
niets tegen in kon brengen, en in ieder geval was het met een zuiver 
gemoed, dat hij kort daarop zijn vriend apart nam.  
 ‘Mijn gelukwensen, Süßkind,’ zei hij. ‘Ik ben blij dat je die afschu-
welijke Michel verslagen hebt.’  
 ‘Ach, Buko,’ zei Süßkind. ‘Het was het paard, ik was het niet.’  
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 Heer Burkhart hoorde de stekelige opmerking echter niet (voor 
zover hij die al verstond), mompelde iets van nou ja, en nee nee, een 
paard steigert niet uit zichzelf, daarvoor moet je het echt optrekken, 
ook nog op het juiste ogenblik, en dat had Süßkind heel mooi ge-
daan, en Süßkind mompelde op zijn beurt iets van dank en goed, 
goed, en daar bleef het bij, zonder dat voor Süßkind de angel verwij-
derd was.  
 Overigens – en daarmee troostte hij zichzelf – waren er al veel 
pijnlijkere angels blijven zitten.  
 
Nu rijden ze samen op, door een zacht bebost heuvellandschap, 
soms langs een rivierbedding; het is een warme dag in juni en de 
lucht is bijna wolkenloos blauw.  
 Ze zijn samen uit Arnsberg vertrokken – samen, al had Süßkind 
voor heer Burkhart al een hartelijke afscheidsrede bedacht. Want dat 
hij niet naar Grenbach terug zou gaan, stond voor hem al lang vast, 
daarvoor was de opgevangen flard van het gesprek helemaal niet 
nodig geweest. Maar heer Burkhart had van zijn kant (misschien om-
dat hij voelde wat Süßkind van plan was, of misschien toch al) voor-
zorgsmaatregelen genomen om hun samenzijn nog een tijd te rek-
ken. Toen Süßkind de morgen na het tournooi – de onderscheidings-
tekens van zijn twijfelachtige ridderschap waren ’s nachts ingeno-
men – bij graaf Gottfried verscheen om afscheid te nemen, zat naast 
hem zijn vriend Burkhart, die hem ontving met een opgewekt ‘Daar 
ben je!’ en ‘Wanneer vertrekken we?’ en deed of het nooit anders ge-
pland was.  
 Ook wat hun richting betrof leek hij een vooropgezet plan te vol-
gen en was oprecht verbaasd over Süßkinds verbazing – dat was 
toch allang besproken? Nee? Zou hij het vergeten zijn? Hijzelf of 
Süßkind? Kortom: een van de vrienden van graaf Gottfried, die al-
leen de eerste dagen van het Pinksterfeest meegemaakt had, heer 
Heinrich Hund von Falkenstein, ondanks zijn angstwekkende naam 
een heel gezellige dikzak, hij had hen op Sponheim al ontmoet, je 
herinnert het je – die had hen dus uitgenodigd, ja, hen beiden, en 
tegelijk aangeboden hun bezoek ook aan te kondigen op de nabije 
burcht Hohenfels, wat? Dat weet je ook niet? Dat die twee burchten 
dicht naast elkaar liggen, op bijna dezelfde manier naar de rivieroe-
ver dalende rotsheuvels, je kon van de ene burcht naar de andere 
moeiteloos licht- en vlagsignalen geven, dat was al verschillende ke-
ren bewezen, als het ging om hulp tegen een plotselinge overval, 
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overigens konden die signalen ook plotseling uitblijven, als die van 
de Hohenfels namelijk die van de Falkenberg overvielen of omge-
keerd, wat ook al herhaaldelijk gebeurd was, je wist nooit precies of 
de twee gekken, want dat waren het, juist ruzie hadden of in een toe-
stand van innige vriendschap verkeerden, of de Falkenberger Eber-
hart von Hohenfels hoonde als “slappe Eberhart” of vleide als “zijn 
lieve Eppo”, en of die van de beangstigend mooie naam van zijn 
buurman alleen de “hond” overliet of hem met “broeder Heinrich” 
riep, dat veranderde vaak van de ene dag op de andere, zonder dat 
iemand, de twee kemphanen inbegrepen, er enige reden voor kon 
bedenken.  
 ‘Dan kunnen wij toch beter met elkaar opschieten.’ Heer Burkhart 
werpt zijn metgezel een jongensachtige glimlach toe. ‘Voor jou heet 
ik Buko, voor mij heet jij Süßkind, wat er ook gebeurt.’  
 ‘Wat er ook gebeurt en hoe een ander mij ook noemt.’ Süßkind 
krijgt het niet voor elkaar om het vervolg weg te laten. ‘Ook als een 
ander in plaats van mijn naam gewoon “de jood” zegt, heet ik voor 
jou Süßkind.’  
 ‘Waar heb je het in ’s hemelsnaam over?’ Zo onthutst is de jonge 
heer Burkhart, dat Süßkind zich bijna schaamt, dat hij zich bijna 
schuldig voelt dat hij geluisterd heeft en dat hij dat gebruikt.  
 ‘Niks, niks,’ mompelt hij. ‘Laat maar.’  
 ‘Ik begrijp echt niet wat je bedoelt.’ De jonge heer Burkhart stuurt 
zijn paard dichter naar Süßkind toe. ‘En eerlijk gezegd – ik weet niet 
wat je wilt.’  
 ‘Ik ook niet. Ik weet nog net wat ik ooit wou.’  
 ‘Ooit? Wat wou je dan ooit?’  
 ‘Ik wou liederen maken.’  
 ‘Maar dat doe je toch?’  
 ‘En ik wou met mijn liederen mensen blij maken. Mezelf en ande-
ren.’  
 ‘Maar dat doe je toch ook?’  
 ‘Weet je dat heel zeker, Buko?’  
 Süßkind houdt in en Burkhart doet hetzelfde. Een paar ogenblik-
ken blijven ze zwijgend staan.  
 Na een poosje, als ze al weer verderrijden, schudt Burkhart zijn 
hoofd:  
 ‘Ik begrijp je nog steeds niet, Süßkind. Is er iets wat je bedrukt? 
Zeg het, dan ben je het kwijt.’  
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 ‘Wat me bedrukt, dat raak ik niet kwijt en ik wil het niet kwijtra-
ken. Het’ – hij onderbreekt zichzelf en moet glimlachen, omdat dat 
woordje zo loodzwaar weegt – ‘het bedrukt me niet. Jullie bedrukken 
me ermee.’  
 ‘Hoezo jullie? Ik toch niet?’  
 ‘Nee, jij niet, Buko.’ Süßkind denkt te voelen hoe de glimlach van 
zijn lippen glijdt en afdruipt en wegsijpelt. ‘Jij waarachtig niet. Ik 
wou dat iedereen zo was als jij. Dan zouden ze, als een jood liederen 
maakt, misschien het lied horen en niet de jood.’  
 
Heer Heinrich Hund von Falkenberg leek inderdaad op hen beiden 
gewacht te hebben, ja, op hen beiden. Nauwelijks waren ze naar de 
voorzaal van het hoofdgebouw gebracht of hij kwam de dubbele ste-
nen wenteltrap afstommelen, verbazend snel, alsof de enorme buik 
die hij voor zich uit droeg anders wegrollen. Al halverwege riep hij 
de eerste welkomstwoorden, sloeg ter begroeting ieder van hen har-
telijk op zijn schouder, en terwijl hij hen naar de grote zaal duwde, 
was hij buitengewoon blij dat ze er waren. Burkhart, de zeer edele 
ridder van Grenbach, en Süßkind, de zeer beroemde zanger van 
Trimstein – wat? Trimberg? Ook goed en daar komt het toch niet op 
aan, maar Süßkind klopt wel? Nou dan, en die kun je met niemand 
anders verwarren, die is enig in zijn soort, nietwaar?  
 Dat kon de hele tijd vriendelijk bedoeld zijn, maar voor Süßkind 
trof het niet de juiste toon. Hij deed een stap opzij, zodat de knuist 
van heer Heinrich, die juist op zijn schouder lag, lachwekkend in de 
lucht bungelde, sloot zijn gezicht en boog stijfjes: nee, hij was niet 
uniek, er was, had hij kortgeleden gehoord, een zanger die Hugo von 
Trimberg heette, en met hem – al kwam hij niet uit Frankenland, 
maar uit Zwitserland – kon je hem wel verwarren.  
 De twee anderen keken beteuterd, heer Heinrich, omdat hij het 
niet begreep en heer Burkhart, omdat hij het wel begreep.  
 ‘Daar heb je het weer,’ zei Süßkind, toen ze op weg naar hun gas-
tenkamers waren. ‘En direct bij de begroeting.’  
 ‘Wat dan? Wat dan?’ Het klonk bij alle welwillendheid een beetje 
ongeduldig.  
 ‘Waarom moet hij me onder mijn neus wrijven dat ze mij met nie-
mand kunnen verwarren, omdat ik “de enige” ben?’  
 ‘De enige zanger die Süßkind heet. Zo was het bedoeld en niet an-
ders.’  
 ‘De enige zanger die een jood is. Zo was het bedoeld.’  
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 ‘Süßkind, je bent gek. Iemand hoeft je naam maar te noemen, en jij 
vat dat al op als: de jood.’  

‘Ach, Buko,’ zuchtte Süßkind. ‘Dat joodzijn is vanzelfsprekend.’ 
Ondanks dergelijke wanklanken – waarvan hij net zo weinig  

merkte als van hun aanleiding – toonde ridder Heinrich zich een 
voortreffelijk gastheer. Hij wilde zelf weten of ze met hun onderko-
men tevreden waren, wees twee pages aan om hen te bedienen en 
een speciale stalknecht voor hun paarden, informeerde naar hun 
speciale eetwensen (en liet vervolgens opdienen wat hemzelf het bes-
te smaakte en waarvan hij enorme hoeveelheden verslond), vroeg 
ook naar andere wensen en behoeften, die hij of zijn personeel en 
vooral het vrouwelijke deel misschien konden bevredigen, en nodig-
de hen telkens weer uit om zich bij hem thuis te voelen. Geen twijfel 
mogelijk: zijn vreugde over het bezoek was echt en de manier waar-
op hij die liet blijken had bijna iets kinderlijks – ook tegenover de an-
dere gasten, waarvan hij een bonte reeks ontving en wie hij met 
eveneens onverholen trots de zo beroemde zanger Süßkind von 
Trimberg voorstelde. De allereerste keren was Süßkind nog bang om 
iets te moeten voordragen, maar dat moest, zoals zijn gastheer al 
gauw geruststellend zei, voor een speciaal voor dat doel georgani-
seerde feestelijkheid voorbehouden blijven; tenminste als heer Süß-
kind – zo sprak hij hem aan (en Burkhart hoorde het fijntjes glimla-
chend aan) – daarmee akkoord ging. Dat was het geval.  
 Nu was het niet zo dat er iedere avond tafelgasten verschenen. 
Behalve heer Eberhart van de nabijgelegen burcht Hohenfels, die 
meteen de eerste avond en sindsdien nog twee of drie keer versche-
nen was, had de Falkenburg geen buren, tenminste niet op stand. De 
eersten die je als buren ter kennis kon nemen – ver weg bij Haller-
bach, ruim twee uur te paard – moesten uiterlijk een dag van tevoren 
uitgenodigd worden en dat was niet altijd goed te regelen. Daardoor 
zaten soms alleen de burchtheer en zijn echtgenote met de twee gas-
ten aan tafel, of de drie mannen moesten zelfs met elkaar tevreden 
zijn, als vrouwe Luitgardis er de voorkeur aan gaf in haar vertrekken 
te blijven, en dat gebeurde vaak.  
 Vrouwe Luitgardis was heel mooi en heel stil. Toen Süßkind haar 
voor het eerst zag, was het inderdaad de indruk van stilte die op 
hem de meeste indruk maakte en pas daarna de indruk van haar 
schoonheid: de slanke gestalte met de smalle heupen, die vooral 
naast de grote omvang van heer Heinrich bijna breekbaar leek, het 
regelmatig gevormde, bleke gezicht onder een kastanjebruine, door 
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het kapje maar half bedekte haarkroon, en als mooiste en tegelijk als 
stilste de grote, blauwe ogen, die ze meestal op de grond gericht 
hield. Toch konden die ogen, als ze eenmaal opkeken, een hoogst 
verwarrend eigen leven leiden, ze konden gaan fonkelen en vonken 
schieten, onmiddellijk en zonder zichtbare aanleiding, zonder zicht-
baar doel, een fonkelen en vonken schieten omwille van zichzelf, 
zonder samenhang met iets of iemand of zelfs met woorden. Daarna, 
even onmiddellijk, sloeg ze haar oogleden met de lange wimpers 
weer neer en de schoonheid van vrouwe Luitgardis was weer gehuld 
in die stilte waarin niets tot haar doordrong en waar ze nooit uittrad. 
Je had, wanneer ze zoals vaak een kwartier lang woordeloos en met 
neergeslagen ogen bleef zitten, kunnen denken dat ze doofstom en 
blind was.  
 Het was goed te merken (en goed te begrijpen) dat vrouwe Luit-
gardis met vrolijke drinkgelagen en maaltijden weinig ophad, zeker 
als ze de enige vrouw aan tafel was. Het was goed te merken hoe ze 
zichzelf moest overwinnen. Alleen heer Heinrich merkte er niets van, 
of hij merkte er wel iets van, maar het stoorde hem niet.  
 Al verschillende keren, en deze avond weer, kwam Süßkind in de 
verleiding om de beschermende muur van stilte die om vrouwe Luit-
gardis lag te doorbreken en met een woord, met een gebaar of met 
een toenadering nader tot haar te komen – niet om een apart gesprek 
met haar aan te knopen, maar om haar bij het gezelschap te betrek-
ken. Maar omdat noch zijn vriend Burkhart, noch de heer des huizes 
iets dergelijks deden, was hij bang iets te doen wat ongepast was, en 
hij werd, alsof hij het zwijgen van vrouwe Luitgardis goed moest 
maken, steeds spraakzamer en levendiger, al was zijn stemming er 
niet naar – en waarmee hij alleen maar bereikte dat vrouwe Luitgar-
dis zich steeds dieper in haar zwijgen terugtrok. Maar één keer en 
plotseling ving hij een van haar zeldzame blikken op, en het was 
geen vonken schieten en fonkelen als anders, het was een blik van 
stilte en zacht verwijt: o wee, leek de blik te zeggen, o wee, nu maak 
je net zoveel lawaai als alle anderen. En nog voor Süßkind zich ervan 
kon vergewissen of hij er niet al te veel in gezien had, niet al te veel 
in had willen zien, was het al weer voorbij, lagen de oogleden en 
wimpers al weer over de donkerblauwe ogen en had vrouwe Luit-
gardis de stilte nog iets dichter om zich heen geslagen, zoals iemand 
die het koud heeft zich dieper in zijn jas hult.  
 Is Süßkind echt de enige die dit allemaal merkt? Is het echt toeval 
dat heer Heinrich de heildronk van Burkhart, de argeloze, niet direct 
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beantwoordt? Gebeurt het misschien omdat het spel van de ogen 
hem opgevallen is, van de kant van vrouwe Luitgardis of als het wis-
selspel dat Süßkind erin wilde zien? Hoe dan ook, hij laat zijn zilve-
ren beker iets te laat tegen de naar hem geheven beker van Burkhart 
tikken en zet hem zonder gedronken te hebben iets te hard op tafel. 
Daarna, alsof hij zich eerst bezinnen moest, heft hij de beker op-
nieuw, wacht tot Burkhart en Süßkind de hunne geheven hebben, 
leegt de zijne in één teug en roept – ook dat iets te hard – de page om 
bij te laten schenken. En hij zet een rondzang in die tot zijn lieve-
lingsmelodieën behoort en alleen al vanavond drie of vier keer ge-
zongen is, unisono of als canon.  
 Er is ondertussen niet de geringste pauze geweest, zodat Süßkind 
het idee dat hardnekkig door zijn hoofd spookt niet heeft kunnen 
verwezenlijken: namelijk opstaan, de anderen een gezegende nacht-
rust wensen en de kamer uitgaan. Ondertussen lijkt zijn bezorgdheid 
voorbarig te zijn geweest en lijkt de aanleiding, voor zover die al be-
staan heeft, niet meer te bestaan. Als hij aan de beurt is, volgt Süß-
kind ijverig en opgelucht de inzet die de machtig opzwaaiende han-
den hem geven. En na het slot van de canon klinken de opnieuw ge-
vulde bekers gezellig tegen elkaar.  
 ‘Een mooi lied.’ Heer Heinrich, die dat niet voor het eerst vaststelt, 
likt over zijn lippen. ‘En goede wijn.’  
 Misschien omdat zijn vriend Burkhart het bij een zwijgende knik 
laat, klinkt Süßkinds instemming een tikje overhaast:  
 ‘De beste wijn die ik sinds lange tijd gedronken heb,’ zegt hij.  
 Hij heeft het gevoel of zijn woorden niet tot de oren van heer 
Heinrich doorgedrongen zijn. En dat blijkt ook, want heer Heinrich 
heeft zich al naar zijn vrouw gekeerd:  
 ‘Dat je niet met ons meedrinkt, Luitgardis, liefste, is jammer voor 
je. Maar dat je niet met ons meezingt, dat kan niet.’  
 Hij kijkt haar aan en wacht tot zij hem aankijkt; dan gaat hij ver-
der:  
 ‘Maar als je niet met ons mee wilt drinken en niet met ons mee 
wilt zingen, zeg dan tenminste één enkel woord tegen ons, Luitgar-
dis, liefste.’  
 Tot nu toe konden zijn woorden en de vermaning die ze inhou-
den, nog onbelangrijk lijken. Pas de hoorbaar overdreven bezorgd-
heid van zijn volgende vraag belooft niet veel goeds:  
 ‘Of wil je mijn liefste niet zijn, Luitgardis?’  
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 Langzaam schuift hij zijn hand in haar richting met de bal van de 
hand op tafel, de handpalm omhoog gebogen en de vingers gespreid. 
Even langzaam, alsof het een strikt afgesproken spel was, nadert in 
dezelfde houding haar hand de zijne. En als ze elkaar ontmoeten, 
handpalm tegen handpalm, verstrengelen de vingers zich in elkaar.  
 Het volgende ogenblik kromt Luitgardis ineen en opzij van pijn, 
nog een keer en nog een keer, ze kromt en kronkelt onder de greep 
die haar vingers naar achteren drukt, maar er komt niet het minste 
klaaglijke geluid over haar lippen en niet de minste trek van pijn in 
haar gezicht en haar opengesperde ogen kijken nog steeds strak.  
 ‘Ik heb je iets gevraagd, Luitgardis.’ Heer Heinrich maakt zijn 
greep net zoveel losser dat ze weer rechtop kan zitten.  
 ‘Je weet het antwoord, echtgenoot. Je weet dat ik je volledig toe-
behoor. Waarom vraag je het?’  
 ‘Wat mooi om je stem te horen. Heeft ze geen mooie stem, mijn 
Luitgardis?’  
 Tot nu toe is Süßkind – net als Burkhart naast hem – met gespeel-
de desinteresse blijven zitten, hij heeft verlegen aan het bestek zitten 
frunniken en zelfs een keer geprobeerd een zacht gesprek met zijn 
vriend aan te knopen, maar stuit op een heftig afwerend hoofd-
schudden. Ook voelt Burkhart zich blijkbaar niet in staat om heer 
Heinrichs vraag te beantwoorden. Dus moet Süßkind het doen, zo 
goed en zo kwaad als het gaat en daarbij de strakke blik van de 
vraagsteller weerstaan:  
 ‘Zeker, heer Heinrich. Ze heeft een heel mooie stem, uw echtgeno-
te.’  
 ‘Ja toch? En is het niet jammer dat ze in plaats daarvan altijd al-
leen maar haar ogen laat spreken?’  
 Nu wordt het al moeilijker om de blik en de vraag niet te ontwij-
ken. Gelukkig is Burkhart nu in staat om het antwoord over te ne-
men:  
 ‘Maar ze heeft ook heel mooie ogen,’ zegt hij met een geforceerde 
glimlach.  
 ‘En ze behoort me toch toe met alles, zegt ze zelf.’ Heer Heinrich 
reageert niet op Burkharts glimlach, die heeft hij helemaal niet ge-
zien, hij houdt zijn blik op Süßkind gericht en keert zich maar lang-
zaam naar Luitgardis. ‘Maar waarom zit je dan zo ver van me van-
daan, Luitgardis, liefste? Kom toch dichterbij. Kom, kom.’  
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 Het is niet te zien of het de druk is van zijn hand, die nog steeds 
met de hare verstrengeld is, waaraan Luitgardis toegeeft, of dat ze 
zonder druk zjn bevel opvolgt.  
 Al terwijl ze dichterbij komt, denkt Süßkind te weten wat er nu 
gebeuren gaat en dat hij dat niet kan verdragen. Hij staat op, nu geen 
getreuzel meer, hij staat op om afscheid te nemen.  
 Maar dan gebeurt het al. Luitgardis zit in haar zijden gewaad, dat 
de schouders onbedekt laat en boven het begin van haar borsten met 
een smalle strook bont afgezet is, schuin tegen heer Heinrich geleund 
en de hand van heer Heinrich komt van achter haar nek over haar 
schouder gegleden en glijdt naar beneden, nog verder, en ligt vlak 
boven de bontrand op haar naakte, blanke huid; Süßkind ziet het en 
het verlamt hem. En juist als de hand onder de bontrand glijdt en 
zich onmiskenbaar duidelijk over een van de ronde borsten welft en 
Süßkind kan het niet verdragen – juist dan treft hem uit Luitgardis’ 
donkerblauwe ogen de blik die hij vreest en gewenst had, de fonke-
lende blik, en die fonkelt: je mag nu niet gaan! En: dit laat ik alleen 
maar toe omwille van jou! En: blijf hier! En Süßkind gaat weer zitten 
en blijft.  
 Nauwelijks merkbaar knikt Luitgardis hem toe, een glimlach gaat 
over haar gezicht als een lichte schaduw; het is de eerste keer dat hij 
haar ziet glimlachen en hij weet zich geen raad, het is de eerste keer 
dat een glimlach hem zo aangrijpt en hem diep schokt, tot waar de 
tranen wonen die hij nog nooit vergoten heeft, en hij moet zijn blik 
afwenden, anders had hij hem verscheurd.  
 Van Burkhart komt geen hulp. Die is nadrukkelijk bezig de twee 
pages met gebaren en grimassen duidelijk te maken dat ze moeten 
verdwijnen en niet meer terug moeten komen. Waarom zegt hij het 
niet? Waarom dat zwijgen, alsof heer Heinrich in zijn woeste bezig-
heden niet gestoord mag worden?  
 Süßkind kijkt op. Zichtbaar onder de zijde omvat de hand van 
heer Heinrich de andere borst van Luitgardis, terwijl zijn mond op 
haar naakte schouder bezig is. Maar als Süßkind zich opnieuw om 
wil draaien, wordt hij opnieuw getroffen door haar blik, die hem in 
zijn ban houdt. En terwijl hij in die ban verkeert, wordt hij getroffen 
door haar glimlach en deze keer verdwijnt die niet, deze keer blijft 
die op haar bleke gezicht, een licht hoofdschudden komt erbij, nau-
welijks merkbaar, net als eerder het knikken, en verbindt zich met 
haar glimlach tot een uitdrukking van zo’n oneindige welwillend-
heid, dat een wilde schaamte hem overvalt.  
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 ‘Ik wil gaan, Buko.’ Hij fluistert het meer voor zich uit dan tegen 
de ander. ‘Ik kan het niet meer verdragen. Ik wil gaan.’  
 Een sussend gebaar begeleidt Burkharts fluisteren:  
 ‘Heb nog even geduld. Het duurt niet lang meer.’  
 ‘Wat? Hoezo?’  
 ‘Kijk maar.’  
 Luitgardis zit nog steeds stijf rechtop. En ze verroert zich ook niet, 
nu de hand van heer Heinrich zich traag uit het zijde terugtrekt en 
slap langs haar rug valt en zijn zware lichaam achter haar op de zit-
bank zakt.  
 Pas als heer Heinrich zich grommend uitrekt, legt Luitgardis met 
gesloten ogen haar hoofd in haar nek en haalt diep adem.  
 En als direct daarop heer Heinrichs gegrom overgaat in een ge-
weldig gesnurk, staat ze op en gaat de kamer uit, zonder een blik, 
zonder een woord en zonder haast.  
 Süßkind steunt zijn ellebogen op tafel en laat zijn voorhoofd in 
zijn handen zakken en wrijft die heen en weer, heen en weer; het lijkt 
een wanhopig hoofdschudden en hij hoort zijn eigen zuchten niet, 
omdat heer Heinrich zo hard snurkt.  
 Nu voelt hij Burkharts hand op zijn arm:  
 ‘Kom op, Süßkind. Het is voorbij. Laten we gaan.’ Hij praat met 
zijn gewone, met zijn vriendelijke stem. ‘Ik maak dat niet voor het 
eerst mee. Daarom doet het me ook niet zoveel.’  
 ‘Maar we kunnen haar toch niet in de klauwen van dat monster 
laten?’ Süßkinds stem klinkt nog steeds schor, en zijn hoofd heeft 
nog steeds een steuntje nodig.  
 ‘Maak je om haar geen zorgen. Ze kan zichzelf wel helpen. Kom.’  
 ‘Ik wacht tot hij wakker wordt,’ zegt Süßkind.  
 ‘Dan moet je tot morgen wachten, geloof mij maar.’  
 Als om dat te bevestigen rolt heer Heinrich zich op hetzelfde mo-
ment kreunend en zwoegend tegen de muur, zodat hij de twee zijn 
enorme achterwerk toekeert.  
 Burkhart staat op en lacht op zijn vrolijke manier:  
 ‘Dat is duidelijk genoeg! Laten we gaan.’  
 ‘Ik blijf nog, Buko. Misschien komt ze terug.’  
 ‘Zoals je wilt,’ zegt Burkhart, geeft nog een aai over Süßkinds 
schouder en gaat weg.  
 Luitgardis kwam niet terug. Maar toen Süßkind zich na een tijdje 
waarin het regelmatige snurken van heer Heinrich het enige geluid 
in de stilte van de kamer was, zich verzette tegen het dreigende in-
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slapen en wat wankelend en onzeker op weg naar zijn slaapkamer 
ging en toen hij buiten voor de enige fakkel die nog in de houder aan 
de muur brandde even bleef staan om te kijken hoe hij moest lopen, 
toen trok Luitgardis hem met beide armen in de nis die zich vlak 
daarnaast in de muur bevond, en hield hem vast met beide armen en 
hield hem vast met haar lippen en haar handen woelden door zijn 
haar en trokken verlangend en teder zijn hoofd naar beneden en zijn 
mond op de hare, en ontspanden zich pas toen de fakkel doofde en 
lieten hem los.  
 In het donker, nog voor ze helemaal ontsnapte, streek ze met be-
vende vingertoppen twee, drie keer om zijn gezicht, zoals een blinde 
graag de gelaatstrekken en omtrekken van een ander aftast.  
 Daarna was ze verdwenen en had geen woord gezegd.  
 Dat ze de volgende dag onzichtbaar bleef, viel verder niet op. 
Toch liet de burchtheer zijn beide gasten weten dat hij zich niet lek-
ker voelde en dat ze zich zonder hem moesten behelpen en verma-
ken, en dat de huisvoogd tot hun beschikking stond.  
 Het was Burkhart zelf, die er aan het middagmaal over begon: of 
Süßkind over de afgelopen nacht misschien nog iets wilde vertellen 
en waarom de lompheden van heer Heinrich hem zo gevoelig getrof-
fen hadden?  
 Nee, er was niets te vertellen, antwoordde Süßkind terloops. En 
als hij iets wilde, dan alleen dit: zo snel mogelijk van de Falkenburg 
vertrekken.  
 Maar waarom dan? Alles was toch prima in orde?  
 Juist daarom. Hij wilde afscheid nemen, zolang alles nog prima in 
orde was.  
 Of hij soms verliefd was op de mooie vrouwe Luitgardis? vroeg 
Burkhart en was een paar seconden lang de oudste van hen beiden.  
 Süßkind zweeg.  
 Zozo. Hm. Dan moest hij erop aandringen dat Süßkind voorzich-
tig was. De Falkenberger was zeker geen groot licht, maar het zou 
hem toch te denken kunnen geven, als Süßkind er juist na die laatste 
avond vandoor ging.  
 Werden ze bovendien niet door heer Eberhart op Hohenfels ver-
wacht? En hadden ze heer Heinrichs gastvrijheid al niet genoeg ge-
noten?  
 Des te minder raadzaam was een al te haastig vertrek, opperde 
Burkhart; en hoe moest het dan met het door heer Heinrich al lang 
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geplande feest, waar Süßkind als zanger in het middelpunt zou 
staan?  
 Daar zag hij van af, antwoordde Süßkind met alle scherpte van 
iemand die weet dat hij ongelijk heeft. De tijden waren voorbij dat hij 
op een teken kwam opdraven.  
 ‘Maar hij meent het goed met je,’ zei Burkhart.  
 ‘Ik meen het ook goed met hem,’ zei Süßkind.  
 ’s Middags reed hij naar de burcht Hohenfels, en inderdaad: heer 
Eberhart bleef maar zeggen dat hij zijn ongeduld niet kon bedwingen 
en hem en de edele heer van Grenbach nu eindelijk als gasten wilde 
verwelkomen, samen of apart en op ieder moment en hopelijk gauw, 
opdat hij zijn geliefde broeder Heinrich niet langer hoefde te benij-
den om het geliefde bezoek dat al sinds Pinksteren aangekondigd 
was. Het klonk heel uitbundig allemaal, zoals heer Eberhart hele-
maal iets kwallerigs had, zeker vergeleken met de stevige volheid en 
luidruchtige levensvreugde van heer Heinrich, en je kon je voorstel-
len waarom de Falkenberger, als hij op zijn buurman wilde schelden, 
hem de “zachte Eberhart” noemde. Maar zoals de zaken nu stonden 
was dat voor Süßkind niet van belang. Hij ging naar Falkenberg te-
rug met het plan om meteen de volgende dag van verblijf te veran-
deren, met of zonder Burkhart.  
 Toen Süßkind de halfdonkere gang naar de gastenvleugel wilde 
inslaan, stond hij tegenover een jong vrouwspersoon met een wip-
neus, in wie hij een van de kameniersters van vrouwe Luitgardis her-
kende; ze had opdracht om hem hier op te wachtn, zei ze, en of hij de 
weg wist naar de vertrekken van haar meesteres? Ze stapte al door, 
ze haastte zich niet en deed ook helemaal niet geheimzinnig; licht-
voetig liep ze voor hem uit en het was niet moeilijk te raden dat ze 
een dergelijke dienst al vaker verleend had. Af en toe vertraagde ze 
haar pas en keek of Süßkind zich de weg ook goed inprentte. Ten 
slotte, bij een splitsing in de breder geworden en hoger gewelfde 
gang, bleef ze staan en wees naar een van de deuren; maar omdat 
Süßkind aanstalten maakte om langs haar naar een van die deuren te 
gaan, maakte ze een heftig afwerend gebaar:  
 ‘Nu niet,’ fluisterde ze. ‘De meesteres zal je laten halen. Nu moet 
ik u alleen nog met de weg vertrouwd maken. Ook met de andere, 
van buiten. Komt u mee.’  
 Ze gingen een smalle en steile wenteltrap af, aan het eind waarvan 
een lage deur toegang gaf naar de hoogste van de twee weergangen 
in de vorm van een halve cirkel. Het schuin door de schietgaten in-
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vallende licht van de middagzon gaf de grimmige muren een bijna 
vriendelijk aanzien. In de onderste weergang, die ze op dezelfde 
manier bereikten, lagen de schietgaten en de openingen van de pek-
neuzen nog dichter bij elkaar.  
 ‘Ga met uw rug naar het vijfde schietgat links staan,’ zei de vrouw 
met de wipneus. ‘Achter het raam waarnaar u dan opkijkt, ligt het 
slaapvertrek van de meesteres. Als ze alleen is, ziet u twee kaarsen in 
het raam staan. En let nu op. Precies onder dat schietgat is de gracht 
ondiep genoeg om te doorwaden. En in de buitenmuur zijn klimga-
ten uitgespaard. U kunt de gang op die plaats desnoods van buiten 
bereiken en u kunt hem op die plaats ook verlaten. Verder nergens, 
heer. Hebt u me goed begrepen, heer? Gaat u dan nu de andere kant 
uit, net zolang tot uw rechterhand een in de muur aangebrachte deur 
treft. Vandaar gaat er een loopgang omlaag naar de voorhal van het 
hoofdgebouw. Vaarwel, heer ridder. De meesteres is u welgezind.’ 
Dat zei ze al, terwijl ze wegliep, zodat Süßkind haar nog net toe kon 
knikken. De aangegeven weg vond hij zonder moeite.  
 Of hij erover nagedacht had, vroeg Burkhart, toen ze ’s avonds 
weer bij elkaar zaten.  
 Süßkind zei van wel: ook hem leek het beter om het door heer 
Heinrich geplande festijn – ‘dat ter ere van mij gepland is,’ voegde 
hij er met een zuur gezicht aan toe – op de Falkenburg af te wachten.  
 ‘Heel goed, heel goed.’ Vriend Burkhart was zichtbaar opgelucht. 
‘En als je je er nu ook nog toe kunt zetten morgen met ons op jacht te 
gaan –‘  
 ‘Je weet, Buko, dat ik dat niet kan. En dat ik er niet van houd. Ik 
heb al moeite genoeg om van mezelf een zanger te maken. Maar een 
jager?’  
 ‘Mogen jullie dat ook niet?’  
 ‘Nee, dat mogen we niet. En hoezo “ook”?’  
 ‘Uit je woorden maak ik op dat jullie niet alleen het jagen verbo-
den is, maar ook het zingen.’  
 ‘Buko, beste vriend, zie je het verschil niet? Het jagen verbieden 
we onszelf. Maar het zingen wordt ons door jullie verboden.’  
 ‘Ik ken geen wet die ons daartoe machtigt.’  
 ‘Alsof jullie wetten nodig hebben om ons iets te verbieden.’  
 ‘Doet er niet toe. Je zingt toch wel, Süßkind, beste vriend. Je kunt 
toch wel op jacht gaan.’  
 ‘Buko, beste vriend, als ik al wetten overtreed, wil ik me tenminste 
aan onze eigen wetten houden, voor zover ik kan.’  
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 ‘Dat wil zeggen dat jullie wetten voor jou hoger staan dan de on-
ze.’  
 ‘Ja, dat betekent het wel.’  
 ‘En dan vind je het gek als ze jullie scheef aankijken en jullie wan-
trouwen.’  
 ‘Dat vind ik niet gek, Buko. Ik vraag me alleen af wat we moeten 
doen om jullie scheve blikken te vermijden. Hoe we ons moeten ge-
dragen, zodat jullie ons vertrouwen. Dat zouden jullie niet eens doen 
als we pure engelen waren.’  
 ‘Die jullie gewoon niet zijn.’  
 ‘Nee, dat zijn we niet. Zijn jullie het? Waarom vragen jullie het al-
tijd alleen van ons en nooit van jezelf? Ach, Buko.’  
 Boven de tafel legde Buko’s hand zich op de zijne:  
 ‘Niet bitter zijn, Süßkind. Alleen omdat ik je over wilde halen om 
met ons op jacht te gaan? Ik vond het raadzaam met het oog op die 
beste Heinrich, dat is alles. Anders zou hij misschien op kwade ge-
dachten komen. En jij misschien ook.’  
 Dat had hij er pas na een korte pauze aan toegevoegd en hij had 
zijn hoofd scheef gehouden en vrolijk geknipoogd.  
 Maar omdat Süßkinds niet zoiets deed, stond de jonge heer Burk-
hart op en zijn afscheidswoorden klonken eigenaardig dubbelzinnig:  
 ‘Ik wens je een goede nacht,’ zei hij. ‘En denk er nog eens over na.’  
 Of daarmee de jacht van morgen bedoeld was of Süßkinds kwade 
gedachten, of hij ook dan niet mee op jacht was gegaan, als hem niets 
had gelokt om te blijven – hoe het ook zat en wat Süßkind na Burk-
harts goede raad ook had moeten overleggen, de volgende morgen 
vervielen de goede raad en de overwegingen. Heer Heinrich Hund 
von Falkenberg stuurde in alle vroegte de huisvoogd naar heer Burk-
hart met een mededeling: hij voelde zich nog steeds niet lekker, 
moest nog een tijd in bed blijven en was helaas niet in staat om zijn 
plichten als gastheer na te komen. Maar dat kon hij zijn geliefde gas-
ten niet aandoen, juist omdat ze hem zo dierbaar waren. En hij wens-
te hun het beste voor hun verdere reis.  
 ‘Kwade gedachten?’ vroeg Süßkind, toen Burkhart hem aan de 
ontbijttafel de mededeling overgebracht had.  
 ‘Hoe bedoel je? O. Ja, misschien. Maar misschien is hij echt ziek.’  
 ‘Zo ziek dat hij het zelf niet kan vertellen?’  
 ‘Misschien. Ik hoop het niet.’  
 ‘En geen woord van Luitgardis?’  
 ‘Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ze?’  
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 ‘Zij niet. Ik bedoel: onze gastheer had zijn afscheidsgroet toch ook 
namens haar kunnen overbrengen?’  
 Hoofdschuddend keek Burkhart hem aan, hij glimlachte zelfs 
(maar dat was niet genoeg om de vervelende stemming van die mor-
gen te verdrijven):  
 ‘Dat is niet gebruikelijk, Süßkind. Neem me niet kwalijk dat ik het 
zo direct zeg – maar je bent niet genoeg op de hoogte van de hoofse 
zeden.’  
 ‘Die heb ik kortgeleden op die avond leren kennen. Dat is voor mij 
genoeg.’  
 Burkhart haalde zijn schouders op een zweeg.  
 Al eerder had Süßkind de bal van zijn handen tegen de tafelrand 
gedrukt; nu schoof hij achteruit, ver genoeg om op te staan:  
 ‘Ik moet naar haar toe.’  
 ‘Ben je gek geworden?’  
 ‘Als het een hoofse zede is om je door de burchtheer zonder reden 
weg te laten jagen, dan –‘  
 ‘Niet zonder reden. Hij is ziek.’  
 ‘Doe toch niet net of je gelooft dat hij ziek is.’  
 ‘Ik moet zo doen, of ik wil of niet. Dat hoort inderdaad tot de 
hoofse zeden.’  
 ‘Dan komt het goed te pas, dat ik die niet ken. Ik moet Luitgardis 
nog één keer zien. Ik kan toch niet gewoon in de mist verdwijnen na 
alles wat die avond gebeurd is?’  
 ‘Na alles? Wat is er dan gebeurd?’  
 ‘Waarom vraag je dat? Je was er toch bij?’  
 ‘Vergeet niet dat ik eerder naar bed gegaan ben dan jij. Wat is er 
gebeurd? Is ze teruggekomen?’  
 ‘Nee.’  
 ‘En hij? Is hij wakker geworden?’  
 ‘Nee.’  
 ‘Maar Süßkind. Was dat alles, wat ik gezien heb?’  
 ‘Dat was ook alles wat hij gezien heeft.’  
 ‘Mooi. Hij heeft dus niets gezien. Maar weet je zeker dat hij niets 
gehoord heeft?’  
 ‘In zijn slaap?’  
 ‘Daarna. Van een page, van een kamenierster, van haarzelf. Hoe 
kun je dat weten?’  
 ‘Een reden temeer om met haar te praten, voor ik ga.’  
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 ‘Een reden temeer om hem binnen een uur via de huisvoogd te 
laten weten dat we afscheid nemen.’  
 Burkhart stond op. In zijn stem lag een harde, dunne toon, die hij 
tegenover Süßkind nog nooit aangeslagen had:  
 ‘Leg je spullen klaar. Ik kijk intussen even naar de paarden. Kom 
en stel niet zoveel vragen. Ik weet beter dan jij wat ons nu te doen 
staat. Neem dat maar van me aan.’  
 
Süßkind nam het niet aan – en dacht later nog vaak dat hij het beter 
wel had kunnen aannemen.  
 Süßkind maakte bezwaar tegen het voorstel om de Falkenburg zo 
ver mogelijk achter hen te laten – en dacht later nog vaak dat hij be-
ter geen bezwaar had kunnen maken.  
 In plaats van zijn vriend naar Grenbach te volgen (of waarheen 
dan ook) haalde Süßkind hem over om samen naar de burcht Hohen-
fels te gaan – en dacht later nog vaak dat hij hem beter niet had kun-
nen overhalen, dat alles dan anders gelopen was en dat er niets ge-
beurd was van alles wat nu gebeurde.  
 Maar wat gebeurde, was dat heer Eberhart hen beiden met opge-
klopte blijdschap welkom heette en hen meteen verplichtte tot een 
uitvoerig drinkgelag, waarbij hij hun aanhoudend slechte humeur 
niet negeerde (wat naar hoofs gebruik wel had moeten gebeuren), 
maar hen bestookte met medelevende uitingen van geveinsde be-
zorgdheid en er zelfs de door een scheve grijns begeleide vraag in 
vervlocht of het plotselinge vertrek misschien verband hield met de 
mooie vrouwe Luitgardis, van wie immers bekend was dat het met 
haar echtelijke liefde en trouw niet al te best gesteld was, en omdat 
noch Burkhart, noch Süßkind hem in de rede vielen, maakte hij van 
de zonder twijfel welkome aanleiding gebruik om met kwijlende 
spot en scheldwoorden op zijn buurman af te geven: die vetzak, die 
lompe hond, die met zijn vrouw net zo snood omging als met zijn 
vrienden en die weer eens een flinke tik moest krijgen, anders werd 
hij al te overmoedig.  
 Het gebeurde verder dat Süßkind meteen de eerste nacht op weg 
ging naar de Falkenburg, met warme wangen en kloppend hart; hij 
wist niet goed wat hij deed, hij wist alleen dat hij het moest doen en 
zich door niets en niemand had laten weerhouden, maar niets en nie-
mand weerhield hem; de nog steeds zwijgzame Burkhart had zich 
kort na het avondeten teruggetrokken en toen zat er voor de allesbe-
halve zwijgzame heer des huizes – na een laatste heildronk op het 
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geluk van de ongetrouwde mannen – niets anders op, en nu sliepen 
ze allebei en bij de ophaalbrug waren er geen moeilijkheden en bij de 
Falkenburg zouden die er alleen al niet zijn, omdat Süßkind het laat-
ste deel van de weg te voet aflegde en de ondiepe plek in de gracht 
die hem door de kamenierster met de wipneus gewezen was als toe-
gang wilde kiezen. Hij vond de plek, vond de in de muur uitge-
spaarde klimgaten, vond alles zoals hij het volgens de beschrijving in 
zijn geheugen had, tastte zich een weg tussen de pekneuzen en 
schietgaten, tot hij precies onder het raam van het vertrek stond en 
keek op, maar zag geen kaarsen, alleen een zwak schijnsel; hoe had 
Luitgardis hem vandaag ook al kunnen verwachten? Het was al heel 
wat dat ze niet sliep.  
 En toen gebeurde het dat Süßkind in de deuropening stond; dat 
onder een halfopen gordijn, dat van de baldakijn boven het bed af-
hing, heer Heinrich overeind kwam en naar de deur staarde, alsof hij 
een spook zag, dat hij langzaam en zwijgend de fakkel van de muur 
losmaakte en nog steeds langzaam, alsof hij een spook zag; op de 
deur afkwam (waarbij in het flakkerende licht zijn buik onder een 
bol staand hemd vreemd vertrokken dansbewegingen leek te ma-
ken); dat Süßkind, toen de ander dicht genoeg bij hem was en hem 
eindelijk herkende, rustig in de deuropening bleef staan (want daar-
voor was de bedachtzame pauze tenminste goed geweest); dat hij 
rustig bleef, ook toen heer Heinrich hem met een nog half geschrok-
ken en al half woedende keelstem (‘Hoe – wat – waarvandaan’ en ‘jij’ 
en ‘hohoho’) in het nauw wilde brengen; en dat heer Heinrich gezien 
de standvastige rust waarmee Süßkind hem bekeek, op het laatste 
moment bleef staan en hem een vraag toebrieste die onder de heer-
sende omstandigheden al bijna voor een goed geformuleerde volzin 
door kon gaan, namelijk:  
 ‘Wat moet dat?!’  
 Geen tijd voor kinderachtige vragen, antwoordde Süßkind en hief 
bezwerend zijn handen half op, er was hooguit haast geboden, van 
Eberhart dreigde gevaar, misschien nog voor de ochtendschemering 
– en daarom was hij, Süßkind, in het nachtelijke duister gekomen om 
zijn gastheer te waarschuwen, met wie hij zich ondanks de niet zo 
prettig beëindigde gastvrijheid dankbaar verbonden voelde.  
 Heer Heinrich was blijkbaar niet bereid om voor de gek gehouden 
te worden. Na de eerste verwarring (en een wrevelige roep naar 
Luitgardis, die in een laken gehuld op het bed zat) kreeg hij al gauw 
zijn zelfbeheersing terug: zozo, Eberhart, die was daar wel toe in 
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staat, en dat Süßkind was komen waarschuwen wilde hij misschien 
wel geloven – maar hem bedanken, voor de duivel, kon hij niet. Dan 
moest hij eerst weten waarom de waarschuwing, voor de duivel, 
juist aan zijn echtgenote in de slaapkamer gegeven werd, hè? Hoezo? 
Waarom?  
 Heel eenvoudig: omdat hij achter dat raam, en alleen maar daar, 
een schijnsel had gezien, legde Süßkind uit. Dat hier de slaapkamer 
van de meesteres lag, wist hij niet, maar hij had, voegde hij eraan toe 
om het verhaal af te ronden, niet anders gehandeld, als hij dat gewe-
ten had.  
 Dat leek op heer Heinrich, die het met gebrom en hoofdschudden 
aanhoorde, het juiste effect te hebben – maar meteen daarop werd hij 
overvallen door nieuw wantrouwen, waardoor hij opnieuw begon te 
briesen: hoe Süßkind eigenlijk hier binnen in de burcht gekomen 
was?  
 ‘Heer Heinrich,’ zei Süßkind en hij kon een licht verwijt in zijn 
stem niet onderdrukken, ‘heer Heinrich. U slaat mijn waarschuwing 
in de wind en stelt me telkens nieuwe vragen, in plaats van de tijd te 
gebruiken. Zoals u wilt. Ik ontdekte in de slotgracht een ondiepe 
plek en in de buitenmuur klimgaten. Want, heer Heinrich, ik wilde 
haast maken. Maar ik zie dat u het belangrijker vindt om me te on-
derwerpen aan een verhoor dat niet ter zake doet. Nou, ik vind het 
best.’  
 ‘Niet ter zake?’ Heer Heinrich deed zijn mond en ogen wijdopen 
en was op slag een ander, een daadkrachtige figuur, alsof hij ineens 
de volle en noodzakelijke duidelijkheid gekregen had. ‘Niet ter zake? 
Vriend – Süßkind – broeder – je weet niet wat je nu voor me ontdekt 
hebt! Een ondiepe plek! Klimgaten! Dat is – dat moet ik – hé – hola – 
verzamelen –‘ en hij was ook al de deur uit en raasde de weergang 
door om met ‘Opstaan!’ en ‘Kom op!’ de mannen wakker te maken 
die op wacht moesten staan, en hij riep en raasde steeds verder, tot 
zijn stem en het laatste schijnsel uit het gezicht verdwenen waren.  
 Maar in het donker dat hen beiden nu omhulde, Luitgardis en 
Süßkind, in het donker dat alleen door de weerschijn van hun ogen 
verlicht en door hun razende hartslag doorbonsd werd, barstten ze 
los uit de ingehouden adem van hun extase en wankelden op elkaar 
af en raakten verward in het gestamel van hun lippen en sloten zich 
zo zonder vragen en zo zonder rust in elkaar op, dat ze tussen een 
haastige val en een eeuwig verblijf geen onderscheid voelden en dat 
niets hun meer kon schelen.  
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Het is goed afgelopen, nog een keer goed afgelopen. Hij heeft nog 
een keer geluk gehad. Er had iets ergs kunnen gebeuren, iets veel 
ergers dan hem direct daarna, toen zijn zintuigen weer helder be-
gonnen te worden, voor ogen schemerde. Hij heeft geluk gehad.  
 Hoezeer en hoe vaak hij later nog wenste dat er niets gebeurd was 
van alles wat er gebeurd was, dat kon hij toen nog niet vermoeden. 
Maar dat hij voor dat alles, zowel voor het gebeurde als voor het 
niet-gebeurde, een buitengewoon hoge prijs moest betalen, voor de 
onherstelbare vluchtigheid van een uur de prijs van een onherstel-
baar bestanddeel van zijn leven, dat merkte hij pas de volgende mor-
gen. De prijs was Burkharts vriendschap.  
 Als hij door Luitgardis, door die eerste, wanhopig stomme omhel-
zing niet zo volkomen verdoofd was, had Burkharts gedrag hem al 
de volgende dag te denken gegeven. Aan veel stembuigingen van 
zijn vriend, aan veel schouderophalende toegeeflijkheid, aan veel 
zwijgzame distantie had hij moeten merken dat er iets ongewoons 
dreigde. Maar hij was verdoofd en merkte niets.  
 En hij kon, toen hij in de eerste ochtendnevel terugkwam op de 
burcht Hohenfels, nauwelijks wachten tot hij zijn vriend zag om ver-
slag uit te brengen, om hem (en misschien ook heer Eberhart) op de 
hoogte te brengen: hij wist immers niet hoe het op de Falkenburg 
verdergegaan was en dat heer Heinrich uit zichzelf iets ondernam, 
was zeker niet uit te sluiten. Maar dat was niet alles en dat was voor 
hem niet eens het belangrijkste. De hele juichende waanzin van zijn 
nachtelijke bezoek aan Luitgardis, de geslaagde, brutale misleiding 
van haar opgejaagde echtgenoot, en hoe zich toen heet en ademloos 
het duister boven hen sloot – dat was het, dat wilde hij allemaal over 
zijn vriend uitstorten, hij kon het nauwelijks afwachten, hij zag het 
begrijpende knipogen in Burkharts gezicht al voor zich en hoorde 
zijn jongensachtige lachen om de geslaagde streek.  
 Hij had slecht gekeken en slecht geluisterd. Toen hij tegenover zijn 
vriend zat en met glanzende ogen en onderdrukt lachende stem be-
gon te vertellen, merkte hij al gauw dat het glanzen en het lachen 
maar weinig begrip vonden, hij merkte het steeds duidelijker, hij 
stokte en zweeg.  
 ‘Ga door,’ zei Burkhart. ‘Ik luister.’  
 Daarna zei hij: ‘Ben je klaar?’ En ‘Dat is helemaal niet om te la-
chen, Süßkind. Als een ander het me verteld had zou ik hem terecht-
wijzen en hem verbieden zo’n schurkenstreek aan mijn vriend Süß-
kind toe te schrijven. Dat kan mijn vriend Süßkind niet gedaan heb-
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ben, zou ik zeggen. Maar nu zegt mijn vriend Süßkind zelf dat hij het 
gedaan heeft. En nu vraag ik jou wat er gebeuren moet.’  
 Hij had zonder opwinding gesproken, op een toon die voor Süß-
kind weer nieuw was, eentonig en een beetje met zijn neus in de 
lucht, en ook nu hij op antwoord wachtte, keek hij langs Süßkind.  
 Süßkind wist niet of de warme golven in zijn gezicht bleekheid be-
tekenden of een blos. Hij voelde hoe hij slap werd, flauw en slap van 
zijn kin tot aan zijn knieën en steeds verder omlaag, in een bodem-
loos moeras van wat niet meer goed te maken was, hij voelde het. Zo 
zat hij daar en degene die tegenover hem zat, werd voor zijn ogen 
een vreemde, een nooit gekende, een ver verwijderde, woonachtig in 
kille, ontoegankelijke streken, in een afgesloten gebied, dat nog be-
reikbaar was voor Süßkinds blikken, maar niet meer voor zijn pas-
sen. O, dat was een andere metamorfose dan Süßkind ooit gezien 
had en een andere sprakeloosheid waarmee hij ernaar keek. En hij 
liet zijn hoofd zakken en hield zijn hand voor zijn ogen.  
 Burkhart bleef zwijgen, oneindig lang.  
 ‘Nu heb je ze tegen elkaar opgehitst, de twee heren,’ zei hij ten 
slotte (en hij had inderdaad “de twee heren” gezegd en niet zoals 
eerder vaak “de twee gekken”), en hij zweeg opnieuw en vroeg nog 
en keer: ‘Wat moet er nu gebeuren?’  
 Zo goed en zo kwaad als het ging, haalde Süßkind adem en ging 
rechtop zitten:  
 ‘Wat je wilt,’ zei hij (en zag af van de dierbare aanspreekvorm.) ‘Ik 
doe wat je van me vraagt. Ik bied op de Falkenburg mijn veront-
schuldigingen aan en betuig mijn spijt, nu meteen, en vertel hem 
daar de waarheid. En ik zeg hier wat ik aangericht heb en dat hij op 
zijn hoede moet zijn. Wat je wilt.’  
 ‘Als je daar de waarheid zegt, gelooft hij je niet – of je komt niet 
levend bij hem vandaan. En hier moet je het helemaal geheimhou-
den, anders is hij niet te houden en trekt eropuit, hij wil immers niets 
anders.’ Burkhart schudde zijn hoofd en stond op. Hij keek nog 
steeds langs Süßkind. ‘Ik zal zien of ik het op de Falkenburg zelf 
goed kan maken. Ik weet nog niet hoe. Onderweg kom ik wel op een 
idee. Vóór vanavond ben ik terug. Dan praten we verder.’  
 Hij ging weg. Even later volgde Süßkind hem en hij kon nog zien 
hoe Burkhart wegreed, en kon hem nog nakijken en nog een paar 
ademtochten lang de hoefslag horen.  
 Daarna ging ook hij weg.  
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[IV] 
 
Er brak geen goede tijd voor hem aan. En zeker niet voor de Duitse 
joden, die aan den lijve ondervonden dat het voor heel Duitsland een 
slechte tijd was. Hoe slecht het was konden degenen die toen leefden 
niet meten en niet overzien, daarvoor ontbraken hun de maatstaven 
en daarvoor keken ze niet ver genoeg. Dat er nu al jaren en jaren 
geen keizer was, drong misschien door tot hun oor, maar niet tot hun 
dag, die door de dichtstbijzijnde heer en parochie bepaald en beperkt 
werd en waardoor ze vrijwel nooit de hogere overheid, een burcht-
heer of bisschop bereikten. En dat daarachter en daarboven nog gra-
ven en kardinalen zaten, nog hertogen of zelfs een koning en ergens 
een paus, die om de paar jaar van naam veranderde, dat merkten ze 
niet en ze wisten er niets van, zelfs als ze het hoorden.  
 Wat ze wel merkten en wisten was de poverheid van hun bestaan 
en de moeite om het te rekken; het was het woord van de machtigen, 
ontegensprekelijk en godgewild zoals hagel en zon, en of de hagel 
overheerste of de zon, lag niet aan hen. Wat ze merkten en wisten, 
was ruzie en dorst, gevaar en hoop, en soms, in een korte pauze, een 
klein aandeel in het grote zwelgen; het was hoesten en ademhalen, 
en dat je de gewapende scharen beter uit de weg kon gaan, zonder te 
vragen in wienst dienst ze binnentrokken. En als het land eenmaal 
verwoest was, als een twist, een vorst, een droogte te lang aanhield, 
als een oogst mislukte of een epidemie uitbrak, waren zij de schuld 
niet, dat wisten ze. En meestal was er dan een teken dat de schuldi-
gen aanwees en daar waren degenen die onschuldig moesten lijden 
heel blij mee, en ze dankten de hemel dat die een teken gegeven had, 
dat ze zich schadeloos konden stellen en ze verhaalden hun schade 
op de schuldigen. En zulke tekenen waren er steeds vaker, naarmate 
de tijden slechter waren, en de tijd die voor Süßkind aanbrak, toen 
hij de vriendschap van heer Burkhart von Grenbach verspeeld had, 
was een slechte tijd.  
 Voor hem was de tijd vooral zo slecht door dit verlies, waaronder 
hij zwaar en zorgelijk gebukt ging. Hem werden geweld en tegen-
spoed niet noodlottig, zoals veel van zijn soortgenoten. Eén keer 
scheelde het niet veel, toen stond hij in Augsburg langs de kant van 
een straat waar een stoet steendragers en geselbroeders zich naar de 
bouwplaats van de nieuwe dom bewoog, en omdat hij alleen stond, 
viel de boetvaardigen op dat hij geen kruis sloeg, en ze gingen hem 
met vuisten en gesels te lijf, en als ze niet in een vrome litanie had-
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den moeten invallen die aan het hoofd van de stoet werd aangehe-
ven, dan was het slecht met hem afgelopen en niet ermee afgedaan 
dat ze hem in naam van de heilige, ondeelbare Drie-eenheid nog 
gauw een paar trappen gaven en hem lieten liggen. Een andere keer, 
bij de stadspoort van Biberach, dachten ze in hem een veroordeelde 
te herkennen die ontsnapt was en ze hadden hem bijna naar het gal-
genveld gesleept; maar hier zorgde de medaillon van Sponheim 
weer voor de dringend noodzakelijke redding en dat waaruit niets 
hem had kunnen redden – namelijk dat ze een jood in hun klauwen 
hadden – ontdekten ze ook die keer niet.  
 Zo gebeurde het dat hij door de echte gevaren die hem in die tijd 
bedreigden telkens maar licht geraakt werd, zo hoorde hij van 
moord en brand en plundering telkens alleen maar uit de verhalen 
van degenen die het doorstaan hadden en verslag konden uitbren-
gen; velen hadden de schrik nog op hun gezicht of in hun lijf, velen 
waren al weer bezig om uit het puin een nieuw onderkomen op te 
bouwen en velen maakten aanstalten om hun vernielde woning te 
verlaten, vrijwillig of gedwongen, door een heimelijke raad aange-
spoord of door een hard bevel gedwongen, ita quod nullus remaneat 
en hals over kop, met hun schamele bezittingen of zonder iets, hier-
heen en daarheen en daar even vreemd als hier, uitgesloten, ingeslo-
ten, gemeden, geduld, gasten op afroep, behept met de geur van 
vreemdheid en met de vloek van de godsmoord, door heilige decre-
ten tot slaven van de kerk gemaakt en door wereldlijke decreten tot 
knechten van de heerser, door deze aan gene verpand, door gene aan 
deze verkocht, door beiden uitgeknepen, zolang er nog iets te knij-
pen was, opgejaagd en gepijnigd en aan willekeur blootgesteld, en 
nee, het was geen goede tijd.  
 Intussen was het met die tijd niet zo, ook nu niet, dat hij overal en 
tegelijk slecht was. In veel Duitse landen verging het de joden beter 
dan dezelfde tijd in Frankrijk of Italië, en binnen hetzelfde Duitse 
land verging het hun in de ene streek beter dan in de andere. Hier en 
daar bevond zich een christelijke bisschop die zijn kromstaf bescher-
mend over hen uitstrekte, hier en daar een welwillende landsheer die 
hun – zeker niet tot zijn nadeel en niet voor onbepaalde tijd – allerlei 
concessies deed en op eigen initiatief aanbood dat hun aan lijf en goed 
geen leed of schade werd aangedaan door woorden of daden, en soms heette 
het volk hen zelfs welkom en gaf de joodse geldschieters de voor-
keur boven de christelijke, die hun woekerrentes zo schaamteloos 
opgedreven hadden dat priesters en predikers hen openlijk ver-
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doemden. Het duurde dan nog geruime tijd voor ook de lagere ren-
tevoet de schuldenaars te hoog werd en hun aanleiding gaf naar de 
goede uit te kijken; er waren tussendoor telkens weer tamelijke rus-
tige en tamelijk vreedzame periodes, het ging de joden niet overal en 
altijd even slecht, en daarvan waren ze op de hoogte, daarover infor-
meerden ze elkaar op de grote handelsbeurzen en op de grote over-
slagplaatsen, waar sommigen van hen, van wie de voorrechten nog 
niet herroepen waren, nog met verre en heel verre landen in verbin-
ding stonden en nog handel mochten drijven en met hun soortgeno-
ten bijeenkwamen en elkaar verslag uitbrachten uit alle windstreken 
en in vele talen. En al mochten ze geen deel hebben aan alles wat 
rondom hen voorhanden was en onstond, en geen deel aan alles wat 
machtig gebouwd was en kunstig tot stand gebracht, ze wisten toch 
meer van de wereld dan alle mensen om hen heen. En ze wisten dat 
ze waar dan ook vreemdelingen waren en dat ze als zodanig bij el-
kaar hoorden en alleen als zodanig, want een andere verbondenheid 
hadden ze niet. En ze waren in iedere omgeving buitenstaanders, en 
als een van hen geprobeerd had de ring te doorbreken en tot de an-
deren door te dringen en net zo te zijn als zij, zeh lo letová, dat was 
niet ten goede geweest.  
 Süßkind von Trimberg, die met handelsbeurzen en overslagplaat-
sen ook dan niet in aanraking gekomen was (ja, dan juist helemaal 
niet), als een milder lot hem de voorbestemde levensloop van een 
arts aan het Sint-Aegidiushospitaal in Würzburg, onder bescherming 
van de Trimburgse graven gewezen had – Süßkind, voor wie het an-
ders gelopen is, ontloopt de rampen van de slechte tijd niet door het 
feit dat hij met die uitwisseling van nieuws en kennis zijn voordeel 
doet. Hij weet waarschijnlijk niet eens dat zoiets bestaat, hij heeft ge-
noeg aan wat hij in de gemeenten waar hij komt te horen krijgt en hij 
komt er als vanouds en zo vaak hij kan, omwille van de oude nest-
warmte, die hem nergens anders ten deel valt en die hij altijd nog no-
dig heeft, al mag zijn naam nu al overal de deuren van de hoogwaar-
digheidsbekleders openen en al mogen de eenvoudigen hem omrin-
gen en aangapen als een wonderdier uit een vreemde wereld. Daar is 
hij aan gewend en hij went nu nog aan iets anders: dat ze hem wen-
sen en verzoeken meegeven aan de hoogmogende heren die hem op 
hun burchten en aan hun hoven ontvangen en die toch niet alleen 
aan zijn zangkunst, maar heel zeker ook aan zijn voorspraak een 
vriendelijk oor zouden lenen.  
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 Nu, in de regel doen ze dat helemaal niet en als ze het al doen, ge-
beurt het op een heel andere manier dan Süßkinds opdrachtgevers, 
die te goed van vertrouwen zijn, zich voorstellen, dan gebeurt het 
niet in een ontspannen gesprek en een vrolijk gezelschap, waaraan ze 
gelijkelijk deelnemen, gastheren en gasten, heren en zangers. Inte-
gendeel: de gunstigste omstandigheden en het gelukkigste toeval 
moeten samenvallen, wil Süßkind al een gelegenheid tot toenadering 
vinden. Als zo’n kans zich voordoet, dan weet hij die onmiddellijk te 
grijpen, hij weet soms ook zelf een kans te scheppen, en soms lukt 
het inderdaad voor de bedreigden en bedrukten die hem zoveel on-
gegrond vertrouwen geschonken hebben, een kleine gunst te verwer-
ven, een kleine korting op de hoogte van een boete of termijnbeta-
ling, een klein uitstel voor het uitvoeren van een decreet of zelfs de 
intrekking daarvan of het voortbestaan van een verdrag dat al nietig 
verklaard was, of de hernieuwing van een privilege. En hoe zelden 
hem dat ook lukt (veel vaker krijgt hij te maken met een glimlachen-
de of geprikkelde afwijzing, zo geen terechtwijzing of ongenade) – 
hij doet er moeite voor, hij neemt het op zich en hij probeert nooit het 
vertrouwen en het geloof in wonderen van de verzoekers wijselijk af 
te zwakken en hun duidelijk te maken hoe weinig uitzicht op succes 
er is en hoe weinig hij vermag. Ze zouden het toch niet geloven. Voor 
hen is hij Süßkind de zanger, wijd en zijd bekend als de jood van 
Trimberg, en omdat het hem gegeven is op burchten en aan hoven 
voor de grote heren te zingen, net als alle anderen, zal ook al het an-
dere hem wel gegeven zijn. Voor hen maakt het geen verschil dat hij 
juist door datgene waarom hij wijd en zijd bekend is zich van de an-
deren onderscheidt, of het maakt verschil in zijn voordeel.  
 Vreemd genoeg hebben ze daarin niet helemaal ongelijk. Toch 
geldt dat minder voor hun verzoeken en vragen dan voor zijn eigen 
positie tegenover de grote heren. Want inderdaad is de jodenhoed 
eerder en vaker een voordeel dan een nadeel; die is zijn herkennings-
teken geworden, die verleent zijn verschijning – precies als heer Kili-
an von Feldeck voorspelde – een grotere aantrekkingskracht, onder-
scheidt hem in de menigte van de andere zangers, heeft meer dan 
eens zijn ontvangst vergemakkelijkt en menige gesloten burchtvoogd 
vol begrip laten knikken: o, het is Süßkind, die krijgt nog een plaats-
je, die zal bij de heer welkom zijn... Sinds de honoraria die hij krijgt 
zo hoog zijn dat hij er een paard op na kan houden (tot voor kort was 
het nog de vos van Arnsberg), draagt Süßkind de hoed ook onder-
weg – behalve wanneer het een onveilige streek is, waar zijn weg 
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doorheen leidt. En dat hij zonder zijn hoed niet optreedt, spreekt 
langzamerhand vanzelf. Het is niet meer de armzalige, gedeukte lap, 
die heer Hartmann de dronkelap jaren geleden op zijn hoofd wilde 
drukken. Het is een mooie, in een klokkende punt uitlopende hoed 
van kostbaar geel laken met een bonte kwast van achteren. De men-
sen kennen die hoed en ze kennen de drager, Süßkind, de jood van 
Trimberg, Süßkind, de reizende zanger.  
 Van de tweespalt die door zijn leven trekt als een blauw geaderde 
scheur door een marmeren zuil (zonder dat die daardoor met instor-
ting bedreigd wordt) is hij zich al lang bewust en die maakt hem niet 
bang. Maar nu, in dit tijdsbestek, dat met de scheiding van Burkhart, 
met het verlies van zijn enige vriend begonnen is en die voor Süß-
kind een tweede periode van alleenzijn wordt, een veel pijnlijkere 
dan toen na de scheiding van zijn leraar Hartmann – in deze eenza-
me periode verandert onverwachts de richting en het gewicht van de 
tweespalt, verandert de vertrouwde tegenspraak tussen de jood Süß-
kind en zijn Duitse liederen in een nooit vermoede onverenigbaar-
heid van leven en dood. Hoe kan het dat dezelfde bekentenis, dat het 
ivrí anochí, dat hij, Süßkind gevraagd en ongevraagd stem en uit-
drukking geeft, dat de weigering om iets anders te zijn dan een He-
breeër voor hem, Süßkind, nuttig en voordelig is (of tenminste aan 
zijn nut en voordeel geen afbreuk doet) – terwijl zijn naaste daarvoor 
met zijn leven betaalt? En kan het morgen niet hemzelf treffen, kan 
hij het morgen niet zijn die daarvoor moet betalen? En is het soms 
een troost dat de hand die hem nu losjes naderbij wenkt en steun 
geeft, morgen als levenloos terugzakken kan? Dat de dood, als hij 
wil, de trotste heer niet anders tegemoet treedt dan de deemoedigste 
jood? En moesten ze, nu dat zo is, moesten ze allemaal niet op zijn 
minst proberen het leven voor zichzelf en anderen gemakkelijker te 
maken in plaats van moeilijker? Omdat ze hoe dan ook niet weten 
waar het op berust en hoe lang het duurt? Waarom bedenken ze dat 
niet? En hij, die het bedenkt: waarom zegt hij het niet?  
 Het was de tijd waarin hij het zei.  
 

Als ik ga denken wat ik was en wat ik ben  
En wat ik worden moet, dan is al mijn plezier geweken.  
Gezwind vliegen de dagen, vliegt mijn leven.  
Is het dan geen ellende, is het dan geen erge nood  
Dat ik hem iedere dag vrezen moet, de dood?  
Want aan onreine wormen ben ik dan overgeleverd.  
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Hoe zou ik nog gelukkig kunnen zijn,  
Als ik mezelf op die manier beschouw?  
Het zorgt voor grote hartenpijn,  
Dat ik dat nu pas zie.  
Ik heb te veel gefaald, te vaak gedwaald.  
Of me daarginds vergeving wordt geschonken?  
Almachtige, erbarm U toch over mijn zonden,  
Laat toch mijn ziel voor U genade vinden!  

 
Wat de mens ook vergaart aan goed en vreugden,  
Uiteindelijk moet hij van alles scheiden,  
En daarom is hij droef en denkt hij aan de dood.  
Al is hij nog zo machtig, nog zo hooggeboren –  
Geen goede raad, geen wijze leer  
Bewaart hem voor het afscheid met de bitt’re nood.  
Geen rijkdom of verdiensten,  
Geen heilige en geen profeet,  
Geen meester van de zwarte kunsten  
Staat als een redder voor hem op.  
Maar wat mij nog veel meer bedroeft, heel diep van binnen:  
Dat ik niet weet en tevergeefs moet gissen:  
Waar komt de ziel vandaan, wat is haar lot,  
Als eens de dood spreekt tot het lichaam: ‘Nu is het voorbij.’  

 
Toen de voordracht afgelopen was, kwam er geen hand in beweging. 
Dat was niet nieuw voor hem, dat overkwam de zangers op burchten 
en aan hoven vaak genoeg – iemand moest al heel beroemd zijn of 
een klinkende adellijke naam hebben, wilde zijn publiek hem de pas-
sende aandacht schenken en daarna het passende applaus. Nu kon 
Süßkind de eerste van deze twee eisen immers niet zomaar inwilli-
gen (om van de tweede maar te zwijgen), en als tijdens zijn voor-
dracht een vrolijk gezelschap doorging met kletsen, als deze of gene 
na even luisteren weer doorkletste en als er na afloop maar een kort 
applaus kwam of helemaal geen, dan verbaasde hem dat niet en 
krenkte hem nauwelijks. Hij was daarentegen heel blij en gevleid, als 
een gastheer wie hij van vroegere optredens bekend was of door een 
belangrijke instantie aanbevolen was, hem met een paar inleidende 
woorden van lof aan het volgzaam verstommende gezelschap voor-
stelde en voor de liederen die nu zouden volgen aandacht vroeg en 
kreeg.  
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 Deze keer, op de burcht Sondershausen, was dat allemaal niet het 
geval. Süßkind had daar weliswaar al verschillende keren zijn kunst 
voorgesteld en zijn naam had inmiddels zoveel klank gewonnen dat 
graaf en ridder Wilfried best bereid was geweest tot een loffelijke in-
leiding van deze ene zanger (de toch al beroemdste van de vier die 
verschenen waren) – maar daarvoor was geen tijd meer. Süßkind, die 
zijn deelname aan het feest via een enkele dagen eerder vertrokken 
medezanger had laten meedelen, was onderweg door allerlei on-
voorziene omstandigheden opgehouden en met zoveel vertraging bij 
de burcht aangekomen, dat hij maar net op tijd was om nog als laat-
ste op te kunnen treden en nog net de tijd had op het podium voor 
graaf Wilfried een buiging te maken en diens driemaal klappen als 
een vertrouwelijk antwoord op zijn groet in ontvangst te nemen. De 
meeste anderen – daar kon hij tenminste van uitgaan – herkenden 
hem, ook als ze hem voor het eerst zagen, aan zijn mooie punthoed 
en vertelden de paar die misschien nog nooit van de reizende zanger 
Süßkind, de jood van Trimberg, gehoord hadden, fluisterend wie hij 
was, terwijl hij nog de snaren stemde, zodat het inderdaad stil was, 
toen hij begon.  
 Die stilte heerste ook tijdens de twee liederen en duurde daarna 
voort, geen hand verroerde zich. Maar deze keer gebeurde dat niet 
uit onverschilligheid, deze keer hadden ze heel aandachtig naar hem 
geluisterd. Dat was al ongewoon, meer nog: dat het stil bleef. Had hij 
zich aan een misgreep schuldig gemaakt? Was het misschien geen af-
wijzende, vijandige stilte die hem omgaf?  
 Dat was waarschijnlijk niet zo. De stilte was alleen maar bedrukt 
en benauwd en had in zoverre inderdaad iets van een afwijzing – die 
nu geleidelijk tot uiting begon te komen.  
 ‘Je hebt heel mooi gezongen, Süßkind.’ Burchtheer Wilfried had 
als gastheer recht zich als eerste te uiten. ‘Heel mooi en heel treurig.’  
 ‘Altijd maar over dood en nood en wormen, foei!’ Degene die dat 
naar het podium riep deed dat duidelijk zo overdreven treurig, dat 
hij – wat vast ook de bedoeling was – bevrijdend gelach oogstte.  
 ‘Kun je niets vrolijkers zingen, Süßkind?’ klonk een andere stem, 
die hem vreemd bekend voorkwam, maar hij kon de spreker in het 
bonte en dicht op elkaar zittende gezelschap niet ontdekken. Toch 
leek het hem – alleen al om de onvermoede uitwerking van zijn twee 
liederen niet verder te laten verwateren – hoog tijd om de roepers te-
gemoet te komen: nee, zei hij, een echt vrolijk lied kende hij niet, 
maar wel een troostrijk lied, en in feite kwamen ook nood en dood en 
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wormen niet anders van God dan de vruchten van het veld of de 
vruchten van de wijnstok, die de heren – en daarbij maakte Süßkind 
het royale, uitnodigende armgebaar dat langzamerhand net zo tot 
zijn handelsmerk behoorde als de punthoed – nu allemaal onmiddel-
lijk aan zouden spreken, terwijl hij zijn loflied op de Schepper zong.  
 

Heer en Koning, hooggeprezen God, bij U is alle macht.  
U maakt licht met de dag en donker met de nacht.  
U bent het die ons rust en vreugde geeft,  
U, Heer en Koning, U bent vol van eer.  
U maakt dat ons de zon glanzend haar stralen zendt  
En dat de maan met zacht licht voor ons schijnt.  
U is de hemel en de sterrenschaar,  
Uit U wordt alle schoonheid zichtbaar,  
En al wat U geschapen hebt, zal steeds blijven bestaan.  

 
‘Heel verbaasd? Een beetje verbaasd? Of had je me al eerder her-
kend?’  
 Süßkind had voor het krachtige applaus al een paar keer gebogen, 
en een gebaar van de burchtheer zo opgevat, dat hij in de voorzaal 
op hem wachten moest, en hij maakte juist aanstalten om de zaal te 
verlaten, toen van de tafel de derde van zijn roepers hem inhaalde, 
hem breed de weg versperde en nu glimlachend, gebiedend en tege-
lijk kameraadschappelijk glimlachend, op antwoord wachtte.  
 ‘Herkend niet meteen,’ zei Süßkind (en hoopte vurig dat de ander 
niet zou merken hoe verrast hij was en hoe zijn hart bonsde.) ‘Maar 
de stem kwam me wel bekend voor. Alsof het de stem van graaf 
Konrad van de Trimburg was.’  
 ‘Die zijn vrienden Konradin noemen.’  
 ‘Maar toch alleen in een vertrouwelijk gesprek?’  
 ‘Kun je vertrouwder spreken dan onder vier ogen?’  
 ‘Je hebt gelijk, Konradin. Maar als nu bijvoorbeeld graaf Wilfried 
naar ons toe komt – hoe moet ik u dan aanspreken, heer?’  
 ‘Nu heb jij weer gelijk. Nog steeds de oude Süßkind. Nooit verle-
gen om een antwoord.’ En hij sloeg hem lachend op zijn schouder. 
‘Ben je blij me terug te zien? Ik wel.’  
 ‘Dan ben ik ook blij. Maar daarom weet ik nog niet welke aan-
spreekvorm ik moet kiezen.’  
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 ‘Dat wijst zich vanzelf,’ zei Konradin luchtig (en moest naar Süß-
kinds smaak iets te lang nadenken.) ‘Wil je niet aan tafel komen zit-
ten?’  
 ‘Ik weet niet of graaf Wilfried dat goedvindt.’  
 ‘Laat dat maar aan mij over.’ Konradin nam hem mee naar de 
bank aan het verste, lege eind van de tafel en ging naast hem zitten. 
‘Vertel, Süßkind. Vertel eens over jezelf. Het is lang geleden dat we 
elkaar gezien hebben.’  
 ‘Heel lang, ja, dat klopt.’  
 ‘Je bent beroemd geworden in de tussentijd.’  
 ‘Daarnet zei je dat ik nooit om een antwoord verlegen zit. Maar nu 
wel. Hoe gaat het met je, Konradin? Ben je getrouwd? Heb je kinde-
ren?’  
 ‘Twee dochters en een zoon, die kwam als laatste en is nu vier 
jaar. Hij heet Albrecht, naar mijn vader.’  
 Hij zweeg. De burchtheer was naar hen toe gekomen en Süßkind 
stond op om zich voor zijn verlate komst te verontschuldigen.  
 Alles was nog goed gegaan, zei graaf Wilfried afwerend, terwijl hij 
schrijlings op het tafelblad ging zitten en Süßkind een teken gaf om 
zijn plaats weer in te nemen. ‘Maar we werden al een beetje bezorgd 
om je, Süßkind. De tijden zijn niet veilig voor je soortgenoten, zoals je 
weet.’  
 ‘Ik weet het, heer.’  
 ‘En je zingt er ook over.’  
 ‘Heb ik dat gedaan?’ Verbaasd keek Süßkind op. ‘Hoezo?’  
 ‘Dat je iedere dag de dood moet vrezen. Dat je door de nood en 
ellende niet blij kunt zijn. Heb ik dat goed onthouden?’  
 ‘Zo goed, dat ik zou kunnen zwellen van trots. Maar neemt u me 
niet kwalijk dat ik u tegenspreek, heer: daarmee bedoel ik niet alleen 
mezelf en mijn soortgenoten en niet alleen de onveilige tijden nu. Ik 
bedoel iedereen, altijd.’  
 ‘Zo?’ zei de graaf van Sondershausen, en ‘Hm,’ zei de graaf van 
Trimberg. ‘Was het echt zo bedoeld?’  
 ‘U moet het, waarde heren, nog duidelijker in het tweede lied ge-
hoord hebben: dat alle mensen in Gods hand zijn.’  
 ‘Dat kan zijn, dat kan zijn,’ zei de burchtheer kalmerend, terwijl 
Konradin fronsend zijn hoofd schudde. ‘Iedereen in Gods hand, ze-
ker. Maar jij en je soortgenoten toch een beetje meer dan wij, denk je 
niet?’ Hij glimlachte en liet zich van de tafel glijden. ‘Goed. En ga nu 
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maar verder met de nieuwtjes die jullie elkaar te vertellen hebben. 
Dat zullen er wel een heleboel zijn, nietwaar, Konrad?’  
 ‘Nieuwtjes en herinneringen, Wilfried. We zijn om zo te zeggen 
samen opgegroeid, Süßkind en ik. Daardoor tutoyeren we elkaar 
ook. Nog van de speelplaats, om zo te zeggen. Dat maakt ons allebei 
jonger.’  
 ‘Alsof jullie dat nodig hebben,’ zuchtte graaf Wilfried en wees 
naar zijn grijze slapen. Hij was al tegen de vijftig en een oude man. 
‘Hoe lang wil je blijven, Süßkind?’  
 ‘Dat hangt helemaal van u af, heer.’  
 ‘Nee, niet helemaal.’ Konradin hief zijn rechterhand als iemand 
die iets zeggen wil en legde zijn linker op Süßkinds schouder. ‘Het 
zou kunnen dat ik hem naar de Trimburg ontvoer.’  
 ‘Nou, dat moeten jullie onder elkaar uitmaken.’  
 ‘Daar waren we net mee bezig, Wilfried.’  
 ‘Dan stoor ik jullie niet langer. Drink maar en laat het jullie sma-
ken.’ En hij wenkte terug, terwijl hij al half wegliep.  
 ‘Waren we daar net mee bezig, Konradin?’  
 ‘Dat zouden we net gaan doen. Wat vind je daarvan?’  
 ‘Wat brengt je daartoe?’  
 ‘Süßkind, Süßkind. Dat is ook zo’n slechte eigenschap van jullie: 
op een vraag geen antwoord te geven maar met een wedervraag te 
komen.’  
 ‘Ach, Konradin, een beetje consideratie. Onze hebbelijkheden 
doen niemand pijn.’  
 ‘Deze misschien niet. Andere misschien wel. Maar daar hadden 
we het niet over. Waar hadden we het over, toen onze gastheer 
kwam? Ik ben het vergeten.’  
 ‘Je had het over je kinderen.’  
 ‘Ja. Over Albrecht, die naar mijn vader genoemd is. Die herinner je 
je nog wel, mijn vader.’  
 ‘Ja. En jij aan de mijne.’  
 Langer dan Süßkind verwachtte en langer dan hij prettig vond, 
bleef Konradins blik op hem gericht. Het was geen vijandige en niet 
eens een onderzoekende blik. Wat hem uitdrukkingsloos maakte, 
was misschien alleen de nadenkendheid erachter. Misschien viel in 
dit korte tijdsbestek Konradins beslissing. Niet wat hij wilde doen, 
dat wist hij wel. Alleen met welke bedoeling hij het deed.  
 ‘Kijk,’ zei hij, en zijn stem klonk verbazingwekkend zacht. ‘Dat is 
het. Omdat je vroeg wat me beweegt. Dat is het. Ik kan begrijpen dat 
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je daar de hele tijd aan moet denken. Daarom dacht ik ook en denk ik 
nog steeds, en ik niet alleen, dat je lied daarop doelde. Nee, je moet 
me niet in de rede vallen. Maar daar moet je geen gewoonte van ma-
ken. Dat wil zeggen: je moet het alleen, als je bij mij in je levenson-
derhoud wilt voorzien. Ik ben niet zo’n goede spreker als jij en zo 
snel in mijn hoofd. Ik heb soms wat meer tijd nodig. Maar wat ik dan 
zeg, dat is belangrijk. Luister, Süßkind. Ik was toen een jongen, net 
als jij. Wat er toen gebeurd is, was niet mijn schuld. En als ik me later 
tegenover jou aan iets schuldig gemaakt heb, dan moet je me dat ver-
geven. Kortom: ik wil niet dat je bang bent voor de dood en dat je 
van nood en ellende niet blij kunt zijn. Ik wil dat je terugkomt naar 
de Trimburg, onder mijn bescherming. Wil je dat?’  
 Als hij nu zijn hand had uitgestoken, dan had Süßkind, die een 
wurgend gevoel in zijn keel had, zich geen ogenblik bedacht. Maar 
Konradin stak zijn hand niet naar hem uit en daarvoor was – na alle 
voorafgaande hatelijkheden – ook een onschuldiger verklaring dan 
Süßkind dacht te hebben. Hij zweeg.  
 ‘Als het mijn vriend de Sponheimer is aan wie je nu denkt,’ zei 
Konradin, ‘dan hoef je je geen zorgen te maken.’  
 ‘Jouw vriend?’  
 ‘O ja, dat kun je niet weten. We zijn allang met elkaar verzoend. 
En we hebben het ook al over jou gehad. Ik weet dat hij je bescherm-
heer geworden is en dat je al jaren als zijn zanger onderweg bent. 
Van nu af aan zal Süßkind von Trimberg gewoon op reis gaan vanuit 
Trimberg, waar hij vandaan komt en waar hij thuishoort. Als zanger 
van de Trimburger, niet van de Sponheimer.’  
 ‘Heb je dat zo met hem afgesproken?’  
 ‘Wat vraag je toch veel. Terwijl ik al zei dat je je geen zorgen hoeft 
te maken.’  
 ‘Ik zou een schurk zijn, als ik het niet zou vragen, Konradin. Ik 
ben graaf Berthold meer dank verschuldigd dan welke levende mens 
ook. Heb je hem gesproken?’  
 ‘Wat ik je nu ook antwoord, Süßkind – je kunt het niet nagaan. 
Geen graaf van Sponheim, geen graaf van Weetikveel, geen burg-
graaf en geen ridder zal bereid zijn zoiets te vertellen. Maar iedereen 
zal vragen wat de graaf van Trimberg je gezegd heeft en dat dan be-
vestigen: ja, zo was het.’  
 ‘Heb je hem gesproken?’  
 ‘Eerst moet ik jou toch gesproken hebben, nietwaar?’  
 ‘En daarvoor ben je hier gekomen?’  



 169 

 ‘Ook dat niet. Ik heb hier pas gehoord dat ik je tegen zou komen.’ 
Konradin glimlachte en het was duidelijk dat Süßkinds hardnekkig-
heid hem plezier deed; het was zo duidelijk, dat hij ophield met 
glimlachen en zachter ging praten, op een bijna tastbare afstand.  
 ‘Wil je eigenlijk dat ik je dat vraag, Süßkind? Als het je plezier 
doet – mij maakt het niet uit.’  
 Nu moest Süßkind een koelere toon aanslaan.  
 ‘Nee, Konradin. Je moet het niet vragen en je moet ook niet den-
ken dat ik overmoedig geworden ben. Ik dank je zeer voor je woor-
den, voor al je woorden. Ik dank je zeer en zal erover nadenken.’  
 ‘Als je het goedvindt en als je uitgerust bent, kunnen we morgen 
al op weg gaan. Ik ben wel niet voor jou hier gekomen – maar samen 
met jou naar de Trimburg rijden zou ik wel prettig vinden. En hoe 
eerder, hoe liever.’  
 
Dat is nu ook al twee jaar geleden, en Süßkind heeft er geen spijt van. 
Al komt het nu en dan en telkens weer tot kleine kibbelpartijen, zoals 
die zich meteen in dat eerste gesprek in Sondershausen aangekon-
digd hadden, al mag Konrad III, de graaf van Trimberg, iets wat 
door Süßkind verwacht of gewenst wordt al te lang uitstellen of er 
ineens voorwaarden aan verbinden of het gewoonweg weigeren, al 
mag hij hem nu en dan al te duidelijk laten merken wie de heer is en 
wie, zij het geen knecht, dan toch een ondergeschikte – over de hele 
linie mag Süßkind met zijn terugkeer op de Trimburg tevreden zijn, 
en op de beste momenten lijkt het bijna een thuiskomst. Er zijn er 
ook nog veel die aan Süßkind, een man van midden dertig, in de 
kracht van zijn leven, prettige herinneringen hebben van toen hij 
klein was en die hun vriendschap tonen: te beginnen met de oudere 
burchtvoogd, wiens werk overigens al is overgenomen door een jon-
gere, tot Rupert, de rijknecht, die het intussen tot een soort stalmees-
ter gebracht heeft en graag samenzweerderig knipoogt, als hij Süß-
kinds vos – die Soesja heet, net als de grauwschimmel van toen – 
klaarmaakt voor een langere reis en hem naar Süßkind de zanger 
brengt, die nu niet op de vlucht slaat, maar met medeweten van en 
tot meerdere eer en glorie van de graaf van Trimberg op reis gaat.  
 Dat de zaken er zo bij staan, zou Süßkind eigenlijk als een over-
winning moeten voelen. En hij beseft ook dat hij zich jaren geleden 
geen grotere overwinning voor kon stellen, geen overwinning die hij 
zo vurig wenste. Maar het vuur om dergelijke dingen is allang ge-
doofd en hij heeft in de jaren die sindsdien verstreken zijn te veel an-
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dere branden moeten verwerken en hij is het gevoel dat er een doel is 
om naar te verlangen en naar te streven steeds verder kwijtgeraakt. 
Hij wilde liederen maken en zingen, dat weet hij nog. Hij wilde met 
zijn liederen zichzelf en anderen een plezier doen, dat weet hij nog. 
Daar zijn moeilijkheden en bitterheden uit voortgekomen en hij heeft 
die overwonnen. Hij is een Hebreeër en hij maakt Duitse liederen, hij 
is voor zichzelf en de anderen gebleven wie hij was, hij heeft noch 
zichzelf, noch zijn lied verraden, ze dwingen hem niet meer tot ver-
raad, ze accepteren het en er resteert hem niets dan een Hebreeër te 
zijn die Duitse liederen maakt. En als hij trots dreigt te worden, be-
zint hij zich nog op tijd op de spreuk van zijn vader over de wijnberg 
waar je omheen moet lopen en niet te dicht bij moet komen. Altijd 
nog op tijd zorgt ook Konradin voor een dergelijke bezinning, dat 
moet je hem nageven en dat moet je hem ten goede aanrekenen, ook 
als het niet zo goed bedoeld was.  
 Soms is het dat wel, dat moet tot Konradins eer gezegd worden. 
Rustig en gemakkelijk, zoals hij graaf Wilfried in Sondershausen te 
verstaan gaf, heeft hij van het tutoyeren op de Trimburg een ge-
woonte gemaakt, ze tutoyeren elkaar niet alleen in een vertrouwelijk 
gesprek, maar altijd in een vertrouwelijk gezelschap, en dat is soms 
groot genoeg; alleen op gehoorsafstand van personeel hecht Konra-
din er waarde aan dat hij wordt aangesproken als heer, wat hij ten-
slotte ook is. Burkhart daarentegen, de jonge heer Burkhart hechtte 
juist waarde aan het tegendeel en liet er tegenover zijn Grenbachse 
knechten en dienstmeisjes geen twijfel over bestaan dat Süßkind en 
hij elkaar tutoyeerden. Maar dat is niets voor Konradin, dat weet 
Süßkind en hij houdt er rekening mee. Je mag, prentte reb Mecker-
mann hem ooit als levensregel in, van een paard geen melk verwach-
ten en van een koe geen draf. Je moet altijd weten wat je van wie 
mag verwachten en daar moet je rekening mee houden. Dat doet 
Süßkind en het gaat hem heel goed af, ook nu op de Trimburg. Hij 
vindt het best als graaf Konrad wil laten zien dat hij de baas is, hij 
vindt het prettig als Konradin dan weer tevoorschijn komt, hetzij 
voor adellijke gasten, die als ze verbaasd zijn dezelfde uitleg te horen 
krijgen als toen de heer van Sondershausen, hetzij in een gezelschap 
van drinkende en zingende goede vrienden van Konradin, van wie 
velen de zanger en huisvriend al hebben aangeboden om te tutoye-
ren (om dat de volgende, nuchtere keer dan weer te vergeten.)  
 Ook voor burchtvrouw Agnes, Konradins elegante gravin, is de 
verhouding na korte tijd – en op haar aandringen – zo ontspannen 
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geworden, dat Süßkind met de burchtheer om mag gaan als met zijn 
vroegere speelkameraad, vertrouwelijker zelfs dan gravin Agnes 
zich herinnert. Want “mijn heer en gemaal” – ze noemt hem nooit 
anders (en nooit zonder een lichte glimlach) – was in die tijd “met de 
arme Süßkind heel afschuwelijk omgesprongen”, ze zag nog voor 
zich hoe hij hem in haar bijzijn “afgesnauwd en gekapitteld” had en 
hoe de arme Süßkind er hulpeloos bij stond, zonder iets anders te 
kunnen doen dan zijn lippen stukbijten. Ze had haar heer en gemaal, 
toen hij dat nog helemaal niet was, al veel lichte verwijten gemaakt, 
toen al en later nog vaak, en toen het bericht van Süßkinds stijgende 
roem de Trimburg bereikte, had ze niet geschroomd om haar heer en 
gemaal – ja, die daar nu zo zuur zit te knikken – ronduit te vragen of 
hij geen spijt had van zijn onbeheerstheid van toen. Of hij niet liever 
had dat Süßkind op de vraag wie zijn beschermheer was met trotse 
vanzelfsprekendheid kon antwoorden: wie anders dan de graaf van 
Trimberg? Zo, dat siert hem, de graaf, zouden de vragers dan ant-
woorden, dat is mooi, dat Konrad III zich even kunstzinnig en 
grootmoedig betoont als zijn vader en zijn grootvader, dat maakt 
hem tot een waardige erfgenaam... Wat? Vindt mijn heer en gemaal 
dat ik erover op moet houden? Nou ja, alles goed en wel en dat je 
ook dat nog weet, Süßkind: op een dag begon hij er zelf over dat hij 
je terug wilde halen, en toen was ik het die hem prikkelde en plaag-
de, dat het nu al te laat was en dat het hem nooit zou lukken, maar 
dat was alleen maar een list om bij hem aan te dringen en om eerlijk 
te zijn heb ik er nooit aan getwijfeld... Zeg ik dat nu pas, denkt mijn 
heer en gemaal? Kan zijn, kan zijn. Hoe dan ook, het is gelukt en 
daar zijn we allemaal blij om.  
 Bij zo’n gesprek – het heeft zich twee of drie keer ontsponnen, 
voor het eindelijk verzoenend afgesloten wordt – kan Süßkind zijn 
verlegenheid maar moeilijk verbergen. Want al voeren ze het nog zo 
goedgehumeurd, hij raakt (net als bij veel andere aanleidingen) het 
gevoel niet kwijt dat er iets onderdrukt onaangenaams meespeelt, 
alsof er een voortdurende onenigheid over zijn rug uitgevochten 
moet worden. Konradins aandringen in Sondershausen en zijn wens 
om samen met hem naar de Trimburg te rijden kan al in die ruzie 
meegespeeld hebben en of het nu een echte of een voorgewende ru-
zie is – hem, Süßkind, zou het in ieder geval hoogst ongelegen ko-
men om voor een van beide kanten partij te moeten kiezen, voor wel-
ke dan ook en al was het nog zo vluchtig. Want wie weet of het echt 
om hem gaat of om iets heel anders. En als het echt om hem gaat, wie 
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weet welke van de twee partijen in werkelijkheid voor hem is, of het 
echt Konradin was die hem terug wilde halen, of dat de elegante 
gravin met haar voortdurende flauwe glimlach hem daartoe nood-
zaakte en waarom, wie weet. Hij weet het niet en heeft geen zin om 
het uit te zoeken.  
 Dat hij er toch achter kwam, gebeurde zonder zijn toedoen en na 
geruime tijd, toen hij op de Trimburg allang gewend was en goed 
kon opschieten met alle bewoners, met de opzichters en hogere per-
soneelsleden, die trots in de Trimburgse kleuren blauwrood rond-
stapten net zo goed als met de wapendragers van de burchtwacht of 
met pages en knechts. Ook de grafelijke zendbodes en dienstmannen 
die tussen de burcht en de zetel van de bisschop van Würzburg hun 
vertrouwelijke boodschappen overbrachten, kenden en groetten hem 
en namen hem soms apart om zijn raad te vragen of zijn voorspraak 
te vragen, net zoals het vroeger zijn vader vergaan was met de Trim-
bergers beneden in het dorp en net zoals het hem nu verging in de 
joodse gemeenten die hij op zijn reizen bezocht. En wat Konradins 
kinderen betrof, hij had – gravin Agnes zag het met welwillendheid 
en een glimlach – niet alleen de harten van de twee meisjes Cordula 
en Irmingardis veroverd, maar ook en vooral het hart van het jonge-
tje met de bolle wangen, Albrecht, de stamhouder, die zich juichend 
op hem stortte, als hij hem te pakken kreeg en hem met een kinder-
lijk slissende tong – ‘Kom, Züzing! Hé, Züzing!’ – meetrok om tel-
kens opnieuw te spelen en te dollen. Ja, zelfs bij de broer van de 
overleden burchtheer Albrecht, de doorluchtige bisschop en graaf 
Konrad II, die als superior van het domkapittel in Würzburg zat, had 
Süßkind ter gelegenheid van een bezoek van de machtige oude heer 
aan zijn neef Konrad III, op diens verzoek kort en eerbiedig zijn op-
wachting mogen maken.  
 Maar één enkele ontmoeting was hem heel lang niet gegund en 
het bewerkstelligen daarvan was niet aan hem, alleen al omdat zich – 
afgezien van al het andere – nooit ook maar de minste gelegenheid 
voordeed, omdat niemand ook maar iets zei over de aanwezigheid 
van de afwezige. Ze had net zo goed dood kunnen zijn en naar het 
leek, wist ze dat. Niemand van haar familieleden miste haar en dat 
leek wederkerig te zijn.  
 Het had dan ook iets spookachtigs, toen uit de ontoegankelijke 
vleugel van de gravin-moeder op een late middag – de kleine maal-
tijd in Konradins vertrek (waar Süßkind af en toe werd uitgenodigd) 
was al beëindigd – voor de deur de eerste kamenierster van de gra-



 173 

vin-moeder verscheen en niet binnenkwam, maar door een kamer-
meisje liet zeggen dat ze een mededeling “voor de jonge heer” had 
en hem liet vragen om zich naar haar te begeven.  
 De jonge heer volstond met een paar sloffende passen tegen zijn 
zin naar de nog op een kier staande deur: wat was er aan de hand?  
 Buiten was een versleten oudevrouwenstem te horen:  
 ‘Mijn meesteres, de burchtvrouwe en gravin Margaretha von 
Trimburg, wenst de zanger Süßkind te zien.’  
 ‘Zozo.’ Konradin keek zuinig en zijn gemalin toonde enkele ogen-
blikken niet haar gebruikelijke glimlach. ‘Wenst ze dat.’  
 ‘Ja.’  
 ‘Verder niets?’  
 ‘Nee.’  
 ‘Wenst ze misschien burchtvrouwe te heten?’  
 ‘Daar weet ik niets van.’  
 ‘Zo noemde je haar toch?’  
 ‘Ik noem mijn meesteres zoals ik haar altijd noem.’  
 ‘Ook als de zaken allang niet meer zijn als vroeger?’  
 ‘Daar weet ik niets van.’  
 ‘Loop dan naar de duivel.’  
 ‘Mijn meesteres wenst de zanger te zien. Ik moet hem meenemen.’  
 Süßkind, die bij het noemen van zijn naam opgestaan was en nog 
steeds stond, maakte een vragend gebaar tegen Konradin.  
 ‘Ja, ga maar,’ bromde die. ‘Ik benijd je niet.’ En hij ging met een 
doffe gezichtsuitdrukking terug aan tafel, zodat de weg voor Süß-
kind vrij was.  
 De kamenierster, spichtig en in het grijs gekleed, ontving hem met 
een knikje van haar hoofd; onder de stijve kapothoed en de sluier 
was maar een klein stukje van het gerimpelde gezicht te zien. Daarna 
liep ze voor hem uit met verbazend lange passen.  
 Twee of drie keer en maar heel kort, toen hij als jongen met zijn 
vader mee mocht naar de burcht, had Süßkind gravin Margaretha 
gezien, meer niet. Toch dacht hij haar te herkennen, toen ze zich bij 
zijn binnenkomst van het raam naar hem omdraaide. Haar gezicht 
was onbedekt, de grijze sluier viel aan beide kanten op de schouders 
van haar lange, ongebogen gestalte en haar donkere ogen boven de 
wat gelige, maar nog altijd strakke wangen keken hem recht en le-
vendig aan. Ze maakte – zeker vergeleken met haar kamenierster – 
zo weinig de indruk van een oude, grijze vrouw, dat Süßkind bijna 
schrok, toen hij de zware stok met de zilveren knop zag waarop ze 
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bij iedere stap steunde. Want ze kwam hem tegemoet, ze bleef vlak 
voor hem staan en bekeek hem van top tot teen:  
 ‘Daar ben je nu.’ Ook haar stem was niet die van een oude vrouw. 
‘Waarom heb je je niet veel eerder vertoond?’  
 Süßkind keek zwijgend naar de grond.  
 ‘Je hoeft geen antwoord te geven. Maar ik had het prettig gevon-
den als je –‘ Ze hield in, hief de stok met een kort, geïrriteerd gebaar, 
hief hem opnieuw in de richting van een voetenbank voor de eiken-
houten rustbank waarop ze nu ging zitten, en Süßkind volgde haar 
wenk. ‘Sinds wanneer ben je al hier op de Trimburg?’  
 ‘Sinds de winter, mevrouw. Het zal een halfjaar zijn. En ik was 
kort na mijn komst zo vrij om naar u te vragen. Maar ik heb het 
daarna niet meer gedaan, omdat het antwoord zo koeltjes was.’  
 ‘Aan wie vroeg je het?’  
 ‘Aan uw zoon en mijn vroegere speelkameraad, Konradin.’  
 ‘En wat was zijn antwoord?’  
 ‘Ik had gevraagd hoe het met zijn moeder ging en zijn antwoord 
was: ze is in leven.’  
 ‘Dat kan zijn hele antwoord niet geweest zijn. Ik mis één woord.’  
 ‘Eén woord? Wat dan?’  
 ‘Het woord “helaas”. Hij zal wel gezegd hebben: ze is helaas in 
leven.’  
 ‘Zo zei hij het niet, mevrouw.’  
 ‘Zo dacht hij het, neem dat maar van me aan, mijn jongen.’ Ze 
glimlachte tegen Süßkind en hij meende zich weer te herinneren dat 
ze hem toen in zijn jongensjaren zo aangesproken had. Maar toen hij 
haar glimlach wilde beantwoorden, was die verdwenen. ‘Mijn zoon 
Konrad, die je Konradin noemt, zou er wat voor geven, als ik niet 
meer in leven was. Hij mag me niet en ik hem ook niet, dat weet hij. 
Hem niet en dat vrouwmens van Agnes nog minder. Ze past niet bij 
hem, ze past niet bij ons, ze past niet op de Trimburg. Ik had een be-
tere voor hem dan die gans, die aan is komen lopen. Hij heeft haar 
tegen mijn wil tot vrouw genomen. En nu beramen ze hun intriges 
tegen mij en verzinnen van alles om me uit de weg te ruimen. Neem 
dat maar van me aan.’  
 ‘Neemt u me niet kwalijk, mevrouw – dat kan ik niet geloven. 
Daar had ik toch iets van moeten merken. U maakt een grapje, me-
vrouw.’  
 ‘Ik maak geen grapje. Ik weet het.’ Ze boog naar hem voorover en 
begon zachter te praten. ‘Ik heb een blik die door muren heen gaat, 
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weet je. Ik zie ze bij elkaar zitten en beraadslagen of het beter is om 
gif door mijn eten te mengen – of te wachten tot ik een keer mijn ver-
trekken uit kom en in een val trap.’  
 ‘Waarom zouden ze, mevrouw? Waarom?’ Toen Süßkind haar 
schitterende ogen zag, ging hij op zijn kruk wat achteruit – maar zij 
bleef voorovergebogen zitten en haar vingers openden en sloten zich 
om de zilveren knop van de stok, die ze loodrecht naast zich hield.  
 ‘Ze willen me vermoorden,’ fluisterde ze. ‘Om de burcht te kun-
nen verkopen. Verkopen of verpanden. De burcht en het akkerland 
en de wijnbergen. Niet aan de bisschop, mijn zwager, niet aan het 
bisdom Würzburg, daar was nog over te praten. Nee, ze willen er 
contant geld voor hebben. Dat de valse Konrad een nog prachtiger 
wapenrusting kan aanschaffen en nog edeler paarden. Dat zijn 
vrouwmens zich met nog schitterender juwelen kan omhangen en 
zich in nog kostbaarder zijde en damast kan kleden. Dat ze kunnen 
doen wat ze willen. En dat kunnen ze niet, zolang ik leef.’  
 ‘Mevrouw, wat zegt u daar? In ’s hemelsnaam!’  
 Hij was het liefste opgesprongen, maar dat durfde hij niet (en zijn 
van de schrik verlamde ledematen hadden dienst geweigerd.) Daar-
om sloeg hij, afwerend en tegelijk beschaamd, zijn handen voor zijn 
gezicht.  
 Toen hij ze liet zakken, zat gravin Margaretha rechtop en kalm 
tegenover hem; haar gezicht was effen en haar blik was rustig, ze 
glimlachte zelfs en iets van die glimlach klonk door in haar stem:  
 ‘Ik heb je vader gekend, mijn jongen. Dat was een goede man. Als 
hij in leven gebleven was, dan leefde ook mijn gebieder Albrecht nog 
en dan waren we er beter aan toe. Jij ook, Süßkind.’  
 Dat ze hem eerst nog met “mijn jongen” aansprak en daarna bij 
zijn naam noemde, vond hij vreemd, maar hij kon er niet achter ko-
men waarom. Hij was blij dat hij haar weer bij haar positieven zag.  
 ‘Wat mij betreft, mevrouw – met mij gaat het ook niet slecht.’  
 Ze keek hem aan, ze knikte twee of drie keer voor zich uit en haar 
glimlach werd sterker:  
 ‘Dat mijn blik door muren heen gaat, geloof je niet. Maar dat Kon-
rad en zijn vrouwmens het goed met je bedoelen, dat geloof je wel?’  
 ‘Dat vraag ik me soms zelf af, dat geef ik toe. Maar tot nu toe heb 
ik nog geen reden gehad om daaraan te twijfelen.’  
 ‘Die vind je gauw genoeg,’ zei gravin Margaretha. ‘Denk aan mij, 
als je hem gevonden hebt. En bid tot die tijd voor me. Zoals ik ook 
voor jou zal bidden.’  
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 Haar stem was steeds zachter geworden, haar gezicht zag er op-
eens moe en vervallen uit, ze deed haar ogen dicht en liet haar hoofd 
een beetje vooroverzakken. Ze hief nog maar net haar hand voor een 
afscheidsgroet, toen Süßkind op zijn tenen achteruitlopend wegging.  
 
“Gauw genoeg”: dat is een rekbare tijd en een vaag woord, vooral in 
de mond van een hoogbejaarde met een vertroebeld brein, voor wie 
de jaren ernstig vervagen. En al heeft gravin Margaretha hem voor-
speld dat hij er “gauw genoeg” achter zal komen dat zijn bescherm-
heer Konrad het niet goed met hem voorheeft, ze wordt geenszins 
gelogenstraft, doordat er de twee of of drie jaar die sindsdien ver-
streken zijn niets van dien aard gebeurd is. Zoiets kan altijd nog ge-
beuren en het is nog steeds gauw genoeg.  
 Altijd wanneer Süßkind terugkomt van een langere reis, infor-
meert hij (meestal bij de huisvoogd of een van de opzichters en nooit 
bij Konradin) naar de gezondheid van de gravin-moeder, en hoort 
niet zonder verwondering dat de verstrekte informatie – die luidt 
iedere keer: er is niets veranderd – hem telkens meer oplucht, alsof 
zijn eigen lot aan dat van de oude gravin verbonden is, alsof haar 
uitspraak in vervulling zou moeten gaan op het moment dat ze niet 
meer in leven was. Ze heeft hem sinds dat bezoek niet meer terug 
willen zien, maar als hij in een van de halfdonkere gangen de muis-
grijze kamenierster tegenkomt, kan het af en toe gebeuren dat ze na 
zijn groet haar lange passen inhoudt en hem toeknikt: mevrouw is 
hem goedgezind, of mevrouw heeft kortgeleden naar hem geïnfor-
meerd, of God zij met hem, was de wens van mevrouw. Eén keer, 
kort voordat Süßkind weer op reis ging, had een zo mogelijk nog 
oudere collega van de muisgrijze bij hem aan de deur geklopt en 
hem “als aandenken” een geschenk van gravin Margaretha overhan-
digd, een onmiskenbaar waardevolle ring, die hij meteen niet wilde 
aannemen, maar toen was de boodschapster al verdwenen en terug-
geven kon hij hem vast niet. Omdat hij hem natuurlijk ook niet kon 
dragen (want dat had geleid tot pijnlijke vragen van de kant van 
Konradin), deed hij de ring in het ijzeren kistje, waarin – naast aller-
lei vrome hangers en amuletten die hem door dankbare of hoopvolle 
joodse gemeenten overhandigd waren – ook het groene ovaal met 
het wapen van Sponheim opgeboren lag; hij had het graaf Berthold, 
toen hij op de terugweg naar de Trimburg met Konradin bij hem 
langskwam, terug willen geven en de halsketting al losgemaakt, 
maar de graaf had geweigerd: houd het ding maar bij je, ik heb het 
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niet meer nodig, en als jij het ook niet meer nodig hebt, des te beter 
dan voor jou. Sindsdien lag het in het kistje met de andere dingen en 
nu met de ring er nog bij, en om zijn nek droeg Süßkind op een meer 
dan tweemaal zo groot medaillon het Trimburgse wapen, het schui-
ne schild met de drie verticale banen blauwrood en daarboven de 
open helm met de drie veren als tooi. Süßkind heeft wel enige twijfel 
of Konradin hem die hanger ook gegeven had zonder eerst die van 
Sponheim gezien te hebben. Blijkbaar wilde hij bij Süßkinds eerste 
beschermheer niet ten achter blijven. Met een overdreven norsheid 
had hij het hem kort na hun komst toegeschoven: hier, hang hem om 
je nek, dat ding met die S boven het schild kun je in geen geval meer 
dragen, anders denkt iemand die je het laat zien misschien dat dat 
het wapen van de graaf van Süßkind is, hè, hoho.  
 Ja, inderdaad, antwoordde Süßkind serieus, daar was hijzelf ook 
bang voor en daarom had hij het maar zelden laten zien, en alleen 
onder dwang.  
 Hoho, lachte Konradin weer, hoho en wat hij altijd gezegd had, 
Süßkind was niet op zijn mondje gevallen, daar kreeg je niet zo mak-
kelijk vat op. En in ieder geval zorgde het Trimburgse wapen ervoor 
dat hij niet met een ander verwisseld werd.  
 Nu, afgezien van het feit dat Süßkind zich tegen zo’n verwisseling 
niet hoeft te beschermen, komt hij nauwelijks meer in een situatie 
waarin hij een beschermingsteken moet laten zien. Ze kennen hem 
op de burchten en aan de hoven goed genoeg om geen pijnlijke vra-
gen meer te stellen en moeilijkheden waartegen een beschermingste-
ken zou kunnen helpen zijn hem als Trimburgse zanger net zo zel-
den overkomen als als Sponheimse zanger. Dat de tijden bepaald 
niet rustiger geworden zijn, dat sinds kort weer heel onveilig zijn, 
onveiliger dan een jaar of twee jaar geleden, daarover heeft hij geen 
illusies. Hij merkt het nu ook op zijn grote herfstreis, die hem ver van 
Frankenland brengt, hij merkt het en ziet het en hoort erover vertel-
len; hij moet vaker dan de afgelopen keren troost en goede raad ge-
ven aan de getroffenen en angstigen in de gemeenten op zijn weg, hij 
moet telkens weer verzoekschriften meenemen, alsof hij de inwilli-
ging af kan dwingen, alsof hij kan geven wat hij ook alleen maar vra-
gen kan. Maar hijzelf heeft op deze reis nog niets ergs meegemaakt 
en hij heeft op tijd voor het Nieuwjaarsfeest de stad Speyer bereikt.  
 Het was weer Jossel de schrijver bij wie hij onderdak kreeg, net als 
ooit bij zijn eerste en enkele jaren later bij zijn tweede bezoek. Welis-
waar hadden zich de tweede keer al andere en gewichtigere gasthe-
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ren aangeboden, maar toen Jossel met zijn licht gekromde schrijvers-
rug overdreven bescheiden vermoedde dat voor de intussen zo be-
roemd geworden zanger het huis van een arme schrijver wel niet 
goed genoeg meer zou zijn, had Süßkind natuurlijk het tegendeel 
moeten bewijzen; en deze derde keer, zat er – omdat zijn roem im-
mers nog verder toegenomen was – helemaal niets anders meer op, 
anders hadden ze hem zeker van hoogmoed beschuldigd. Want de 
Hebreeërs zijn een heel streng volk, en al zijn ze op iemand die het in 
de buitenwereld tot iets gebracht heeft nog zo trots – hijzelf mag die 
trots absoluut niet laten blijken, niet tegenover hen, wie is hij wel, we 
kennen hem van vroeger, ons hoeft hij niets te vertellen. En daar let-
ten ze op en het is goed zo.  
 Daardoor gaan de hoogwaardigheidsbekleders van de gemeente 
er allervriendelijkst mee akkoord dat zijn keus – al was hij er nu he-
lemaal vrij in geweest – ook deze keer op het huis van de schrijver 
gevallen is, en ze dringen er alleen op aan om de dagen en avonden 
dat ze hem te eten willen vragen van tevoren vast te leggen. Voor het 
feestmaal op de eerste Nieuwjaarsavond was hij weer bij rabbi Na-
choem thuis uitgenodigd, voor de tweede Nieuwjaarsavond had de 
geleerde Meir Levin zijn bezoek bedongen en de welkomstmaaltijd 
op sabbat zou bij Asjer ben Naftali zijn, het vooraanstaande lid van 
de raad.  
 Daar kwamen al degenen bij elkaar die blij waren met het bericht 
van zijn komst en op het weerzien met wie hij zich onderweg ver-
heugd had (alleen de in het voorjaar overleden Samuel ben Avigdor, 
de geneesheer, was niet meer onder hen.) De geleerde Meir Levin 
kwam en de bijgelovige Isaak Wolf, ondersteund door de arm van 
Ezra met de donkere baard kwam de blinde grijsaard Obadja Sforno 
en reb Meckermann kwam, die zich meteen met een gemeen hoofd-
schudden verwonderde dat Süßkind de weg naar Speyer nog had 
kunnen vinden, maar nu je er bent, moge je komst gezegend zijn, 
sjólaum vebrócho, niet – zoals jij zou zeggen – sjalóom oebrachá, barst 
los en vertel, goed, dan wacht ik nog tot na het eten, maar geen mo-
ment langer. En ze waren het er allemaal over eens dat Süßkinds 
komst een goed voorteken voor de komende feestdagen was en dat 
goede voortekenen echt nodig waren, want de slechte hadden zich 
de laatste tijd steeds dreigender opgehoopt, laten we het daar maar 
niet over hebben, de tafel is gedekt en het sabbatmaal staat klaar, 
lamp omlaag, zorg omhoog, geprezen zijt gij, Eeuwige.  
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 Eén was er die er toch over wilde praten en die Süßkind meteen 
na afloop apart nam om het kwijt te zijn: Isaak Wolf. Hij was, vertel-
de hij met verstolen blikken op de anderen, wie hij het blijkbaar niet 
durfde toevertrouwen – hij was de afgelopen sabbat, na afloop, toen 
iedereen al weg was, in de synagoge in slaap gevallen en had in een 
droom de zielen van de gestorvenen gezien; herkend had hij alleen 
Samuel ben Avigdor en niemand van de anderen, die hadden, zodra 
hij beter wilde kijken, de gebedsmantel over hun hoofd getrokken en 
daardoor wist hij niet wie hij eigenlijk gezien had, het konden ze al-
lemaal geweest zijn, allemaal zoals ze daar zaten... Maar juist toen 
Isaak Wolf in zijn verhaal op dat punt gekomen was, kwam reb Mec-
kermann erbij en had de laatste woorden gehoord en wilde weten of 
Welwele Itzig misschien mesjogge geworden was, wat betekent dat: 
allemaal zoals ze daar zaten, ze staan immers allemaal te wachten tot 
de tafel afgeruimd is, hehe, niemand zit, en dus slaat het gezegde, 
wat het ook te betekenen had, nergens op.  
 ‘Jouw woord in Gods oor,’ mompelde Isaak Wolf en ging weg, 
zwijgend zijn lippen bewegend, waarschijnlijk op een effectieve be-
zweringsformule die hij voor dergelijke doeleinden klaar had.  
 
Tijdens de tien boetedagen, die met het Nieuwjaarsfeest beginnen, 
hebben de vromen de opdracht hun zonden en misstappen te over-
wegen, opdat ze goed voorbereid en wetend waarvoor ze vergiffenis 
vragen, op de tiende dag, de Grote Verzoendag, voor het aangezicht 
treden van de Heilige, Hij zij geprezen. Niets mogen ze vergeten en 
niets mogen ze verbergen. En ze moeten – om te zorgen dat er niet 
het kleinste stofje op hun ziel achterblijft – naar de oever van een ri-
vier gaan om daar de zakken van hun kleren binnenstebuiten te ke-
ren en alle kruimelige resten in het stromende water te gooien. En 
degenen die aan de middernachtelijke boetegebeden deelnemen mo-
gen deze oefening, vooral in de jaren van beproeving, ook nog ’s 
nachts doen, voor ze in het bedehuis bijeenkomen. Maar daar moe-
ten ze, net als eerst hun zakken, nu hun harten binnenstebuiten ke-
ren om die te ontdoen van iedere benauwdheid en bedruktheid. En 
iedere nacht moet een ander van de tien oudsten en waardigsten van 
de gemeente opkomen voor het aanroepen van de Heilige, Hij zij ge-
prezen.  
 Die avond, de vierde van het nieuwe jaar, lag boven de donkere 
stad Speyer een lage wolkenlucht en woei een herfstwind zo heftig 
door de boomkruinen aan de Rijnoever, dat de boetvaardigen hun 
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zakken telkens maar met één hand konden legen; met de andere 
hielden ze hun punthoeden vast, anders had de wind die van hun 
hoofd geblazen.  
 Süßkind was alleen naar de rivier gekomen, niet zoals de vooraf-
gaande nachten samen met zijn gastheer. Pas op weg naar het bede-
huis sloot hij zich aan bij Ezra met de donkere baard, maar ze spra-
ken niet met elkaar. De wind was te hevig en zelfs als het wolkendek 
onder zijn plotselinge stoten scheurden, stond er geen ster aan de 
hemel.  
 In die tien avonden, waarin rabbi Nachoem zijn huis helemaal niet 
verliet om zich des te strenger te onthouden, kwamen de vromen bij-
een in het “kleine” bedehuis, dat anders als leerhuis diende: een 
langwerpig houten gebouw, zonder almemmer in het midden, zon-
der kroonluchter aan het plafond en zonder alle gerei. Op een lichte 
verhoging aan het eind van de ruimte stond de kast met de Torarol-
len, en aan de twee lange zijden waren gordijnen van wit linnen op-
gehangen, waarachter de vrouwen zaten. Op de dwarsgeplaatste 
banken waren de mannen ongeveer op dezelfde plaats gaan zitten 
als in de grote synagoge.  
 Een voorzanger was hier niet nodig. Terloops en vanzelf gingen 
de gedempte gesprekken over in het geprevel van het inleidende 
gebed, vergeef ons de zonden waarmee we voor U treden, Vader en Koning, 
vergeef ons de zonden waarvan wij ons bewust zijn en de zonden waarvan 
wij ons niet bewust zijn; wij spreken de bewuste uit en de onbewuste liggen 
voor U open... Al gauw waren afzonderlijke stemmen duidelijker te 
horen, en toen uit de rijen van de oudsten luid klagend het eerste 
register van de beleden zonden klonk, vielen de anderen luid kla-
gend in en strekten hun handen uit hun gebedsmantels en sloegen 
zich op de borst en spreidden hun armen naar beide kanten uit en 
wiegden in hun heupen, overgegeven aan de eensgezindheid van 
hun stemmen, overgegeven aan de eensgezindheid van hun schuld, 
wij hebben gezondigd door hovaardij, wij hebben gezondigd door vals getui-
genis, wij hebben gezondigd door begeerte, wij hebben gezondigd door het 
niet nakomen van uw geboden, Heer, wij hebben gezondigd. En hun stem-
men zwollen af en aan.  
 Süßkind kon hen niet zo goed volgen. Van de weinige zegen-
spreuken en gebeden die hij uit zijn hoofd kende, behoorden maar 
brokstukken tot de gebeden van deze avonden. In de grote synago-
gen waren er nuttige afschriften, waaraan de onwetende houvast 
hadden, maar de hier bijeengekomen vroomsten der vromen hadden 
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dergelijke hulpmiddelen verre afgewezen. Daarom moest Süskind 
zich ertoe beperken af en toe een bekende strofe op te vangen en 
daarbij op de lippen van zijn buurman te letten. Hij durfde zijn bo-
venlichaam niet in hetzelfde ritme te wiegen als zij.  
 Toch voelde hij zich zeker niet verloren of zelfs uitgestoten. Het 
was of er van de vroomheid en geleerdheid om hem heen ook iets op 
hem overging en hem tot een gelijkbrechtigde onder de vromen en 
geleerden maakte. Hij geloofde samen met hen dichter bij God te 
komen dan hij alleen had gekund. Hij schaamde zich een beetje dat 
anderen hem tot God moesten brengen, maar het was een weldadige 
schaamte. En als hij zich ervan vergewist had dat hij deze of gene 
passage mee kon spreken, deed hij het met krachtige stem.  
 Er klonk een laatste grote klacht, die wegebde in een afsluitend 
gemompel; de wiegende bovenlichamen kwamen in steeds kleinere 
pendelbewegingen tot stilstand en enkele bidders gingen zitten.  
 Daarna maakte zich uit de rij op de eerste bank de gestalte los van 
de blinde Obadja Sforno, aan wie deze avond het aanroepen en de 
preek toevertrouwd waren. Niemand ondersteunde hem, terwijl hij 
op het podium stapte. Hij kende de weg. Nu stond hij rechtop voor 
de heilige schrijn, met zijn blinde gezicht met de witte baard, dat 
nauwelijks te onderscheiden was van het wit van zijn gebedsmantel, 
naar de gemeente gekeerd.  
 Hij sprak, zoals de gewoonte was, nogmaals de slotregels van het 
boetegebed, eerst in het Hebreeuws en daarna in een Duitse verta-
ling, die de overgang tot de preek vormde.  
 ‘Wij hebben gezondigd.’ Het klonk bijna peinzend, en zijn lang-
zame hoofdknikken versterkte de indruk dat hij een vraag bevestig-
de. ‘Niet alleen gisteren en vandaag hebben wij gezondigd en niet 
alleen het afgelopen jaar. Wij hebben altijd al gezondigd, sinds eeu-
wen. Wij hebben duizend jaar geleden gezondigd en tweeduizend 
jaar geleden, in de tijd dat de Tempel gebouwd werd en in de tijd dat 
de Tempel verwoest werd. Wij hebben gezondigd in de tijd van de 
koningen en in de tijd van de profeten en we hebben hun waarschu-
wingen niet willen horen en we hebben gezondigd. En door onze 
zonden is het gebeurd dat de Eeuwige ons weggeroepen heeft uit het 
Beloofde Land en ons verstrooid heeft onder de volkeren van de aar-
de. En omdat we in de verstrooiing nog steeds zondigden en bleven 
zondigen, heeft ook de straf van de Eeuwige ons altijd en nog altijd 
achtervolgd. En als de anderen zich opmaken voor hun Kruistochten 
naar het Beloofde Land, zijn wij het die hen overvallen op hun weg, 
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dan zijn wij het onder wie ze huishouden en woeden met moord en 
brand. Dat alles gebeurt om onze zonden en opdat we dat beseffen 
en opdat we ervoor boeten. Geloofd zijt gij, Eeuwige, onze God, die 
ons deze tijd liet beleven.’  
 Tot hiertoe, tot de laatste zin, konden de woorden van de blinde 
Obadja doorgaan voor een traditionele boetepreek; en de zegen-
spreuk die hij in het Hebreeuws had laten volgen en die als zodanig 
alleen een dankzegging bij een vreugdevolle aanleiding was, had 
ook hier nog in dezelfde zin begrepen kunnen worden, want danken 
voor Gods raadsbesluit, hoe het ook uitvalt, is gangbaar bij de kinde-
ren Israëls. Er was echter iets in Obadja’s stem dat noch boetvaardig, 
noch dankbaar klonk, maar bijna honend en bijna dreigend, en de 
mannen in de banken keken elkaar onthutst aan en letten angstig 
Obadja’s lippen, toen hij na een korte pauze vervolgde:  
 ‘Wij hebben gezondigd en daar boeten we voor. En omdat we on-
ze zonden kennen, wil ik ook over de boetedoeningen spreken die de 
Heer ons opgelegd heeft. En omdat het de zonden van het afgelopen 
jaar zijn waarvoor we over een paar dagen vergiffenis zullen vragen, 
moeten ook de boetedoeningen waarover ik voor jullie wil spreken 
alleen die van het afgelopen jaar zijn.  
 Ik wil spreken over onze broeders in de stad Pforzheim en hoe die 
de naam van de Heer heiligden, toen de ongelovigen tegen hen op-
stonden in het teken waaraan ze geloven, en over de laster dat een 
van ons gespuwd had voor het standbeeld van degene aan wie zij 
geloven. En steeds meer begonnen er te lasteren, en ze schoolden sa-
men en gingen op sabbat rond de ingang van het bedehuis staat 
waar onze mensen bij elkaar waren, en ze riepen: “Wie zich tot het 
ware geloof bekeert en zich laat dopen, die kan naar buiten komen 
en die is gered! Maar wie na de drie Onzevaders die we nu gaan bid-
den nog binnen blijft, die zal sterven!” En binnen begon een groot ge-
jammer en geweeklaag en er kwam niemand van hen naar buiten en 
toen de bende hen na de drie Onzevaders met knuppels en stokken 
te lijf ging, vonden ze kracht en standvastigheid in het gebed en 
stierven de offerdood met op hun lippen de naam van de Heilige, Hij 
zij geprezen.  
 Ik wil spreken over onze broeders in de stad Boppard, waar de zo-
nen van Edom de kwade beschuldiging uitten dat een van onze men-
sen heimelijk het dunne schijfje van het brokkelige brood ontvreemd 
had dat zij als het lichaam van hun Verlosser genieten, en dat door-
stoken had. En ze noemde de naam van de zogenaamde schender, en 
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nog een en nog een, tot het er tien waren die ze uitgeleverd wilden 
zien om hen voor het hooggerechtshof te brengen en ter dood te ver-
oordelen. Als die tien zich niet uitleverden, zouden ook alle anderen 
op de brandstapel gebracht worden. En tegen de wil van de gemeen-
te traden de tien op de vastgestelde tijd voor de stadsmuur, ze klom-
men op de toren en wierpen zich in de rivier en verdronken zich om 
de anderen tevreden te stellen en de gemeente te redden. Maar de 
anderen begonnen te roepen dat dat niet volgens de afspraak was en 
maakten aanstalten om bij de anderen binnen te dringen. En toen on-
ze broeders en zusters zagen dat er geen redding was, sloten ze zich 
op in hun huizen en staken die met fakkels in brand en vergingen in 
het vuur omwille van de Eeuwige, Hij zij geprezen.  
 Ik wil spreken over wat er gebeurd is in de stad Altenahr, waar-
van de bewoners al lang kwaad in de zin hadden tegen onze mensen. 
Want ze hadden schulden bij hen en wilden hen verjagen, maar de 
bisschop stond dat niet toe. Daarom spraken ze af een bende gewa-
pende mannen te huren, zoals die nu overal door het land trekken, 
en beloofden hun de helft van de buit. Toen onze mensen dat hoor-
den, vroegen ze de bisschop om bescherming, en ze kregen de toe-
zegging dat hij hen een voldoende aantal van zijn gewapende man-
nen zou sturen. En die kwamen ook. En die maakten gemeenzame 
zaak met de horde en bestormden de huizen van onze mensen en 
sloegen neer wie ze tegenkwamen en roofden wat ze vonden en ruk-
ten de neergeslagen mensen de kleren van het lijf en gooiden de 
naakte lichamen op straat. En sommigen leefden nog, toen ze uit het 
raam gegooid waren en gaven een teken met hun vingers, en toen de 
Edomieten dat zagen, zeiden ze: “Als jullie je laten dopen, geven we 
jullie water te drinken en we redden jullie.” Maar ze schudden hun 
hoofd en wezen met hun vingers naar de hemel, en de anderen sloe-
gen op hen in, tot alle leven uit hen geweken was en tot ze een twee-
de keer stierven om de naam te heiligen van de Heer, Hij zij gepre-
zen.  
 Ik wil spreken over onze broeders in de plaats Sinzig, die zo snel 
door onheil werden overvallen, dat ze niet om bescherming of hulp 
konden roepen, en ze vluchtten in het huis van de rabbi om elkaar 
om het leven te brengen en als eerste liet rabbi Jechiël ben Gedalja 
zijn dienaar komen en hij zei: “Pak je mes en kijk goed of het gaaf is 
en de slachting niet ongeldig maakt, en slacht me dan en zeg de ze-
genspreuk erbij, en als de Heer, geprezen zij zijn naam, me nog 
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kracht genoeg laat, zal ik amen zeggen.” En zo slachtte de een de 
ander en zei ieder die het nog kon zeggen amen.  
 Maar dergelijke dingen gebeurden ook in andere plaatsen en er 
bleven altijd maar weinigen over die verslag uit konden brengen, en 
de bloedstromen van de onzen vloeiden samen in vele gemeenten, 
en daar vermengde zich het bloed van de mannen met dat van hun 
vrouwen, het bloed van de vaders met dat van hun kinderen, het 
bloed van de moeders met dat van hun zuigelingen, het bloed van de 
leraren met dat van hun leerlingen, en ik zal er niet over uitweiden, 
want jullie weten het. En ook U weet het, Heer, wiens naam wij hei-
ligen, U weet het ook. En honderden hebben de dood gevonden door 
vreemde handen omwille van Uw heilige naam, en honderden zijn 
gestorven onder hun eigen handen omwille van Uw heilige naam, 
geprezen zijt gij, Eeuwige, onze God.’  
 De blinde Obadja zweeg. Zijn armen zakten slap naar beneden, 
zijn blinde, oude gezicht stond strak boven zijn witte gebedsmantel 
en de adem uit zijn opengesperde mond hoestte zwaar in de stilte 
van de ruimte.  
 Maar er was nog een ander geluid, dat hoorbaar werd in de stilte: 
een hoog, suizend geluid op één lange, dunne toon, zoals een zwerm 
muggen kan produceren, en dat werd steeds sterker en bleef toch 
dun en scherp, zodat het pijn deed aan je oren en het was niet te ver-
klaren – tot het op zijn hoogtepunt oversloeg en neerstortte en een 
bevende, door tranen verstikte schreeuw werd en nog een en een 
derde, maar de jammerende, langgerekte toon lag er pijnlijk boven. 
En het waren de vrouwen, die achter de gordijnen huilden.  

Alsof hij het nu pas gehoord had, alsof het hem uit zijn verstarring 
rukte, stak de oude Obadja plotseling zijn armen in de lucht en zijn 
stem overstemde het nu al wanordelijke snikken en weeklagen:  

‘Is zoiets ooit vernomen, Heer, is zoiets ooit gehoord? En moeten 
de oren van degene die het hoort niet tuiten? Lijken deze slachtoffers 
niet allemaal, lijkt niet ieder van hen het offer dat U uw knecht Abra-
ham bevolen hebt op de berg Moria? En al om dat ene offer beefde 
de wereld, zoals geschreven staat: De engelen schreeuwden luid en de 
hemel verduisterde. Waarom verduistert de hemel nu niet, waarom 
verhullen de sterren hun schijnsel niet, waarom houden zon en maan 
niet in bij hun loop door het wereldgewelf? Kunt U dit allemaal laten 
gebeuren en rustig blijven, Heer?’  

Nu was het weeklagen al op de ruimte van de mannen overgesla-
gen en vermengde zich het kelige slikken uit de banken met de jam-
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merklachten van achter de gordijnen, nu was het geen extatisch rit-
me meer waarin de lichamen van de vromen wiegden, het was een 
wild, wanhopig stuiptrekken dat door hen heen ging en velen sloe-
gen hun hoofd tegen de houten lessenaar, trokken hun gebedsmantel 
over hun gezicht en hielden pas op, toen de stem van de blinde op-
nieuw bulderde:  

‘Wij hebben gezondigd, Heer, en we hebben ervoor geboet. U hebt 
ons laten boeten, Heer, en U hebt ons laten zondigen. Ja, dat hebt U, 
Heer, dat hebt U. Want als niet ook dat Uw wil geweest was, hoe 
hadden we dan kunnen zondigen? Want er kan niets gebeuren bui-
ten Uw wil. Wij hebben naar Uw wil gehandeld, Heer, wij hebben 
gezondigd en we hebben geboet om Uw naam te heiligen. Hebben 
we nog niet genoeg gezondigd, Heer? Hebben we nog niet genoeg 
geboet? Hoeveel ellende, Heer, moet er nog over ons komen? Hoe-
veel van Uw kinderen moeten er nog ten onder gaan?’  

Hij hield zijn adem in met open mond en opgestoken armen, met 
zijn blinde gezicht naar boven gekeerd en roerloos in de roerloze stil-
te rondom hem. En hij verbrak die roerloosheid, schudde zijn vuisten 
naar de hemel en riep en riep:  

‘Het is genoeg, Heer, het is genoeg! We weten dat U almachtig 
bent! Wees tevreden!’  

En hij schreeuwde:  
‘Maar waren we het vergeten, dan hebt U ons er met geweld aan 

herinnerd in dit jaar van ellende en beproeving. Uw dode kinderen 
hebben de beproeving doorstaan, Heer. Laat de levenden leven!’  

En hij schreeuwde en schreeuwde:  
‘Maar als U ons verwijdert van het aangezicht van de aarde – wie 

moet er dan zondigen en boeten omwille van Uw heilige naam, wie? 
Ik roep tot U, ik roep! Het is genoeg, Heer, het is genoeg!’  
 En hij schreeuwde en schudde zijn vuisten en schreeuwde, en trok 
aan zijn witte baard en rukte er bosjes haren uit en schreeuwde, en 
alle anderen schreeuwden en trokken aan hun baard tot ze bloedden, 
en de vrouwen huilden en jammerden achter de gordijnen, en het 
was een wild geschreeuw en een groot weeklagen tegen de hemel.  
 En niemand hoorde hoe van buiten de horde naderde en ze zagen 
de moordenaars pas toen die brullend en joelend met blanke messen 
en zwaaiende knuppels binnendrongen, en de mannen noch de 
vrouwen hoefden een geschreeuw en geweeklaag aan te heffen, maar 
bleven schreeuwen en weeklagen, en renden hierheen en daarheen 
en vergeefs, en de anderen sloegen hen neer en vertrapten hen en 
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hielden geen halt voor de onbeweeglijke grijsaard Obadja en niet 
voor de heilige boekrollen en werden heel woedend, omdat ze geen 
geld vonden en scheurden het opgerolde boek uit elkaar en staken 
de punten van de stokken van de rollen in Obadja’s blinde ogen en 
verscheurden zijn gebedsmantel en verpletterden de banken en sloe-
gen wild om zich hen en op degenen die op de grond lagen, en 
knuppelden degenen die overeind wilden komen neer en vingen 
degenen die probeerden te ontkomen, en sloegen hen neer. En die 
nacht vonden er meer dan zeventig de dood omwille van de Heilige 
Naam, en het was nog niet genoeg.  
 
Tot rabbi Meir von Rothenburg, ook Maharam genoemd met een 
klankrijk woord, samengesteld uit de samengetrokken beginletters 
van zijn eretitel, die marenoe ha-rav rabbi Meir luidt en zoveel betekent 
als “onze leraar en meester rabbi Meir” – tot die hooggeleerde en 
wijd en zijd beroemde man doordringen is niet zo eenvoudig. Süß-
kind is het al lang van plan, heeft het in aansluiting op zijn opont-
houd in Speyer al willen proberen en had nog vóór het begin van de 
Nieuwjaars- en boetedagen de eerbiedwaardige Meir Levin, die im-
mers met de Rothenburger correspondeerde, om een aanbevelings-
brief gevraagd. Of hij dat echt alleen maar zo vroegtijdig deed om de 
vrome oude man niet te dwingen tot overtreding van het schrijfver-
bod op feestdagen of misschien toch onder indruk van de droomver-
telling van Isaak Wolf, wil Süßkind niet nagaan. Voor hem is het ge-
noeg dat Meir Levin zijn verzoek ook later kon inwilligen. Want 
Meir Levin hoort tot de weinige overlevenden van de onheilsnacht.  
 Isaak Wolf behoort er niet toe. En Süßkind heeft geen dromen no-
dig om de gestalte van de bijgelovige, die nu zo gruwelijk gelijk ge-
kregen heeft, weer voor zich te zien, toen in Asjer ben Naftali’s huis, 
en hoe reb Meckermann de mompelend wegsloffende mismoedig 
nakeek en meteen nog allerlei denigrerende opmerkingen aan toe-
voegde over de eeuwig bange mensen, de eeuwig bezorgde mensen, 
die altijd ongerust zijn over de “goede tijden”. Of over wat ze daar-
voor houden. ‘Goede tijden’ – zo ongeveer had reb Meckermann het 
toen gezegd – ‘herken je daaraan, dat je je iedere morgen af moet vra-
gen hoelang ze nog duren. Goede tijden. Tss. Wat betekent dat nou? 
Ik heb liever slechte tijden. Dan weet je tenminste waar je aan toe 
bent.’  
 Een paar dagen later, in de nacht van de vierde op de vijfde boe-
tedag, wist hij het maar al te goed. Hij was dood. Hij lag, toen de hor-



 187 

de weer het bedehuis uitgeschuifeld was, plat op zijn rug, en in zijn 
grijze baardplukken stolde het bloed, dat uit de hoeken van zijn 
boosaardig vertrokken mond sijpelde. Hij was de eerste die Süßkind 
zag, zodra hij zijn ogen weer opendeed. Daarna zag hij nog de blinde 
Obadja liggen, met zijn grijze hoofd naar boven gedraaid uit de flar-
den van zijn gebedsmantel, en vlak daarnaast het gekromde lichaam 
van Isaak Wolf. Meer zag hij niet. Zijn blik raakte weer omfloerst, 
zijn hoofd was versuft door de verdoving die de op zijn hoofd neer-
gekomen knuppelslag veroorzaakt had, en hij wankelde nog een 
beetje, toen Ezra met de donkere baard hem overeind trok en naar 
een deurtje rechts van het podium duwde – ‘Vlug naar buiten,’ fluis-
terde hij, ‘op het voorplein hangen ze nog rond, vlug, vlug!’ – en hem 
meetrok in de donkere wirwar van gangen en gewelven en stenen 
achtergevels en een daarvan was de achtergevel van de synagoge en 
Ezra wist ook daar een geheime ingang en ze werden omhuld door 
de reddende duisternis en omhuld door het zachte snikken en zuch-
ten van de anderen die hierheen gevlucht waren en daartussen ge-
drukt en wanhopig de stemmen van degenen die baden.  
 Iemand zei:  
 ‘Hij had niet moeten lasteren, de blinde. Hij heeft Gods toorn over 
ons afgeroepen.’  
 ‘Obadja Sforno,’ zei een ander, ‘had het tweede gezicht. Hij zag 
het onheil aankomen en wilde het roepen.’  
 ‘Hij heeft niet gelasterd en hij heeft niets geroepen,’ zei Süßkind. 
‘Hij heeft verslag uitgebracht.’  
 ‘Wie ben jij?’ vroeg de eerste. ‘Ik ken je stem niet.’  
 ‘Ik ben Mordechai ben Jehoeda.’  
 ‘Wie?’  
 ‘Hij is Süßkind, de zanger,’ zei Ezra.  
 ‘Süßkind,’ herhaalde de vragensteller. ‘En wij hadden je komst als 
een goed voorteken gezien. We dachten dat je komst gezegend was.’  
 ‘Wil je mij dat verwijten?’  
 ‘Nee. Hoe kom je erbij?’  
 ‘Süßkind de zanger ben je.’ Het was een derde, die zich nu liet 
horen. ‘Je zou een klaaglied moeten zingen. Je hebt gezien wat ons 
overkomen is, en je leeft nog. Daarvoor moet je God danken.’  
 ‘Dat doe ik ook.’  
 ‘Ik bedoel: met een klaaglied. Zoals Eleazar Kalir ze zong of Sim-
son Hakohen. Ken je die klaagliederen?’  
 ‘Ik weet dat ze bestaan.’  
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 ‘Zoiets moet je zingen.’  
 ‘Dat kan ik niet.’  
 ‘Waarom niet?’  
 ‘Omdat ik in de heilige taal geen liederen kan maken.’  
 ‘Alleen in het Duits?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Je zegt dat je Mordechai ben Jehoeda heet?’  
 ‘Ja.’  
 ‘En je kunt alleen Duitse liederen maken?’  
 ‘Ja. En wie heeft jou toestemming gegeven om mij dat te vragen?’  
 ‘Daar is geen toestemming voor nodig.’  
 ‘Wat moet dat, wat moet dat?’ Nu bemoeide Ezra zich er eindelijk 
mee. ‘Willen jullie twistgesprekken voeren, nadat God gezorgd heeft 
dat we net een beproeving overleefd hebben?’  
 ‘Misschien laat God ons de beproeving overleven, opdat we twist-
gesprekken voeren. Hoe wil je dat anders weten? Of misschien over-
leven we het, doordat we twistgesprekken voeren.’  
 ‘Zelfs al is dat zo – is dat dan een reden om met bidden op te hou-
den?’  
 Inderdaad waren ondertussen de stemmen van de bidders ver-
stomd. Toen ze nu weer begonnen, klonk het moe en leeg en na een 
tijdje zwegen ze allemaal. Ook buiten was het rustig geworden.  
 Door een smal raam van boven kwam een eerste, vale schemer 
van de naderende morgen. Je kon alleen nog de omtrekken van de 
op de grond zittende mensen onderscheiden, maar al gauw kwamen 
ook hun gezichten duidelijker uit. Süßkind probeerde vergeefs te ra-
den wie de spreker van daarnet was. Het kon die of die zijn, of deze, 
die nu opstond en zijn blikken van de een naar de ander liet gaan. 
Zijn wijsvinger ging mee. Hij telde, en knikte tevreden, toen het 
voorgeschreven tiental bereikt was.  
 ‘We hebben een minjan,’ zei hij. ‘Het is tijd voor het ochtendge-
bed.’  
 En hij ging naar het midden van de ruimte en de andere mannen 
gingen achter hem staan en de vrouwen keerden zich naar de muur 
en iedereen zei:  
 ‘Hoor, Israël! De Heer onze God, de Heer is een. Zijn naam zij geprezen.’  
 En ze gingen pas uit elkaar in het volle daglicht, en ze gingen naar 
hun huizen en vergrendelden de poorten en deuren en scheurden 
hun kleren en huilen en weeklaagden de dagen en nachten tot de 
vooravond van Jom Kipoer en vastten vierentwintig uur lang en ba-
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den voor het zielenheil van degenen die rond middernacht van de 
vierde boetedag de dood gevonden hadden omwille van de Heilige 
Naam, mogen hun zielen vervlochten zijn in de band des levens en 
mogen ze allemaal wandelen in de hof van Eden met de vromen van 
de wereld.  
 Voor de synagoge en bij de toegangen tot de jodenstad waren al 
dagen kleine vaantjes van de bisschoppelijke troepen gehesen, opdat 
er geen gewelddadigheden zouden gebeuren. Toen Süßkind de mor-
gen na Jom Kipoer Speyer verliet, zag hij dat ze weer gestreken wer-
den.  
 Hij sloeg de richting naar de Neckar in en dacht voorlopig de loop 
van de rivier te volgen.  
 Van Speyer aan de Rijn is het een lange en moeilijke weg naar Ro-
thenburg aan de Tauber, zeker als het door de tijden raadzaam lijkt 
omwegen en zijwegen te kiezen die voor het rondtrekkende geboefte 
niet aantrekkelijk zijn. Ook moet je tussendoor telkens weer stoppen 
en rusten, soms wat langer dan gepland en soms ergens anders; in 
veel gemeenten moet je verslag uitbrengen over het grote onheil 
waarover ze hier maar vage berichten hebben, in veel andere ge-
meenten weten ze er helemaal niets van en kunnen het nauwelijks 
geloven, omdat het hier sinds jaar en dag vredig is, ook met u zij vre-
de, Süßkind, sjolem aleichem en goede reis, en daarbij is onverwacht 
vroeg het koude jaargetij aangebroken, in Frankenland tenminste, en 
als je toch naar het noorden wilt, kun je in plaats van naar Würzburg 
net zo goed naar de Trimburg gaan om daar een bedrukte, een zwijg-
zame en door de sneeuw bijzonder moeilijke winter door te brengen 
en in de eerste lentezon op weg naar Rothenburg te gaan, deze keer 
doelgericht, zonder omwegen en zonder ergens langer te blijven dan 
strikt noodzakelijk.  
 Maar al die doelgerichtheid kan niets veranderen aan het feit dat 
er sinds de onheilsnacht van Speyer nu al een halfjaar verstreken is 
en dat de grote pijn die Süßkind naar Rothenburg en naar onze leraar 
en meester rabbi Meir had willen brengen, de grote pijn en de grote 
vraag naar het waarom, nog steeds in zijn ziel brandt, maar niet meer 
op zijn lippen. Als hij direct naar Rothenburg gegaan was, was hij 
naar rabbi Meir gestormd en gerend met de verschrikkelijke tijding 
en was er zeker van geweest dat hij op zijn waarom het wijste ant-
woord had gekregen waartoe een wijze in staat is: het antwoord dat 
uit de geschoktheid van het hart komt en niet uit de bedachtzaam-
heid van het weten. Maar nu het nieuws allang overal rondverteld is 
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en ook rabbi Meir allang bedacht moet hebben hoe het zat met het 
waarom – nu zal Süßkind daar niet naar vragen. Geen rennen en 
vliegen meer, geen verschrikkelijk nieuws. Hij zal, als het al ter spra-
ke komt, dat aan de rabbi overlaten. Hij zal, zoals de eerbied en de 
gewoonte eisen, zijn bezoek aankondigen en wachten tot hij geroe-
pen wordt.  
 Waarschijnlijk had hij zonder de aanbevelingsbrief van Meir Levin 
nog aanzienlijk langer moeten wachten. Maar toen kwam er de twee-
de middag een leerling van rabbi Meir met de mededeling dat hij de 
volgende dag na het ochtendgebed kon komen.  
 Süßkind had het woon- en leerhuis van de rabbi al bekeken, toen 
hij de brief afgaf. Het lag ongeveer in het midden van de langgerekte 
Jodenstraat, een flink huis met strenge, onversierde muren en met 
boven de ingang de twee in steen gehouwen uitgestrekte handen, het 
teken van de kohaniem, het geslacht van priesters, waaruit de Maha-
ram afstamde. De ruime leerzaal bevond zich op de begane grond en 
daarnaast lag de eetzaal voor de leerlingen, daarna kwam de eigen-
lijke woning met de studeerkamer van de rabbi en de slaap- en 
woonkamers voor zijn vrouw en zijn drie kinderen. De leerlingen 
hadden hun slaapkamers in de bovenverdieping.  
 Het was een ander dan gisteren die Süßkind ontving, een heel jon-
ge man met een bleek gezicht. Hij begroette hem in het Hebreeuws, 
bracht hem naar de studeerkamer en liet hem voorgaan.  
 Rabbi Meir, die achter zijn werktafel zat en in afwachting van het 
bezoek blijkbaar bezig was met het ordenen van boeken en papieren, 
stond op voor een groet, die eveneens uit een Hebreeuwse zegen-
spreuk bestond (en hij stond eigenlijk op omwille van die spreuk, die 
een aanroeping van de Heilige Naam inhield.) Daarna, terwijl hij zijn 
plaats weer innam, beduidde hij zijn leerling weg te gaan en nodigde 
Süßkind met een handgebaar uit om te gaan zitten.  
 ‘Jij bent Mordechai ben Jehoeda van Trimberg, die zich Süßkind 
noemt. Wees welkom.’ En hij nam hem op met een vriendelijk onder-
zoekende blik.  
 Süßkind boog.  
 ‘Je hebt een brief van mijn geleerde vriend Meir Levin voor me 
meegebracht. De afgelopen tijd heb ik van hem ook nog andere brie-
ven langs andere wegen gekregen. Die van jou dateert al van een he-
le tijd geleden. Hij is nog geschreven voor de grote beproeving die 
onze broeders in Speyer moesten doorstaan. Weet je iets van die be-
proeving?’  
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 ‘Ik was in Speyer, toen het gebeurde. Ik was onder onze broeders, 
toen het gebeurde. Ik ben een van degenen die het overleefd hebben.’  
 Rabbi Meir keek op en langs Süßkind heen, alsof hij zich moest 
concentreren.  
 ‘Wat een onverdiende genade,’ zei hij zacht.  
 Süßkind schrok zo, dat hij zich niet in kon houden:  
 ‘Onverdiend, rabbi?’  
 Maar die leek niets gehoord te hebben:  
 ‘Dat ik iemand mag zien op wiens schedel de hand van de Heilige 
lag.’ Toen richtte hij zich pas weer tot Süßkind. ‘Ik dank je, dat je ge-
komen bent.’  
 ‘Dat wilde ik allang, rabbi. En na dat onheil des te meer. Ik ben di-
rect van Speyer op weg gegaan.’  
 ‘En wat was er waardoor je hier niet kon komen?’  
 ‘Het lag niet aan mij. De omstandigheden waren toen niet gunstig 
voor een reis.’  
 ‘Dat kan ik me voorstellen en dat hoef je me niet uit te leggen. Je 
hoeft ook niet te praten alsof je je voor je wegblijven moet veront-
schuldigen. Het was goed zo. Het was zelfs beter dat je me toen niet 
bereikt hebt. En je weet wel waarom.’  
 ‘De Maharam schenkt me te veel vertrouwen. Ik weet het niet.’  
 ‘Misschien schenkt Mordechai ben Jehoeda zichzelf te weinig ver-
trouwen. Denk eens na.’  
 ‘Ik heb nagedacht, maar geen antwoord gevonden.’  
 ‘Probeer het dan nu. Had je me, als je toen gekomen was, over het 
onheil verteld?’  
 ‘Natuurlijk.’  
 ‘En had je dat niet gedaan in de hoop van mij een verklaring te 
horen of zelf troost? Had je niet verwacht dat ik je de zin van het on-
heil uit zou leggen?’  
 ‘Dat geef ik toe.’  
 ‘Geef dan ook toe dat zo’n verwachting aanmatigend is. En dat het 
nog aanmatigender zou zijn om aan die verwachting te willen vol-
doen. Denk je dat ik een uitverkorene ben? Denk je dat de Heer in 
mijn slaap verschijnt om me te openbaren wat Zijn bedoeling is? Ik 
moet daar net zo over nadenken als jij. Jij moet daar net zo over na-
denken als ik.’  
 Süßkind liet zijn hoofd zakken.  
 ‘Dat is al de verklaring.’ Onmiddellijk was de stem van rabbi Meir 
veranderd: hij klonk licht en bijna vrolijk, leek terugwerkende kracht 
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te hebben en zijn bijna terechtwijzende ondertoon te verliezen. Het 
was een beetje verwarrend, het was – Süßkind kon het op dit punt 
van het gesprek nog niet weten, maar hij merkte het in het verdere 
verloop – een van de gewoonten van de Maharam, die hem, in zeke-
re zin tegen zijn uitdrukkelijke wil, toch tot trooster maakten. En met 
die lichte, alles lichter makende stem ging hij nu verder. ‘Je moet me 
nog vertellen waarom je me niet pas uit Speyer wilde opzoeken, 
maar – zo zei je het toch – allang? Waarom wilde je naar mij?’  
 ‘Niet met een bepaald doel, rabbi.’ Süßkind glimlach was nog 
steeds een beetje beschaamd. ‘Ik wilde u opzoeken om u eer te betui-
gen.’  
 ‘En dat is ook nu het doel van je bezoek?’  
 ‘Ook nu. Nu nog meer dan eerst.’  
 ‘Dat is geen goed doel. Misschien heb je daarmee tijd in beslag ge-
nomen van een ander, die mijn raad of mijn hulp nodig heeft.’  
 ‘Moet ik gaan?’ Süßkind voelde zijn wangen warm worden en was 
bijna opgestaan. Een sussende handbeweging maakte dat hij bleef 
zitten:  
 ‘Wees niet zo streng tegen me. Als ik je alleen had willen ontvan-
gen, als je met een bepaald doel gekomen was, dan had mijn bode al 
naar dat doel geïnformeerd. Maar ik wilde ook de zanger Süßkind 
spreken. Ik weet niet pas uit je begeleidende brief wie je bent.’  
 ‘Dat is een eer.’  
 ‘Dat is geen eer, dat is een plicht. Wie ervan uit moet gaan dat 
mensen hem kennen, terwijl hij zichzelf niet kent, is verplicht om 
dubbel zo goed na te denken. Iemand als de zanger Süßkind’ – en nu 
had rabbi Meir veel kleine rimpeltjes rond zijn ogen – ‘moet altijd 
bedenken of wat hij doet welgedaan is of niet. Hij moet het zelfs 
driemaal bedenken: als de zanger Süßkind en als de jood Süßkind.’  
 ‘Wat is de derde?’  
 ‘Dat alle mensen eigenlijk zo zouden moeten handelen.’  
 ‘Dan zouden we in het paradijs zijn.’  
 ‘Denk je? Heb je zulke goedkope voorstellingen van de tuin van 
God? Nou, hoe dan ook. We zijn op aarde. Wat weet je van mij?’  
 Weer op een regelrecht opgewekte toon kwam die vraag op Süß-
kind af en omdat die niet meteen een antwoord vond, hielp rabbi 
Meir hem snel uit zijn verlegenheid:  
 ‘Je zei dat je me eer wilt bewijzen. Waarvoor?’  
 ‘Ik heb op mijn reizen veel van onze broeders ontmoet en daar 
waren de leiders van heel wat heilige gemeenten bij, leraren en leer-
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lingen, wijzen en eenvoudigen, weldoeners en nietsnutten. Ik hoorde 
met hoeveel eerbied ze allemaal over rabbi Meir ben Baroech spra-
ken. Ik zag hoe hun ogen begonnen te glanzen, als uw naam ge-
noemd werd. Ik las dat ze u in hun brieven met “licht van de balling-
schap” aanspraken, met “vader van de rabbijnen” en “kroon van ons 
hoofd” en –‘  
 ‘Genoeg!’ Rabbi Meirs rechterhand, die eerst alleen maar lang-
zaam afwerend geheven was, sneed door de lucht. ‘Wil je me vleien, 
wil je me beschamen? Weet je niet dat je een mens net zo min zijn 
goede kanten in zijn gezicht mag zeggen als zijn gebreken?’  
 ‘Nee, dat wist ik niet. Maar ik zal het onthouden. Heb consideratie 
met mijn onwetendheid, rabbi.’  
 Weer maakte rabbi Meir een afwerend gebaar:  
 ‘Je kunt lezen en schrijven?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Ook Hebreeuws?’  
 ‘Niet zo goed als Duits.’  
 ‘Wie heeft het je geleerd?’  
 ‘Mijn vader.’  
 ‘Vertel eens over hem. Vertel over je leven.’ Rabbi Meir leunde 
achterover.  
 En toen Süßkind klaar was, liet hij nog enkele ogenblikken voor-
bijgaan en knikte een paar keer voor zich uit.  
 ‘Ik heb je tot nu toe twee vragen gesteld: wat je van me wilt en wat 
je van me weet. Nu stel ik jou de derde vraag: wat weet je van jezelf, 
Mordechai ben Jehoeda?’  
 ‘Niets met zekerheid,’ zei Süßkind net als een keer eerder en hij 
glimlachte en zag met groot genoegen dat de Maharam op zijn glim-
lach reageerde:  
 ‘Dat is een goed antwoord. Zou dat kunnen betekenen dat je hier 
gekomen bent om meer over jezelf te weten te komen?’  
 ‘Zo zal het wel zijn, rabbi. Wat weet u van mij?’  
 De glimlach in de vele rimpeltjes rond rabbi Meirs ogen werd 
sterker:  
 ‘Je bent vaardig met het woord, mijn zoon, en je kunt scherp na-
denken. Ik ben blij dat je dit erfdeel van ons ook als Duitse zanger 
bewaard hebt. Of de andere Duitse zangers daar blij mee zijn, kan ik 
niet nagaan.’  
 ‘Velen van hen hebben me het tegendeel te verstaan gegeven.’  
 ‘Dat zal je niet verbazen.’  
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 ‘Dat verbaast me ook niet. Ik weet dat het alleen maar uit jaloezie 
voortkomt.’  
 ‘Dan weet je meer dan je mag. Pas op, Mordechai ben Jehoeda, 
voor hoogmoed en arrogantie. Mijn vriend Meir Levin prijst je, om-
dat je er geen geheim van maakt dat je een van ons bent. Ik hoop niet 
dat je dat op die manier doet. Het zou kwalijk zijn, als ze je juist 
daaraan als jood moesten herkennen.’  
 ‘Misschien ben ik niet helemaal vrij van hoogmoed, rabbi. Mijn 
herkenningsteken is het zeker niet. Af en toe kunnen de anderen me 
erop betrappen. Maar veel vaker – en dat wou de geleerde Meir Le-
vin waarschijnlijk zeggen – krijgen ze ongevraagd van mij te horen 
dat ik een Hebreeër ben.’  
 ‘Veel vaker? Niet altijd?’  
 ‘Soms, dat moet ik toegeven, vind ik het leuk als ze denken dat ik 
een van de hunnen ben. En ik vind het nog leuker om ze teleur te 
stellen.’  
 De Maharam wiegde met zijn hoofd, nadenkend deze keer, zon-
der te glimlachen:  
 ‘Ik weet niet zeker of dat een goede reden voor vrolijkheid is. 
Maak je je bekentenis daardoor niet van de anderen afhankelijk? De 
profeet Jona, op wie je je zo trots beroepen hebt, deed niets van dien 
aard, en liet zichzelf en de anderen geen keus en geen twijfel. Hij wil-
de van het begin af aan voor een Hebreeër doorgaan.’  
 ‘De profeet Jona was een heilig man, rabbi. Ik ben een rondreizen-
de zanger.’  
 ‘Je bent een knecht van God en een zoon van Israël, net als hij. En 
nu’ – zo streng als de stem van de Maharam daarnet nog geklonken 
had, zo gemakkelijk maakte hij nu in één ademtocht de overgang 
naar opgewekte verzoeningsgezindheid (en werd meteen daarna 
weer ernstig en gewichtig) – ‘nu kan ik je vraag beantwoorden wat ik 
van je weet. Je had het ongeluk dat de weldaad van je ouderlijk huis 
je al vroeg afgenomen werd en je had het geluk op te groeien in gro-
tere zelfstandigheid dan die weldaad je toegestaan had. Je hebt je le-
ven zo geleid als jij het wou. Je had het ten kwade kunnen keren of 
ten goede. Je had van het geloof van onze vaderen afvallig kunnen 
worden of een ijveraar voor dat geloof kunnen worden. Je had een 
verrader kunnen worden of een martelaar. Je bent niets van dat alles 
geworden. Je bent zanger geworden en je maakt Duitse liederen. Het 
ligt aan jou of dat een goede keus zal zijn.’  
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 ‘U bedoelt –?’ Süßkinds keel zat dicht. Hij kon de vraag niet afma-
ken. En toch kreeg hij het antwoord te horen dat hij horen wilde:  
 ‘Ik bedoel dat je ook met Duitse liederen God kunt dienen. Jij bent 
de enige van ons wie God zo’n geschenk gegeven heeft. Laat zien dat 
je het waard bent.’  
 ‘En hoe?’  
 Rabbi Meir haalde zijn schouders op:  
 ‘Dat weet ik niet. Ik ben geen Duitse zanger. Ik ben maar een on-
waardige knecht van God.’  
 En nu was er ook weer die glimlach in zijn vele oogrimpeltjes en 
in zijn stem.  
 
Het maakt natuurlijk verschil of je door een lid van een joodse ge-
meente na een nauwelijks doorstaan levensgevaar uitgenodigd 
wordt een Hebreeuws klaaglied te zingen of dat je uit de mond van 
rabbi Meir von Rothenburg te horen krijgt dat je God ook met Duitse 
liederen kunt dienen en danken. En natuurlijk hebben de woorden 
van de Maharam veel meer gewicht.  
 Je daarnaar richten is weer wat anders en het is, dat moet Süßkind 
toegeven, niet minder moeilijk dan die uitnodiging. Uiteindelijk zou 
het zelfs gemakkelijker zijn als hij de heilige taal beheerste en daarin 
zijn dank voor de redding uit kon drukken. Maar hoe moet hij zich 
het godsgeschenk dat hem in staat stelt Duitse liederen te maken, 
door Duitse liederen waardig tonen? De leraar en meester heeft hem 
niet de geringste vingerwijzing gegeven en hoe langer Süßkind er-
over nadenkt, des te heviger wordt hij geplaagd door twijfel of het 
werkelijk een godsgeschenk is. Dat er aan dat vermogen en aan de 
vreugde waarmee hij die ooit bij zichzelf ontdekt heeft twee totaal 
verschillende kanten zitten, dat de vreugde nog meer dan het vermo-
gen aan steeds meer weerhaken vast komt te zitten, dat hij niet ge-
woon liederen kan zingen als de anderen die ertoe in staat zijn, maar 
voor zichzelf (en zeker voor de anderen) telkens weer op de vraag 
stuit of hij het eigenlijk mag en waarom hij het eigenlijk doet: daar is 
hij allang vertrouwd mee en om dat te ontdekken was er geen be-
zoek in Rothenburg nodig. De schok die dat bezoek in hem teweeg 
heeft gebracht brengt hem in het nauw, ergens anders vandaan en 
ergens anders heen. Voor het eerst in zijn leven overvalt hem de 
vrees dat hij de gave die hem ten deel gevallen is slecht gebruikt en 
dat zijn vreugde terecht vergald wordt. Dat hij die ijdel en voor zijn 
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eigen genoegdoening gebruikt. Dat hij er vreugde aan beleeft voor 
zichzelf en niet voor God.  
 Wist hij maar hoe het dan moest, anders en beter. Omdat hij tot 
een vroom klaaglied niet in staat is, zijn er misschien andere wegen 
om met zijn lied voor zijn vervolgde broeders in te staan en op te 
komen en aan te klagen in plaats van te klagen. Misschien is dat een 
goede keus.  

Süßkind herinnert zich het gesprek dat hij op de burcht Sonders-
hausen met Konradin voerde bij hun weerzien toen na zijn voor-
dracht; ook Wilfried, de burchtheer, was erbij gekomen en dacht er 
hetzelfde over als Konradin: dat Süßkinds lied over de nood en de 
doodsangst over niets anders had kunnen gaan dan over het lot dat 
hem en zijn soortgenoten te wachten stond, dat het op joodse nood 
en joodse doodsangst doelde, kortom: een joods lied was. Nu was 
het dat – al had hij het toen uit redelijke overtuiging tegengesproken 
– in zekere zin inderdaad, op een vreemde, indirecte manier, die hem 
pas later begon te schemeren uit de duistere diepten van zijn jeugd, 
uit de dagen van zijn ontwaken, toen hij verrukt aan zijn vaders lip-
pen hing, wanneer die in een mooie cadans en in betoverende heffin-
gen de strofen van Hebreeuwse spreuken en gebeden vormden, en 
vele waren zo mooi en betoverend dat de kleine Süßkind hun beteke-
nis wilde weten en dat ze hem in beide talen ingeprent werden, en 
een van de regels die hem daarvan nog steeds bijgebleven zijn kwam 
uit een lofprijzing van de Eeuwige: Ha-ma’avir jom oe-meví laila, “Hij 
laat de dag vergaan en de nacht ontstaan”, en dat werd dan in het 
lied over de Heer en Koning dat de zanger Süßkind gezongen had U 
maakt licht met de dag en donker met de nacht, en dus was het toch een 
joods lied (en niet het enige.) Maar zo hadden de anderen het niet be-
doeld, en hijzelf had er geen eed op kunnen doen dat hij het zo be-
doeld had.  
 Maar nu bedoelt hij het zo. Nu bedoelt hij vanaf het begin en met 
nauwelijks verhulde opzet – helemaal onverhuld mocht hij het im-
mers niet tonen – het huichelachtige gedrag van degenen die van de 
afgeperste op een leugenachtige manier de afperser maken en hem in 
een uitzichtloze, vervloekte kring net zo lang opjagen tot hij, die ze 
alleen om de woeker in leven laten, om de woeker het leven moet la-
ten, en ze komen ook geen moment op het idee dat zij in werkelijk-
heid de afpersers en woekeraars zijn.  
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Ja, menigeen wordt slechts fatsoenlijk onder dwang,  
En is alleen voor wetten bang.  
Uit angst laat hij zijn boze plannen rusten.  
Of God kwaad op hem is en of de mensen schreeuwen –  
Had hij maar geld, dan zou hij het voor woekerrente lenen  
En slechte dingen doen, als hij maar kon.  
Ja, als een ezel horens had,  
Dan zou hij ieder op zijn horens nemen.  
De krokodil in zijn bedding van modder  
Zou mensen vreten bij de vleet.  
Als we de wolf de keuze zouden laten,  
Dan moesten vele schapen boeten.  
En net zoals de dief graag uit is op een open deur,  
Zo wil de schelm dat je de redelijke mens minacht.  
 

 
De wolf begon te jammeren:  
‘Gun mij mijn karig brood!  
Ik zoek het waar ik het kan vinden,  
Mij drijft de hongersnood.  
Dat is mijn schuld niet, maar het is de loop der dingen.  
 
Menige vetzak zit er in zijn huis  
Die nog veel kwalijkere dingen doet,  
Die is alleen maar op bedrog en voordeel uit  
En die verzamelt zondig geld en goed.  
Maar mij willen jullie om een kleine gans berispen?  
 
Ja, eerlijk zijn, dat wilde ik.  
Maar als het me niet lukt  
En als ik dan door roof mijn honger stil,  
Dan ligt het aan degene die me dwingt tot roven.  
Hij is de schuldige – terwijl hij schuldeloos wil heten.’  

 
Hij bedoelde het zo – en ze hebben het niet zo begrepen, juist deze 
keer niet. Bijna voelt hij na de eerste voordracht van de twee liederen 
het kleine leedvermaak als eens, lang geleden, toen hij zijn toehoor-
ders of kompanen onthulde dat hij Hebreeër was en hun bedremmel-
de hoofdschudden zag. Degenen die nu op de Trimburg naar hem 
luisteren, schudden hun hoofden niet en voor zover ze bedremmeld 
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zijn, komt dat doordat ze niet weten wat ze met de inhoud van de 
twee liederen aan moeten. Maar dat willen ze toch liever verbergen 
en ze klappen erna des te ijveriger, vooral (en in de maat met zijn 
elegante gravin) burchtheer Konradin, die het namelijk heel belang-
rijk vindt dat ieder nieuw lied van de zanger Süßkind eerst op de 
Trimburg gepresenteerd wordt; hij wil in kunstkennis niet achterblij-
ven bij zijn vader en grootvader, hij beleeft plezier aan de voorstel-
ling, zoals deze en gene van zijn gasten, die misschien later ergens 
anders dezelfde voordracht bijwoont en zich met kennersblik laat 
ontvallen: ja, ja, dat lied had hij al op de Trimburg gehoord, waar 
zanger Süßkind, een Trimberger van geboorte, zich onder bescher-
ming van graaf Konrad aan zijn kunst wijdt.  
 Pas na de derde of vierde keer, voor een klein en select gezel-
schap, waar in het middelpunt hoog bezoek troont, de andere, oude-
re graaf Konrad, bisschop van Würzburg en het eigenlijke hoofd van 
het huis Trimburg – pas toen, pas na maanden, gebeurde het dat 
Konradin tijdens het applaus ophield en bewust zijn hand aan zijn 
oor hield, opdat hem geen woord ontging van wat zijn bisschoppe-
lijke oom, met diens imposante lichaam licht voorovergebogen, hem 
toefluisterde. Intussen waren ook de anderen opgehouden met klap-
pen.  
 Konradin knikte, wierp een blik op Süßkind en gaf hem met een 
eenvoudig gebaar te verstaan dat er nog een lied gewenst was. 
Süßkind koos Heer en Koning, dat hem nu pas goed een passende af-
sluiting leek, dankte voor het niet bijzonder royale applaus met de 
gebruikelijke buigingen en nam op een nieuwe wenk van Konradin 
plaats aan het andere eind van de tafel.  
 De tafelpages droegen zilveren schotels met gebak en vulden de 
bekers bij. Ook voor Süßkind werd een bord en een volle beker wijn 
neergezet.  
 Zijn blikken – niet echt verstolen, maar ook niet al te opvallend – 
probeerden erachter te komen of het gesprek aan het midden van de 
tafel soms op hem betrekking had. Hij zag alleen maar dat de bis-
schop bedachtzaam en bedaard Konradin toesprak, dat Konradin op-
lettend luisterde en dat gravin Agnes er met haar kin op haar beval-
lig verstrengelde handen heel ongeïnteresseerd bij zat.  
 Na een tijdje ontstond er vanuit de ereplaatsen een beweging die 
zich naar beide zijden voortplantte: de tafel werd afgeruimd. Naar 
goed gebruik had de heer des huizes de eregast nu uit de zaal moe-
ten leiden. Ondertussen bleven die allebei op hun plaats zitten en 
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terwijl de andere gasten uiteengingen, werd Süßkind door een page 
bji Konradin geroepen. Dat was geen verrassing voor hem. Hij dacht 
zelfs te weten wat hem te wachten stond en hij was vastbesloten zijn 
standpunt te verdedigen.  
 Vooralsnog viel hem van de kant van de bisschop een allervrien-
delijkste begroeting ten deel:  
 ‘Dat was een mooi lied, dat je als laatste gezongen hebt.’  
 ‘Uw welwillendheid maakt me beschaamd, heer.’  
 ‘Je bent terecht beschaamd,’ zei Konradin. ‘En de aanspreektitel is 
“monseigneur”.’  
 ‘Niet voor hem, niet voor hem.’ Glimlachend hief de bisschop zijn 
mooie, beringde handen, zodat de wijde mouwen van zijn kostbare 
habijt iets teruggleden en het afwerend bedoelde gebaar er als een 
zegenend gebaar uitzag. ‘Je zanger Süßkind moet zich om mijnent-
wille niet gedwongen voelen.’  
 De verhevenheid die van de imposante gestalte van de bisschop 
en diens grote gebaar uitging (en waarvan hij zich met welgevallen 
bewust was), had op Süßkind een even onverwachte als ongewone 
uitwerking: hij voelde zich geïntimideerd. Hij merkte dat hij oog in 
oog stond met een volkomen superieure persoon, wiens minzaam-
heid minder goedheid dan intelligentie verraadde, een niet onge-
vaarlijke intelligentie, waarvoor je op je hoede moest zijn.  
 ‘Geen dwang, monseigneur.’ Süßkind boog. ‘Ik voel het niet als 
dwang om u aan te spreken zoals het hoort.’  
 ‘Des te beter. Ik wil niet dat je je gedwongen voelt tot iets wat in 
strijd is met de voorschriften van je geloof. Jullie zijn, voor zover ik 
weet, op dat punt heel gevoelig.’  
 ‘Niet alleen op dat punt,’ zei Konradin. ‘En wees eindelijk zo goed 
om te gaan zitten. Wij kijken niet graag tegen een zanger op. En te-
gen niemand anders. Ga zitten.’  
 ‘Ik dank u zeer, heer Konradin. En ook u, monseigneur. Maar 
welk voorschrift van ons zou mij die aanspreektitel verbieden?’  
 ‘Dat is wat te veel gevraagd.’ Deze keer werd de glimlach van de 
bisschop wat zwakker. ‘Ik ken de details van jullie voorschriften niet. 
Maar over het geheel genomen lijkt het me vrij duidelijk, dat jullie 
gehouden zijn om onze heilige Kerk – nou, laten we zeggen: niet eer-
biedig tegemoet te treden. Dat vooral haar vormen en tekens – nou, 
laten we zeggen: jullie met een zekere weerzin vervult. Dat jullie, 
ronduit gezegd, tegenover het ware geloof, en dus ook tegenover zijn 
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vertegenwoordigers, met haat en afschuw staan. Of doen jullie dat 
niet? Wat is daarop je antwoord?’  
 ‘Ik vraag vergiffenis – maar is uw gunst, dat ik mezelf niet ge-
dwongen hoef te voelen, nog geldig?’  
 ‘Zeker. Waarom twijfel je daaraan?’  
 ‘Omdat ik mezelf zou moeten dwingen om uw vraag met ja te be-
antwoorden, zoals u blijkbaar verwacht.’  
 ‘Wil je die met nee beantwoorden? Wil je beweren dat jullie geen 
haat of afschuw voelen voor de heilige Kerk?’  
 ‘Het past me niet, monseigneur, voor anderen te spreken dan voor 
mezelf. En wat mezelf betreft, ik zou willen zeggen dat ik het niet 
moeilijk vind om u aan te spreken zoals het hoort. Ik ken geen gebod 
dat ik daarmee overtreed.’  
 ‘Dan was mijn consideratie dus overbodig.’  
 ‘Nee, monseigneur, nee, dat niet. Ik kan die zeer waarderen en 
dank u nogmaals zeer.’  
 ‘Ik zal je wat vertellen, Süßkind. De vicaris-generaal van de Duitse 
ridderorde in Wenen, mijn weleerwaarde confrater Sebastian, heeft 
vaak met jouw geloofsgenoten te maken. En als hij ze ontvangt, 
plooit hij zijn mantel zo, dat ze het geborduurde kruis niet zien. Ze 
kunnen hem dan ongehinderd het nodige respect bewijzen, zonder 
angst dat ze misschien voor het kruis gebogen hebben.’  
 ‘Een welwillende heer,’ zei Süßkind.  
 ‘Dat is hij,’ zei de bisschop.  
 ‘Maar daar gaat het niet om,’ zei Konradin. ‘Laten we ter zake 
komen. Jouw lied van de wolf –‘  
 ‘Ja, ja, daar gaat het om.’ Zo scherp interrumpeerde de bisschop 
hem, dat Konradin verbleekte. ‘Want met wat ik vertelde wilde ik 
juist laten blijken dat de heilige Kerk werkelijk genegen is ook de 
verstokten vriendelijk en voorkomend tegemoet te komen. Wij beta-
len niet met gelijke munt terug. Wij hebben, zoals onze Heiland Jezus 
het gebiedt, ook onze vijanden lief. Je deed er goed aan, Süßkind, 
door mijn vriend Sebastian een welwillende heer te noemen. Daar-
mee bewijs je dat je geloof aan het goede niet helemaal verdwenen is. 
Ook je laatste lied getuigt daarvan. Op jouw eigen, zij het misleide 
manier geloof je net als wij aan Gods almacht. Dat doet me genoegen 
en dat doet me genoegen omwille van jou. Je bent nog niet verloren, 
Süßkind. Je hebt een mooi en vroom lied gezongen. Des te meer’ – hij 
benadrukte ieder woord en ondersteunde het, naar Konradin ge-
keerd, met een steeds grotere armbeweging, die ongeveer moest be-
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duiden dat hij nu bij het onderwerp kwam waar Konradin op had 
aangedrongen – ‘des te meer verbaasde ik me dat je je in de vooraf-
gaande liederen van een andere, van een kwalijke en verstokte kant 
liet zien. Vooral in het lied van de wolf.’  
 Hij hield even in, lang genoeg om een al te snel antwoord uit te 
lokken – dat Süßkind echter niet gaf. Toen Konradin in plaats daar-
van een tegenwerping wilde maken, maakte de bisschop een afwe-
rend gebaar en vervolgde:  
 ‘De gelijkenis die je daar gebruikt, zou helemaal niet zo slecht zijn. 
Maar je stelt de woekeraars niet voor als de begerige wolven die ze 
zijn. Je probeert de schandelijke woeker die je geloofsgenoten bedrij-
ven te verdedigen. Je probeert die daardoor te rechtvaardigen dat ze 
anders honger moeten lijden en je geeft ons daarvan de schuld. Je 
vindt hun roofzuchtige misdaden onbetekenend vergeleken met die 
van ons. Als ik je lied goed begrepen heb, zijn wij de verscheurende 
roofdieren en jullie zijn de onschuldige lammetjes. Je hebt in je lied 
de waarheid op een kwalijke, arglistige manier vertekend en ver-
draaid. Denk je dat wij zo dom zijn dat we dat niet merken?’  
 Hij had tot het eind toe met een rustige, welluidende stem gespro-
ken, nu glimlachte hij zelfs, en een verbaasd hoofdschudden verleen-
de zijn woorden nog meer nadruk.  
 Tot Süßkinds geluk – want hij zat pijnlijk verlegen om een stand-
vastig en geoorloofd antwoord – kon Konradin zijn bittere opmer-
king niet meer onderdrukken:  
 ‘Ik had het allang moeten merken,’ bromde hij. ‘En daar ben ik 
nog het kwaadst over.’  
 ‘Er is geen reden om kwaad te zijn, Konradin.’ Het kwam de bis-
schop zichtbaar gelegen dat hij opnieuw zijn mildheid kon laten blij-
ken. ‘Wij mogen niet in dezelfde fout vervallen als degenen die ons 
kwalijk gezind zijn. We moeten ons oefenen in de christelijke deug-
den van geduld en toegeeflijkheid. Maar laten we nu horen wat onze 
vriend Süßkind te vertellen heeft. En?’  
 ‘Niet zoveel, monseigneur. U hebt me erg in het nauw gedreven 
en me tegelijk zoveel speelruimte gegeven, dat ik bang ben om te 
verdwalen. Mijn lied betekent niets anders dan dat ook de wolf, als 
hij honger heeft, wil eten – dat ook de wolf een schepsel van God is 
en –‘  
 ‘Laat die wolf toch, Süßkind.’ Zacht en beslist en met een nauwe-
lijks merkbare knipoog viel de bisschop hem in de rede. ‘Genoeg dat 
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je over hem gezongen hebt. Ook nog over hem praten is te veel. Dat 
leidt nergens toe.’  
 ‘Ik kan niet zo gauw van hem loskomen, monseigneur.’  
 ‘En waarom niet?’  
 ‘Er is iets bijzonders mee aan de hand. Ik weet niet zeker of ik dat 
onthullen mag.’  
 ‘Vertel.’  
 ‘Ik heb in Speyer iemand gekend die Isaak Wolf heette. Hij was 
geldschieter. Een woekeraar, zoals u hem zou noemen. Hij had het 
niet voor het kiezen. Hij had geen andere mogelijkheden. Hij moest 
geld lenen om in leven te blijven. En hij wilde leven. Ze hebben hem 
neergeslagen, monseigneur. Ik heb hem dood zien liggen, Isaak 
Wolf, die een schepsel van God was en wilde leven. Misschien is het 
dat waar ik niet los van kan komen. Vergeeft u me, monseigneur. 
Vergeeft u me, heer Konradin.’  
 Die toevoeging was nodig, omdat Konradin zich met een uitdruk-
king van onverholen misnoegen afgekeerd had, terwijl de bisschop 
zijn hand schijnbaar toevallig op het kruis legde dat op zijn borst 
hing:  
 ‘Je woorden maken me heel bedroefd, Süßkind. Ik ben iedere keer 
bekommerd, als ik moet horen dat het gepeupel zich aan jullie ver-
grijpt. Dat is onchristelijk en voor zover het in mijn macht ligt, zal ik 
het verhinderen. Ach ja. Het eenvoudige volk wil maar niet begrij-
pen dat de wolf in werkelijkheid een lam is. Het ziet alleen maar de 
scherpe tanden van het roofdier en voelt ze aan den lijve. Wat doe je 
eraan?’ Hij zuchtte, hief als teken van radeloosheid zijn handen en 
liet ze langzaam zakken. ‘Ik weet het ook niet,’ voegde hij er hoofd-
schuddend aan toe. ‘Als jullie ons maar een beetje wilden helpen. Als 
jullie maar niet zo halsstarrig waren. Jullie zouden eindelijk toch 
moeten erkennen waar het ware heil en het ware geloof te vinden 
zijn. Jullie moeten God weten te vinden. Dan zou alles goedkomen. 
Maar –‘ en hij maakte hetzelfde radeloze handgebaar als eerst, alleen 
hield hij deze keer zijn blik op Süßkind gericht – ‘dat willen jullie 
niet.’  
 Süßkind zweeg.  
 Konradin haalde duidelijk hoorbaar adem, met open mond, die hij 
daarna nijdig sloot.  
 ‘Het is laat geworden,’ zei de bisschop. ‘En we zijn niet klaar met 
ons gesprek. Ik zou graag verder met je praten, Süßkind. Niet over je 
lied van de wolf – over het andere, het goede en vrome. Je moet me 
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eens opzoeken in Würzburg. Konradin zal je daar meer over vertel-
len. Ik wens jullie een gezegende nachtrust.’  
 Hij was verrassend lichtvoetig opgestaan, sloeg een kruis over 
Konradin, bedacht Süßkind met een vriendelijke knik en schreed 
naar de twee pages, die bij de uitgang van de zaal stonden te wach-
ten om hem op weg naar zijn slaapvertrek bij te lichten.  
 Pas toen hij verdwenen was, keerde Konradin zich naar Süßkind:  
 ‘Je hebt weer eens geluk gehad. Hij was eerst woedend.’  
 ‘O ja? En ik dacht dat jij dat was.’  
 ‘Zo kun je je vergissen.’  
 ‘Vergis ik me ook in die uitnodiging of is die serieus bedoeld?’  
 ‘Ik ben bang dat die serieus bedoeld is.’  
 ‘Ben je daar bang voor?’  
 ‘Ik ben bang voor jou. De bisschop van Würzburg nodigt je niet 
voor de grap uit. Met hem krijg je het niet zo makkelijk als met mij.’  
 ‘Dan kan ik misschien beter helemaal niet gaan.’  
 ‘Integendeel. Je moet zo gauw mogelijk gaan. Goedenacht.’  
 
Het bisschoppelijk paleis lag niet ver van de nieuwe dom en Süß-
kind, die voorzien was van een brief en een wachtwoord, werd zon-
der problemen binnengelaten. Een hellebaardier met aan de punt 
van zijn lans een stijve wimpel in de Trimburgse kleuren blauw en 
rood wees hem de weg.  
 Tot zijn verrassing trof Süßkind de bisschop niet in een stil vertrek 
(zoals hij zich voor het aangekondigde gesprek voorgesteld had), 
maar in een uitgestrekte, schitterend uitgeruste zuilenzaal, waar aan 
het eind, op een podium met drie treden, een troonachtige zetel 
stond, schuin overwelfd door een baldakijn met allerlei geborduurde 
insignes en geflankeerd door twee jonge, bijzonder fraai geklede pa-
ges. Daar zat bisschop Konrad, en waarschijnlijk al langere tijd. Er 
zat een schilder, die zich op enige afstand van het podium gepos-
teerd had en zich net zo aan zijn werk overgaf als de bisschop aan 
het zitten.  
 In verwarring gebracht, wilde Süßkind rechtsomkeert maken, 
maar daar wenkte de bisschop, overigens zonder van houding te 
veranderen, hem al: hij had hem verwacht en Süßkind moest zich 
door deze ontvangst niet laten storen en ook – aan de andere kant, 
zoals de bisschop er goedgeluimd aan toevoegde – de schilder niet 
bij zijn werk storen. Tenzij, en dat was te constateren:  
 ‘Hé, meester Staudacher!’  
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 ‘Wat is er van uw dienst, monseigneur?’  
 ‘Zou u mijn gast in het schilderij kunnen verwerken?’  
 ‘Zoals u wilt, monseigneur.’  
 ‘Mij alleen kunt u dan een andere keer penselen. Maar de bisschop 
van Würzburg samen met de zanger van Trimberg, die bovendien 
een heel bijzonder soort zanger is, dat zie je’ (en de bisschop wees 
naar Süßkinds punthoed) ‘– zoiets zie je niet iedere dag. Daar moet je 
toch gebruik van maken, nietwaar, meester Staudacher?’  
 ‘Zeker, zeker, monseigneur. Zoals u wilt.’  
 ‘En zet u er gelijk ook mijn twee jonge vrienden op. Op die manier 
wordt het schilderij nog levendiger. Bepaalt u maar rustig de hou-
dingen, dat is uw zaak. Dat is toch wel goed, Süßkind?’  
 Alsof hij daar iets tegen kon hebben. Alsof hij zich erop kon be-
roepen dat hem nu inderdaad iets gevraagd werd wat tegen de re-
gels van zijn geloof zondigde.  
 ‘Het is me een eer, monseigneur. Dat had ik niet durven hopen.’  
 Eigenlijk was het niet eens onwelkom. Hij had, naarmate het hu-
meur van de bisschop beter werd, steeds sterker de indruk dat dit 
allemaal lang voorbereid was – en dat hem daardoor bespaard bleef 
waarop hij zich van zijn kant voorbereid had: het gesprek waarvoor 
hij (vooral na Konradins duistere toespeling dat hij het met de bis-
schop “niet zo makkelijk” zou hebben) een beetje bang was.  
 Het bleef hem niet bespaard, maar hij had het ook echt niet zo 
moeilijk. Ongeveer twee uur later gaf meester Staudacher te kennen 
dat hij klaar was met zijn gepenseel; hij vroeg nog een paar dagen 
tijd “voor het uitwerken en versieren” en werd na een schertsend 
strenge toestemming van de bisschop tegelijk met de twee jonge pa-
ges weggestuurd. (Overigens kreeg Süßkind het voltooide schilderij 
– dat hem in zijn vermoeden van een vooropgezet plan nog versterkt 
zou hebben – nooit te zien. Hij stond daarop afgebeeld in een bijna 
angstige houding en met een bezorgde gezichtsuitdrukking, alsof hij 
een terechtwijzing vreesde van de bisschop op zijn troon en zijn fraai 
geposteerde helpers, van wie er een hem met geheven wijsvinger 
leek te vermanen om toch eindelijk verstandig te worden, terwijl de 
ander met een soortgelijk gebaar naar de bisschop wees, die op zijn 
beurt ook vermanend keek.)  
 Of dat nu zo gepland was of niet, of de opzet van het schilderij 
aan een latere opdracht beantwoordde of vooruitliep op een inder-
daad beoogde bekeringsscène – in werkelijkheid gebeurde er niets 
dergelijks. De bisschop ging, toen ze alleen waren, naar een van de 
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hoge ramen met de spitsbogen, wenkte Süßkind naderbij en wees 
met een knik omhoog van zijn edel gevormde hoofd naar de nabije 
dom, waar in de slanke toren de stralen van de middagzon glinste-
rend opgevangen werden:  
 ‘Haec est domus dei in qua invocabitur nomen eius,’ zei hij met sonore 
stem. ‘Ik kan het jammer genoeg niet in het Hebreeuws zeggen, om-
dat het in het Latijn boven de toegangspoort staat. “Dit is het huis 
Gods, waarin Zijn naam wordt aangeroepen.” Een mooi huis, niet-
waar?’  
 ‘Een heel mooi huis.’  
 ‘Van die mooie huizen zijn er hier in Würzburg nog een paar. Je 
kent ze wel.’  
 ‘Van buiten, monseigneur.’  
 ‘Zou je ze ook niet van binnen willen zien? Ik zou je ze kunnen la-
ten zien en er uitleg bij geven.’  
 ‘Een paar dagen geleden op de Trimburg had u de grote goedheid 
om me niets op te dringen dat tegen de voorschriften van mijn geloof 
ingaat.’  
 ‘Ach ja, dat was ik vergeten. De regel is dat jullie alles wat met de 
heilige Kerk te maken heeft – nou, laten we zeggen: ontwijken. Jam-
mer. Ik weet zeker dat je onze godshuizen ook van binnen mooi zou 
vinden.’  
 ‘Is dat zo belangrijk, monseigneur?’  
 ‘Wees eens wat duidelijker. Ik begrijp je vraag niet.’  
 ‘Of het zo belangrijk is om een godshuis mooi te vinden.’  
 ‘Dat hangt ervan af. Waarom niet. Gods woningen kunnen niet 
mooi genoeg zijn. En het is belangrijk dat iedereen direct weet: hier, 
in dit huis, woont God. Waarom wil jij dat niet weten, Süßkind?’  
 ‘Ik, monseigneur, zou graag weten waar God niet woont. Kunt u 
me dat vertellen?’  
 Met opgetrokken wenkbrauwen keek de bisschop op. Een mo-
ment lang glimlachte hij, daarna werd zijn gezicht ondoorgrondelijk. 
Hij keerde zich van het raam af en weer naar de zaal:  
 ‘Nee, dat kan ik niet zeggen. God is alomtegenwoordig, dat weet 
ik net zo goed als jij, en jij weet dat ik dat weet. Goedbeschouwd was 
dat nogal een brutale vraag.’  
 ‘Dat was niet de bedoeling, monseigneur. Vergeeft u me.’  
 ‘Dat doe ik. Want zelfs in je brutaliteit schemert iets van de gods-
vrucht die ik ook in je liederen gehoord heb. Alleen jammer dat die 
met zoveel verstoktheid gepaard gaat. Maar wat je vraag betreft: 
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doet het aan het geloof aan God, doet het aan het aanroepen van 
Hem afbreuk, als het in schoonheid gebeurt? Vergeet niet dat het de 
God van de liefde en een lichte God is die we aanroepen en geen 
donkere God van wraak.’  
 ‘Dat vergeet ik niet, monseigneur. Dat vergeet ik zeker niet.’  
 Opnieuw keek de bisschop hem aan, ook deze keer eerder ondoor-
grondelijk dan onvriendelijk:  
 ‘Goed dan. Daar laten we het voor vandaag bij. Het geeft me hoop 
dat je het licht waarover ik sprak, het licht van de liefde en het ware 
geloof, nog zult zien en erkennen. Je bent zo intelligent, dat ik je de 
weg niet eerst hoef laten zien. En je bent zo oud, dat je niet lang meer 
moet wachten om die weg te begaan.’  
 Het onderscheid tussen de woorden waarmee de bisschop van 
Würzburg hem nu liet gaan en de woorden die de pater-gardiaan 
van de franciscanen in Münster bijna dertig jaar eerder tot hem ge-
sproken had, zat eigenlijk alleen hierin dat Süßkind voor de een te 
jong was om het licht te zien en voor de ander te oud om het niet te 
zien.  
 Süßkind heeft er zelf geen gevoel voor of hij jong of oud is. Hij is 
de veertig voorbij en heeft er nog nooit over nagedacht. Dat doet hij 
ook nu niet, op de terugweg naar de Trimburg. Niet het besluit van 
zijn gesprek met de bisschop geeft hem te denken, maar een zin die 
aan het besluit voorafging: ‘Daar laten we het voor vandaag bij.’ 
Voor vandaag. Dat duidt op een voortzetting van het gesprek, een 
verdere poging om Süßkind de juiste weg te wijzen en hem het licht 
van het ware geloof te laten zien, zo niet vandaag, dan toch morgen. 
Vandaag – en Süßkind glimlacht, omdat hij aan Konradins vertrok-
ken gelukwens moet denken – vandaag heeft hij weer eens geluk ge-
had.  
 Wat hij aan het gesprek overhoudt, is het besluit om dit geluk niet 
op de proef te stellen, de bisschop en de stad Würzburg in de naaste 
toekomst zoveel mogelijk te mijden en zo kort mogelijk op de Trim-
burg te verblijven. De duur van zijn huidige verblijf was toch al erg 
lang geworden en had wel erg vaak tot dezelfde ontmoetingen ge-
leid, de mensen weten langzamerhand dat hij bij de graaf van Trim-
burg te vinden en te horen is, en daarmee gaat de bekoring voor 
hemzelf en voor de anderen verloren. We moeten zorgen dat we 
zeldzaam worden, joodje, heeft heer Hartmann von dem Busch hem 
met een wijze stem ooit geleerd, toen hij een door Süßkind verwacht 
doel vermeed; we kunnen er niets aan doen, dat ons wambuis en on-
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ze schoenen slijten, maar we mogen zelf niet slijten, anders willen de 
mensen niets meer van ons weten en dan wordt het bitter.  
 Nu, al is de slijtage – of zelfs dat je daar niets van wilt weten – nog 
zo ver weg en de uitspraak van heer Hartmann zo lang geleden, het 
is beslist geen toeval dat Süßkind die zich juist nu herinnert. Als hij 
erover nagedacht had dat er de laatste tijd steeds vaker herinnerin-
gen uit zijn jonge jaren in hem opkomen, dan had hij misschien be-
seft dat daardoor het ouder worden aangekondigd werd. Maar hij 
schrijft het toe aan zijn geringe neiging om een vaste verblijfplaats te 
zoeken, hij voelt een drang naar verre streken en zijn bezoek in 
Würzburg en het voorspel daartoe maakt dat het hem dubbel raad-
zaam lijkt om aan die drang toe te geven.  
 Tegenover Konradin, die zijn nieuwsgierigheid niet kan verbergen 
en nog dezelfde dag om een verslag vraagt, weet hij het onschuldiger 
voor te stellen dan het gegaan is, en Konradin laat zich met de schil-
dering van de ontvangst in de zuilenzaal gewillig afschepen, ja, het 
lijkt hem zelfs voldoening te geven wat Süßkind over meester Stau-
dacher vertelt. Dat was echt iets voor zijn bisschoppelijke oom, die 
ijdele oude bok, zegt hij onverbloemd (en weer komt er bij Süßkind 
een jeugdherinnering boven, aan Konradins boze uitvallen tegen de 
Würzburgse papenhuishouding, die hem toen al hevig tegen de 
borst stuitte.) Of de oude ook zijn schandknaap bij zich had?  
 Er waren twee pages bij hem, antwoordt Süßkind.  
 Konradin knikt gemeen en hij begrijpt het al: pages, jaja. En zoiets 
wil een christenmens zijn. En wil zo mogelijk van een ander een 
christenmens maken.  
 Süßkind haalt zijn schouders op: daarover durft hij niets te zeg-
gen.  
 Haar heer en gemaal heeft niet helemaal ongelijk, interrumpeert 
gravin Agnes met onderdrukte vrolijkheid. Meer dan eens heeft de 
eerbiedwaardige domheer aan tafel zijn knie tegen de hare gedrukt.  
 Een bruuske handbeweging van Konradin berispt haar om haar 
gegiechel:  
 ‘Hoe dan ook – hij had niet helemaal ongelijk. Wat jou betreft, 
Süßkind. Jou en je liederen. De opstandige, bedoel ik. Je moet je meer 
in acht nemen.’  
 ‘Ik zal het proberen, Konradin.’  
 ‘En wat ben je nu van plan?’  
 ‘Ik wil op reis,’ zegt Süßkind. ‘Een lange reis maken. Het wordt 
tijd.’  
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 ‘Lang of kort – maak me niet te schande,’ zegt Konradin.  
 
Er waren onder de joden rondreizende kunstenmakers en narren en 
muzikanten, er waren kaarters onder hen en dobbelaars en dronke-
lappen, maar dat waren er bij elkaar niet veel, vooral omdat het maar 
bij wijze van uitzondering gebeurde dat een jood zich bedronk. Want 
wie voortdurend door gevaar omringd wordt, kan het zich niet  per-
mitteren om zijn bewustzijn in slaap te sussen. Misschien speelde in 
die onthouding ook nog de verre herinnering aan vader Noachs 
dronkenschap mee, misschien ook de veel directere herinnering aan 
de acties van de plunderaars, moordenaars en brandstichters, die al-
tijd in dronken horden kwamen en misschien lag het daaraan dat 
zelfs het gematigde advies in het boek Kohélet, Prediker, om de wijn 
“met een vrolijk hart” te drinken zo zelden opgevolgd werd: omdat 
er voor de harten zo weinig reden was om vrolijk te zijn.  
 Er was één dag waarop ze het desondanks waren, maar één in 
heel het jaar: de feestdag die Poeriem heette, van oudsher het enige 
ongeremd vrolijke van alle joodse feesten. Het werd gevierd als dank 
voor de redding uit een levensgevaarlijke toestand, die de kinderen 
Israëls bedreigd had onder de heerschappij van de Perzische koning 
Achasjverosj, beter bekend als Xerxes, wiens gunsteling Haman alle 
joden in het hele rijk had willen uitroeien, en zijn boze plan was door 
de mooie, uit een joods geslacht stammende koningin Ester samen 
met haar oom Mordechai verijdeld. Dat was oneindig lang geleden 
gebeurd, eeuwen voor het begin van de huidige jaartelling. Maar 
omdat er in de sindsdien verstreken eeuwen telkens weer een nieu-
we Haman opstond, wiens plannen telkens weer verijdeld werden, 
bleef in de harten van de joden de wonderbaarlijke redding leven 
alsof ze die pas gisteren hadden meegemaakt. En daarom dronken ze 
de wijn ook werkelijk “met een vrolijk hart” en was het op de dag 
van het Poeriemfeest niet alleen toegestaan, maar zelfs geboden en ze 
moesten zelfs, zoals geschreven stond, net zo lang drinken tot ze tus-
sen de zinnen Vervloekt zij Haman en Geloofd zij Mordechai geen onder-
scheid meer konden maken (waarbij de geleerden aantekenden dat 
de Hebreeuwse letters van de twee zinnen dezelfde getalswaarde 
hadden.) En ze moesten, zo heette het verder, de vreugdevolle dag 
met spel en dans en maskerade vieren en als Hamans vervloekte 
naam viel met hun voeten schuifelen en met hun handen op hout 
kloppen, zodat er veel lawaai was – op de vraag van de bisschop van 
Regensburg naar de zin van dat “Haman-kloppen” legde rabbi Joeda 



 209 

de Vrome uit dat iedere keer als bij het noemen van de naam Haman 
in de synagoge met de voeten geschuifeld en met de handen geklopt 
werd de demonen van de hel op de levende Haman insloegen en 
hem met hun voeten vertrapten. En toen de bisschop om een bewijs 
vroeg, had rabbi Joeda hem in een nacht met nieuwe maan naar de 
poorten van de hel geleid om het hem zelf te laten zien en hem te 
overtuigen; en iedereen, werd er gezegd, zei daarna: ‘Als ik een van 
jullie was, zou ik met het schuifelen en kloppen helpen.’  
 Aan de gewoonte om de joodse feestdagen met zijn soortgenoten 
door te brengen houdt Süßkind liefdevol vast. Die gewoonte is met 
de jaren steeds onontbeerlijker geworden en strekt zich ook steeds 
vaker uit tot de “kleine” feestdagen, die je niet zo streng hoeft te vie-
ren en waarvan een verzuim niet zo zwaar weegt. Maar ze zijn voor 
hem een welkome aanleiding tot een vertrouwd en vertrouwelijk sa-
menzijn met zijn eigen volk. Niet dat hij in de schoot van zijn eigen 
volk moet herstellen van de aanvechtingen en vijandigheden waar-
aan hij in de buitenwereld blootgesteld is, integendeel: hoe minder 
het toebehoren tot zijn volk hem in de buitenwereld schaadt, hoe 
meer hij zich tot zijn volk aangetrokken voelt. Want het is iets anders 
om je als jood tussen niet-joden te bewegen dan een jood onder joden 
te zijn.  
 Op de grote joodse feesten valt dit weldadige gevoel hem acht da-
gen lang ten deel (meestal zelfs een paar dagen langer, ervoor en er-
na.) Maar het Poeriemfeest heeft als een van de weinige genoeg aan 
één dag. Deze keer viel het in de tweede helft van maart en doordat 
Süßkind de juiste datum te laat gehoord had en zich bovendien op 
de afstanden verkeken had, kwam hij pas kort voor het begin van de 
vooravond en de feestelijkheden in Landshut aan. Hij kon zich nog 
net bij het gastenhuis van de gemeente melden en door een toevallig 
aanwezige beambte ontvangen worden.  
 De joodse gemeente van de stad Landshut hoorde tot de oude en 
goed bekend staande, dat zag je al aan de danszaal, een groot, bijna 
helemaal vrijstaand gebouw, dat door zijn koepel hoger leek dan het 
in werkelijkheid was. Daar werden bruilofts- en besnijdenisfeesten 
gegeven, daar vonden gastmalen en vergaderingen plaats, en daar-
heen ging deze vooravond iedereen van de Landshutse joden die 
nog benen had om te lopen en een hart om zich te verheugen. Al bij 
het vallen van de schemering begon het druk te worden, al op de 
weg langs de Jodenstraat lieten de poeriemfluiters met vreemde ca-
priolen hun fluitjes horen en haalden de potsenmakers allerlei gek-
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heid uit, maakten buitelingen, probeerden gillende meisjes te pakken 
om die meteen weer los te laten en hen met een overdreven diepe 
buiging aan hun begeleider terug te geven. En zeker in de danszaal 
heerste zo’n geweldige drukte, dat je je afvroeg hoe er nog steeds 
mensen bij konden.  
 De meeste aanwezigen – en alle jongeren – droegen voor deze ge-
legenheid passende kostuums, waardoor de vindingrijkheid enigs-
zins beperkt was. Er was een aanzienlijk aantal koninginnen Ester, 
veel daarvan in een kostbare, rijkversierde sleepjurk en met een fon-
kelende kroon op hun haar (want op deze ene dag mochten de vrou-
wen ook toegeven aan hun behoefte aan ijdel pronken, die anders zo-
veel vermaningen van de eerbiedwaardigen en wijzen teweegbracht 
en zoveel hoon van de jaloerse omgeving.) Er was verder een bijna 
even groot aantal hovelingen, die direct herkenbaar waren als Mor-
dechai, en er waren – in de hovelingendracht nauwelijks van hen te 
onderscheiden, maar wel om redenen van schaamte of voorzichtig-
heid gemaskerd – een paar Hamannen. Een van hen had op zijn 
voorhoofd een houten lat bevestigd, misschien om aan te geven dat 
die Haman, die zo brutaal geweest was om de joden uit te willen 
roeien, een bord voor zijn kop gehad moest hebben, misschien om 
iedereen die daar zin in had uit te nodigen tot het “Hamankloppen” 
(waar dan ook vaak en onder grote hilariteit gebruik van werd ge-
maakt.) Een podium tegen de achterwand bood plaats aan de fluitis-
ten en vedelaars die de dansmuziek speelden en een ander werd af-
wisselend gebruikt door rondlopende verkopers van drankjes en een 
groep acrobaten, maar ook midden in de zaal en aan de zijkanten te-
midden van de golvende menigte vormden zich af en toe kleinere 
eilandjes rond de voorstelling van een potsenmaker, een goochelaar 
of een jongleur.  
 Naar een van die groepen, tegen de muur tegenover het danspo-
dium, liet Süßkind zich meevoeren, aangelokt door het steeds weer 
opklinkende gelach en applaus, al begreep hij ter plekke niet waar 
het om begonnen was. De voorstellingen van de potsenmakers, 
waarvoor geapplaudisseerd werd, hadden blijkbaar betrekking op 
plaatselijke personen en gebeurtenissen waar ze zich nu eens met een 
pantomime en dan weer met spotrijmen of imitaties van bepaalde 
manieren van praten vrolijk maakten. Uit een soort net dat achter 
hem aan de muur hing, haalde hij af en toe allerlei maskers of kle-
dingstukken tevoorschijn, waaraan hij zich met grote handigheid en 
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verbazend snel aan wist te passen – waardoor hij vaak al voor het 
begin van de eigenlijke voorstelling luide bijval oogstte.  
 Hoe langer Süßkind er stond, hoe bedrukkender hij zijn gebrek 
aan begrip vond en hoe onontkoombaarder hem een gevoel bekroop 
dat hij hier juist allerminst verwacht had: het gevoel van vreemd-
heid. Dat lag misschien ook wel aan het feit dat hij niet verkleed was 
of gemaskerd, waardoor hij confrontaties, die op dit soort feesten ge-
makkelijk tot stand komen, niet opgelucht tegemoet zag. Inderdaad 
had hij maar twee of drie keer en alleen in het voorbijgaan een ge-
fluisterd woord, een giechelende roep en een opmonterende glim-
lach opgevangen, zonder dat daar meer op volgde dan even mee-
doen met een rondedans. En nu, in de halve cirkel van de lachers, 
voelde hij zich zo vreemd of ze een andere taal spraken.  
 Hij schoof achteraan naar het einde van de halve cirkel en liet 
vandaar zijn blik over de gezichten gaan, als om na te gaan of hun 
vrolijkheid echt was of maar gespeeld, maar degenen die dicht bij 
hem stonden droegen maskers en de gezichten van de anderen wa-
ren zo ver weg dat hij uit hun uitdrukking geen conclusies kon trek-
ken.  
 Juist toen hij zich om wilde keren, voelde hij dat er van de andere 
kant van de halve cirkel een blik om hem gericht was, hij voelde dat 
het de blik van een vrouw was en haalde een paar keer adem voor hij 
de blik opving en beantwoordde. De blik kwam van achter een zwart 
half masker en het was een vaste, rustige blik. Ook van de vrouwen-
gestalte – ze droeg een donkerrood bovenkleed dat aan de hals door 
een schitterende sierspeld bijeengehouden werd en haar blanke huid 
tot de lage uitsnede van haar eigenlijke gewaad vrijliet – ging een 
grote, dwingende rust uit, zoals ze daar stond en zich aan zijn blik 
vertoonde. Een paar hartenkloppen lang waren ze volkomen afge-
zonderd uit het gewoel en gedrang en gelach rondom, een paar har-
tenkloppen lang hoorden ze er niet bij en hoorden ze bij elkaar. Daar-
na, omdat hij die blik niet kon verdragen, deed Süßkind alsof hij al 
zijn aandacht aan de potsenmaker gaf.  
 Die stond juist op het punt om aan een nieuwe scène te beginnen; 
hij deed een greep achter zich en trok uit het net twee grote, zilver-
kleurig geverfde kartonnen deksels tevoorschijn die van boven door 
twee snoeren zo met elkaar verbonden waren dat hij zijn hoofd en 
hals ertussendoor kon steken, ongeveer zoals je een blouse over je 
hoofd trekt, of een mouwloos hemd, of het onderhemd van een 
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wambuis, of – en het was nu een andere hartslag dan eerst, die door 
Süßkind heen ging – of het borst- en rugpantser van een harnas.  
 Het volgende moment wist Süßkind alles; ja, hij had het idee, in 
een verward buitelend verloop van de toch al korte tijd, dat hij wat 
nu volgde al eens eerder ergens gezien en gehoord had, alsof hij het 
helemaal niet meer over zich heen hoefde te laten gaan en hij bleef 
alleen maar staan om geen aandacht te trekken, zeker niet van de 
vrouw in het donkerrood. Wist zij wat er gebeurde?  
 Hij keek naar haar. Weer trof haar rustige blik de zijne. Toen ze 
zeker wist dat hij haar aangekeken had, keerde ze zich weer naar de 
voorstelling. Daarvoor hoefde ze haar hoofd maar heel weinig te 
draaien. Het was verbazingwekkend hoe langzaam ze die heel kleine 
draai voltrok.  
 De potsenmaker was ondertussen klaar met zijn kostuumwissel. 
Links bungelde er een belachelijk lang houten zwaard aan zijn heup 
en in zijn rechterhand hield hij een rondbuikige luit, waarvan de sna-
ren uit drie bindtouwen bestonden en die hij met groteske onhandig-
heid vasthield, omdat hij telkens tegelijk ook zijn zwaard wilde pak-
ken. Het gelach van de omstanders werd na iedere mislukte poging 
sterker.  

‘Wat staan jullie te lachen?’ riep hij met slechtgespeelde woede. 
‘Hoe kan ik nou weten hoe je met een zwaard omgaat? Hoe komt een 
jood aan een zwaard? Heb ik al niet genoeg werk aan mijn luit?’  
 Hij begeleidde zijn vragen met wanhopige grepen en gebaren, die 
voor telkens nieuwe lachsalvo’s zorgden – tot hij met een plotseling 
besluit de klankkast van de luit over zijn hoofd sloeg, zodat de hals 
van de luit opzij uitstak.  
 ‘Dan hoef ik tenminste geen jodenhoed te dragen,’ legde hij uit 
met een voldane grijns. Daarop pakte hij de luit van zijn hoofd, tok-
kelde een beetje aan het gescheurde bindtouw en begon:  
 

Ik ben Süßkind, de ridder,  
Van Trimburg, het kasteel.  
Ik zing er Duitse liedjes  
En lijk, en lijk met mijn gekweel  
Een goj, een goj, een goj.  
 
Ik ben een Duitse zanger  
En lijk wel een van hen.  
Laat gojiem maar niet merken  
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Dat ik toch ben, dat ik toch ben  
Een jood, een jood, een jood.  

 
Het applaus waarvoor hij boog (waarbij hij als toegift nog een keer 
over zijn houten zwaard struikelde), klonk vergeleken met de voor-
afgaande hilariteit mat en haast verlegen. En dat had voor Süßkind 
eigenlijk een troost kunnen zijn. Ondertussen stond zijn hoofd niet 
naar zo’n troost. De vernedering die het spotlied voor hem geweest 
was, deed hem minder dan het feit dat het zo dom en verkeerd en 
bovendien slecht gemaakt was. Een hulpeloze woede overkwam 
hem en verlamde hem. En terwijl de kring geleidelijk oploste en zich 
verspreidde, verroerde hij zich niet en leek als enige op meer voor-
stellingen te wachten.  
 ‘Vond je het leuk?’ vroeg de potsenmaker, die met het net over 
zijn schouder langs hem liep. Süßkind gaf geen antwoord.  
 ‘Vond je het leuk?’ vroeg een stem achter hem, een rustige, donke-
re vrouwenstem.  

Süßkind draaide zich om.  
‘Waarom vraag je dat?’  
‘Om met je in gesprek te komen.’  
‘Wie ben je?’  
‘Je wilt toch niet weten wie ik werkelijk ben? Je wilt weten wie ik 

voorstel, nietwaar?’  
‘Ja. Nee. Wat je wilt.’  
‘Ik ben koningin Wasjti.’  
‘Welke koningin?’  
‘O!’ Verbazing en verwijt vermengden zich in haar zachte uitroep. 

‘Ken je me niet? Ik ben de eerste vrouw van koning Achasjverosj. Die 
hij verstoten heeft om met Ester te kunnen trouwen. Ik ben een ver-
stoten vrouw.’  

Ze zei het bijna ernstig, bijna treurig; alleen in de manier waarop 
ze klaaglijk haar armen uitspreidde lag komische overdrijving. Ook 
hield ze haar armen nog enkele ogenblikken langer uitgespreid.  

Toen Süßkind een stap naar haar toe deed, ging zij precies één 
stap achteruit.  

‘En jij?’ vroeg ze. ‘Wie ben jij? Ik bedoel: wie je werkelijk bent. 
Want je stelt immers niemand voor.’ En ze liet een langzame hand-
beweging langs zijn gestalte glijden.  

‘Ik ben degene die de potsenmaker voorstelde.’ Süßkind wees met 
zijn duim achter zich. ‘En voor mij was het geen grap.’  
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‘Dat was aan je te zien. Maar je hebt je goed gehouden.’  
‘Ken je mij?’  
‘Ik ken je van naam. Waarom vraag je dat?’  
‘Omdat ik – omdat jij – omdat je helemaal niet verrast bent dat ik 

het ben.’  
‘Waarom zou ik verrast zijn? Je bent heel hoogmoedig, Süßkind.’  
‘Dat ben ik nog nooit zo weinig geweest als nu. Ik voel me ellen-

dig, neem dat maar van me aan.’  
Hij liet zijn hoofd zakken. En hij bleef in die houding staan, ook 

toen haar hand langzaam over zijn haar streek, van zijn kruin tot bij-
na in zijn nek. En hij keek maar half op, toen hij vroeg:  

‘Moeten we hier blijven staan?’  
Toen pas keek hij op en zag de blik die vanachter het zwarte mas-

ker op hem gericht was, de vaste, rustig stralende blik:  
‘Laten we hier nog even blijven staan. Als we gaan, dan gaan we 

in verschillende richtingen.’  
Haar blik bleef roerloos op hem gericht en hij onderging die roer-

loos. Rondom hen brak de rumoerige golving op hun roerloosheid, 
viel uiteen ruiste pas veel verder weer samen.  

‘Zeg toch iets, in ’s hemelsnaam.’ Zijn stem was breekbaar van 
wanhoop.  

Ze maakte haar masker los en schoof het omhoog naar haar zwar-
te haarinplant. Uit haar ivoorkleurige, regelmatig gevormde gezicht 
brandde de blik van haar treurige ogen hem onweerstaanbaar tege-
moet.  

Daarna, nog voor ze haar masker helemaal afgedaan had, liep ze 
langs hem de drukte in, die zich achter haar sloot.  

Hij zag haar die avond niet terug en zag haar ook de volgende dag 
nog niet en de dag daarna niet. Wie had hij naar haar moeten vragen, 
en hoe? Kun je me zeggen, beste vriend, wie op Poeriem in de dans-
zaal koningin Wasjti was? Het enige wat ik weet is dat ze zwarte 
ogen heeft, een bleek, ivoorkleurig gezicht en prachtige zwarte ogen, 
meer weet ik niet. En een donkere, rustige stem. Dat is alles. Nee, 
nog iets. Ze noemde zichzelf een verstoten vrouw. Maar dat was vast 
een grapje. Of is er in de joodse gemeente van Landshut een versto-
ten vrouw?  

Er was niemand aan wie Süßkind het zo regelrecht had kunnen 
vragen. Hij maakte zijn opwachting bij de zaakwaarnemers en de ge-
leerde mannen van de gemeente, hij werd te eten gevraagd, hij nam 
deel aan de gebedsdiensten in de mannensjoel en deed verder alles 
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wat hij naar goed gebruik moest doen; hij zag zich ook hier door de-
zelfde, half eerbiedige en half schouderklopjes uitdelende vertrou-
welijkheid omgeven als elders, kreeg steeds weer te horen wat een 
eer ze het vonden om hem als gast te hebben en had dat spotlied rus-
tig kunnen vergeten. Maar de donkerrode vergat hij niet en hij kon 
niemand naar haar vragen.  

Het kostte hem vier volle dagen tot een toeval hem op haar spoor 
bracht, een toeval dat er inderdaad mee samenhing dat ze zich een 
verstoten vrouw genoemd had. Na een maaltijd in het huis van de 
voorzitter van de gemeente ontstond er een gesprek over het algeme-
ne verval van zeden, dat helaas ook de joodse gemeente al bedreig-
de; je hoorde zo van alles, zelfs hier in Landshut waren er een paar 
gevallen waar je het beter niet over kon hebben... Maar er werd toch 
over gesproken en zoveel dat Süßkind het voor zichzelf kon combi-
neren, dat hij hoorde waar het hem om te doen was, de naam en 
waar ze woonde en hoe het met haar gesteld was. Ze was geen ver-
stoten, maar een verlaten vrouw (wat bijna even erg was), haar man 
was er op een dag vandoor gegaan, ze wisten niet waarom en zij zei 
het niet, ze leefde in afzondering met zijn oude moeder en begaf zich 
maar zelden onder de mensen; op Poeriem, heette het, was ze in de 
danszaal geweest, eigenlijk zielig, een vrouw in haar beste jaren, wie 
weet waaraan het lag en wie de schuld droeg, laten we het over iets 
anders hebben, het zijn slechte tijden.  

Nog dezelfde dag ging Süßkind op weg. Hij was er door een paar 
onopvallende vragen achter gekomen en vond hem zonder moeite.  

De Jodenstraat was – zoals in bijna alle grotere gemeenten – een 
langgerekte, breed opgezette rij huizen, waarop aan beide kanten des 
te nauwere steegjes uitkwamen, ordeloos en er pas later bijgekomen, 
drie of vier in totaal. Het huis dat ze hem beschreven hadden lag nog 
aan de hoofdstraat, al bijna aan het eind, waar de weg geleidelijk 
overging in door onkruid overwoekerd puin, tot aan de stadsmuur, 
die in deze buurt geen poort en geen toren had. Süßkind schrok bij 
de gedachte dat hij in zo’n buurt langer zou moeten blijven of zelfs 
altijd zou moeten wonen. Boven op de Trimburg, maar ook op de 
burchten en aan de hoven waar hij de rest van zijn tijd doorbracht, 
was het voor hem vanzelfsprekend geworden dat hij uitzicht had en 
een gevoel van ongebondenheid dat al bijna gelijkstond met vrijheid. 
En wat de woningen betrof die hem bij zijn verblijf in de joodse ge-
meenten aangewezen werden, hij kon daaruit, hoe klein en beperkt 
ze altijd ook waren, die nestwarmte afleiden waar hij eigenlijk van 
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oudsher op uit was. Maar dit hier, dit kleine houten huis met twee 
ramen waarvoor hij nu stond met het lage schindeldak en de grijze 
kalk, die er des te armoediger uitzag omdat hij schoon was – dit 
schrikte hem af. Hij wist nauwelijks meer wat hem hier gebracht had.  

Zij was het zelf die voor hem opendeed, en ze herkende hem 
ogenblikkelijk, hij voelde het en hij voelde de seconden van haar aar-
zeling als een laatste poging tot een in het geheim al opgegeven ver-
zet, zo nauwkeurig voelde hij dat. Toen vroeg ze:  

‘Wat wil je van me. Waarom ben je gekomen. Je had niet moeten 
komen. Kom binnen.’  

Ze droeg een hooggesloten, zwarte jurk en haar zwarte haar had 
een scheiding in het midden en haar zwarte ogen boven de gepro-
nonceerde jukbeenderen keken hem strak aan, nog terwijl ze opzij 
stapte om hem binnen te laten.  

Even schoon als het kleine huis van buiten was ook de kleine ka-
mer en die zag er helemaal niet armoedig meer uit, maar dat lag mis-
schien aan het schemerige licht. Op de kleine, rechthoekige tafel in 
het midden stonden koperen bekers en borden.  

‘Ga zitten. Ik zal wijn halen.’  
Toen ze terugkwam met de koperen kan en de twee bekers volge-

schonken had, stond Süßkind op, trok onder zijn wambuis zijn hoed 
tevoorschijn, bedekte zijn hoofd en hief zijn hand voor de zegen-
spreuk. Geprezen zijt Gij, Heer, onze God, Koning der wereld, die de 
vrucht van de wijnstok geschapen hebt.’  

‘Doe je dat altijd?’ Ze glimlachte, het was een vrolijke en weifelen-
de glimlach met een grote warmte.  

‘Nee, niet altijd. Eigenlijk nooit.’ Nu besefte hij pas dat hij tot nu 
toe nog geen woord tegen haar gezegd had. IJverig, als om het goed 
te maken, praatte hij verder. ‘Ik drink de wijn anders alleen met de 
anderen. En drink ik een keer met joden, dan is er altijd iemand die 
de zegen mag spreken.’  

‘Je hebt hem heel mooi gezegd. Als iemand die het gewend is.’  
‘Ik heb hem graag gezegd en zou dat graag vaker doen. Ik ben niet 

iemand die het gewend is, maar zou het graag gewend zijn. Ik weet 
heel weinig en zou graag meer weten. Ik zou –‘  

‘Waarom ben je gekomen?’  
‘Om mijn koningin Wasjti terug te zien.’  
‘Ik heet Mirjam.’  
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‘Om mijn koningin Mirjam terug te zien. Ik heet Mordechai. Is het 
niet eigenaardig dat ik Mordechai heet en dat jij koningin Wasjti 
was? Eigenlijk werd je om mij verstoten. Laat het me goedmaken.’  

‘Waarom zei je dat niet in de danszaal?’  
‘Ik weet het niet. Als kind, in Trimberg, waar ik opgegroeid ben 

onder de anderen en toen mijn vader me een keer meenam naar de 
stad Würzburg voor het Poeriemfeest – toen was ik altijd trots dat ik 
Mordechai heette. Maar kortgeleden in de danszaal, alleen met jou in 
de danszaal, dacht ik er niet aan. Nu kom ik pas op dat idee. 
Vreemd.’  

Hij zweeg en ze zwegen allebei. Het schemerde nog meer en ze 
zwegen.  
 De deur naar de zijkamer ging open, een lage deur, de enige bui-
ten de voordeur.  

Op de drempel verscheen de gebogen gestalte van een oude 
vrouw met een zwarte hoofddoek om haar gerimpelde gezicht. Met 
beide handen steunend op haar knoestige stok bleef ze staan en knik-
te een paar keer zwijgend de kamer in, voor ze zich weer terugtrok 
in het donker, achter de deur, die ze zacht sloot.  

‘Dat was zijn moeder. Ze treurt met me, al jaren. In het begin 
treurde zij alleen. In het begin wachtte ik nog. Ik ben allang opge-
houden met leven. Maar één keer per jaar –.’ Nu was zij het die niet 
verder kon.  

‘Je moet weer beginnen met leven,’ zei Süßkind.  
‘Altijd met Poeriem. Het was Poeriem, toen hij verdween.’  
‘Je moet weer met leven beginnen.’  
‘En waarom?’  
Süßkind zweeg.  
‘Omdat je van me houdt?’  
Süßkind zweeg.  
‘Het is goed dat je het niet zegt. Zo kan ik je makkelijker geloven.’  
‘Ik houd van je,’ zei Süßkind.  
‘Wil je me als vrouw?’  
‘Ja.’  
‘Met die arme oude vrouw erbij? Of moet ik die hier achterlaten?’  
Süßkind zweeg.  
‘Maak je gedachtegang niet af. Zondig niet.’ Plotseling glimlachte 

ze. ‘En besef dat ook verdriet, als het maar taai genoeg is, het leven 
kan verlengen. Dat kan het zelfs veel beter dan vreugde.’ Nu glim-
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lachte ze niet meer. ‘Luister, Süßkind,’ zei ze. ‘Luister goed. Het is al 
lang geleden dat ik met een man –‘  

‘Ik wil niet luisteren.’ De heftigheid waarmee hij haar onderbrak, 
zorgde dat hij stilviel en de plotselinge stilte stond tussen hen in als 
een muur, zodat ze elkaar niet konden zien, en ze keken beiden naar 
de grond.  

‘Vergeef me,’ zei Süßkind. Toen hij eindelijk opkeek, klonk zijn 
stem zachter dan eerst. ‘Wie ben ik om zo met je te praten? Wie ben 
ik?’  

‘Ik weet wie je bent. Ik weet het beter dan jij. Ik wist het vanaf het 
eerste moment en wil je vrouw worden en wil je als man. Maar ik 
weet ook beter dan jij dat dat niet kan.’  

‘Ik houd van je,’ zei Süßkind. ‘Waarom kan het niet?’  
‘Hier wil je niet met me leven en dat begrijp ik. Dit is geen huis 

voor jou. Heb je een ander huis? Je hebt er geen. Moet ik je vrouw 
worden en met je rondtrekken door vreemd gebied? Zelfs als ik dat 
kon –‘ (ze knikte zacht tegen de deur) – ‘zou ik het niet doen en zou 
jij het niet willen. Wat wil je, Süßkind?’ Ze had rustig gesproken, nog 
steeds met dat glimlachje van eerst, en het gebeurde onverhoeds dat 
ze haar handen voor haar gezicht sloeg, opdat haar wanhoop niet te 
hevig zichtbaar werd. ‘Süßkind, Süßkind, wat wil je van me?’  

Hij stond op en liep rond de tafel, tot hij achter haar stond en boog 
zich over haar heen en raakte haar niet aan, alleen zijn stem was zo 
dicht bij haar, dat hij kon fluisteren:  

‘Je moet niet treurig zijn, omdat ik van je houd. En als er alleen ge-
brek is aan een huis, dan zorg ik voor een huis. Ik kom terug.’  

‘Je komt niet terug en je krijgt geen huis, Süßkind. Daarvoor ben je 
niet in de wieg gelegd. Waarvoor je wel in de wieg gelegd bent, weet 
ik niet, maar niet voor een huis en niet voor een vrouw.’ Ze was on-
der het spreken langzaam opgestaan en had zich langzaam omge-
keerd. ‘Erg genoeg dat je me gevonden hebt en bij me gekomen bent. 
Maar een tweede keer, Süßkind, kom je niet.’  

Nu stonden ze zo dicht tegenover elkaar en zo volledig in de ban 
van hun roerloosheid als toen in de danszaal temidden van al die 
mensen.  

‘En als ik kom – wijs je me dan de deur, koningin Mirjam?’  
Ze keek hem aandachtig aan. Met een gebaar van oneindige be-

hoedzaamheid en zonder ook maar iets dichter bij hem te komen, 
legde ze haar handen op zijn schouders, beide handen. Even leek het 
of ze wilde glimlachen.  
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‘Nee, ik zal je niet de deur wijzen. Ik zal op je wachten. Ik ben nie-
mands vrouw, ik heb niemand als man. Daarom wil ik tenminste ie-
mand hebben op wie ik kan wachten. Ga nu maar, Süßkind. Ga maar 
bij me weg.’  

Maar ze haalde haar handen niet van zijn schouders, en hij ging 
niet bij haar weg.  
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[V] 
 
Hoe is het zover gekomen? En is het zijn eigen schuld dat het zover 
gekomen is, of moest het zover komen?  
 Süßkind vraagt het zich af en hij vindt geen ander antwoord dan 
een leeg, lachwekkend hoofdschudden. Je zou hem bijna, zoals hij 
daar voor de burcht Sponheim zit, voor de buitenmuur, voor de 
poort, met zijn vermoeide rug tegen de zomers warme stenen van de 
burchttoren geleund, met zijn jas en broodzak naast zich in het stof, 
zijn ogen halfdicht, de baardstoppels ordeloos in zijn verslapte ge-
zicht en veel al grijs en wit – je zou hem bijna, zoals hij daar zit en 
lachwekkend zijn hoofd schudt, voor een afgewezen landloper hou-
den.  
 Hij ziet het paard van de oude graaf Berthold voorbijkomen en 
kijkt het na tot in de schittering van de middagzon de laatste stof-
wolk daalt. De graaf reed het paard langs hem zonder hem te zien en 
het maakt geen groot verschil of hij hem echt niet zag of hem niet 
wilde zien, het is geen groter verschil dan tussen Süßkind en een af-
gewezen landloper. Hoe kon dat gebeuren? Hoe lang is het geleden 
dat Süßkind naast graaf Berthold aan kwam rijden en hem zijn dien-
sten aanbood als lansier of als boogschutter en de graaf bood hem in 
plaats daarvan bescherming, hoe lang is dat geleden? Nu zoekt de 
graaf van Sponheim geen gewapende mannen meer, geen ruiters en 
geen voetvolk en hij houdt zichzelf maar moeizaam in het zadel, mis-
schien ook al een beetje moeizaam op de been, Süßkind dacht het te 
zien op de binnenplaats, voor de ingang van het hoofdgebouw. Want 
toen hij zich door de huisvoogd liet melden (dat was een nieuwe, een 
jonge, die kende hem niet) – toen mocht hij niet binnenkomen, toen 
gaf graaf Berthold er de voorkeur aan hem onder de toegangspoort 
tegemoet te komen, en hij haalde zijn schouders op en keek langs 
hem met dezelfde peinzende blik als vroeger en hij had geen tijd en 
geen plaats voor hem, je behoort aan mijn vriend, graaf Konrad, toe 
en als je met hem onenigheid hebt, is het niet aan mij om je op te ne-
men, ik ben moe en wil met rust gelaten worden, zoek maar een an-
der, het spijt me, en gedurende al die lange minuten liet graaf Ber-
thold zijn blik langs hem gaan als eens, jaren en jaren geleden, alleen 
liep hij daarna niet heen en weer over de binnenplaats, alleen wenkte 
hij Süßkind niet meer bij zich, alleen ging hij niet meer met hem uit 
rijden, hij is moe en wil met rust gelaten worden, hij vecht niet meer 
en heeft geen vechters nodig, en had hij ze nodig, dan was Süßkind 
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daar niet bij, ook Süßkind is moe, ook Süßkind is oud geworden; hij 
voelde het de hele tijd en nu weet hij het, maar hij weet niet hoe het 
komt dat hij nu voor de burcht Sponheim zit, slap met zijn rug tegen 
de muur geleund, met grijswitte baardstoppels in zijn gerimpelde 
gezicht en met zijn eerst nog halfopen ogen nu al helemaal dicht te-
gen de lagere stralen van de middagzon, met in het stof naast zich 
zijn broodzak en zijn jas, een afgewezen landloper, hoe is het zover 
gekomen?  
 
Toen hij terugkwam uit Landshut reed hij naar de Trimburg met het 
vaste, onderweg steeds vaster geworden plan om direct naar Konra-
din te gaan, te vertellen wat er gebeurd was, over dat spotlied te ver-
tellen en over vrouw Mirjam, alsof het een met het ander samenhing; 
het verhaal over dat spotlied zou bij Konradin een willig oor vinden, 
zoiets hoorde hij graag en dat zou hem vriendelijker stemmen voor 
het verhaal met Mirjam, daar was Süßkind zeker van, voor het ver-
haal van zijn liefde voor Mirjam, ik wil trouwen, Konradin, ik wil 
een gezin stichten en een nieuw leven beginnen, het is hoog tijd, ik 
ben niet meer de jongste en als ik nog een beetje een eigen leven wil 
hebben, moet ik opschieten, geef me een huis, Konradin, een eigen 
huis, geef me woonrecht beneden in het dorp, zoals jouw vader mijn 
vader gegeven heeft en je grootvader die van mij, ik blijf bij je in 
dienst, ik blijf je zanger Süßkind, maar laat me, Konradin, ik smeek 
je, laat me niet langer alleen zijn, laat me een huis en een thuis heb-
ben en een vrouw en een kind, laat me leven, smeek ik je... Wel hon-
derd keer had hij het onderweg tegen zichzelf gezegd en gerepe-
teerd, ieder woord, iedere intonatie, iedere pauze, hij wist ongeveer 
welke tegenstand er van Konradin te verwachten was en hoe hij 
daarop moest reageren, hij voelde zich toegerust voor woord en 
weerwoord en wilde, toen hij uit Landshut terugkwam, direct naar 
Konradin.  
 Toen hij uit Landshut terugkwam, was de oude gravin Margare-
tha dood. Zoals altijd had Süßkind bji de huisvoogd naar haar willen 
informeren, maar de jonge stalknecht begon al op de binnenplaats, 
terwijl hij paard en zadel van hem overnam, allerlei nieuwtjes te ver-
tellen, eerst met een paar anderen, die hij belangrijker vond (en die 
het misschien ook waren), pas in de staldeur vertelde hij van het 
overlijden en was heel onthutst over het effect: Süßkind bleef staan 
en staarde hem aan, hief zijn handen, als om ze voor zijn gezicht te 
slaan, en liet ze weer zakken, liep een paar passen naar het hoofdge-
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bouw en terug in de richting van de stal, hield in, ging naar binnen, 
liet zich op de grove zitbank rechts naast de ingang vallen en begroef 
nu toch zijn gezicht in zijn handen. Pas een hele tijd later merkte hij 
dat naast hem in het halfdonker de oude Rupert zat, de rijknecht uit 
zijn kinderjaren, nu de enige die nog over was van vroeger, de enige 
die nog leefde. En de oude Rupert – alsof hij gevoeld had hoe Süß-
kind deze dood zou opvatten – hief zijn bevende hoofd en zei, al 
hadden ze geen woord tegen elkaar gezegd:  
 ‘Ja, dat doet pijn, dat ze gestorven is. Nu is het afgelopen en uit.’ 
En hij mummelde met geluidloze lippen voor zich uit.  
 Süßkind klopte hem hulpeloos op zijn kromme rug en stond op. 
Afgelopen en uit.  
 Nu, dan moest hij het misschien als een vingerwijzing van boven 
opvatten. Dan was het juist goed als hij van de Trimburg naar een 
eigen huis ging. En misschien stond Konradin nu des te welwillen-
der tegenover zijn verzoek, nu hij ongestoord – – Süßkind schaamde 
zich voor zijn snode overweging en dacht niet verder door.  
 Het was toch een verkeerd einde geweest. De dood van gravin 
Margaretha was al te lang geleden om haar zoon nog in een hoera-
stemming te brengen. Integendeel: Konradin begroette de terugge-
keerde verbazend koel en reageerde, toen Süßkind na wat heen-en-
weergepraat over de overledene begon, regelrecht ijzig:  
 ‘Ja, ze is dood. We hebben haar begraven en ze is dood. Is er ver-
der nog iets?’  
 ‘Je geeft me weinig moed om te vertellen wat er verder nog is.’  
 ‘Vertel maar. Als ik eroverheen kan komen, kun jij dat ook wel, 
mijn fijnbesnaarde juffertje.’  
 ‘Daar gaat het niet om en ik ben geen juffertje. Ik heb een vrouw 
gevonden, Konradin.’  
 En Süßkind zei wat hij onderweg honderd keer gezegd en gerepe-
teerd had, hij zei het zo met ieder woord en iedere intonatie en iedere 
pauze, en hij zei tot slot, toen Konradin zweeg, een tweede keer: 
‘Laat me leven, Konradin, smeek ik je,’ en hij vroeg, toen Konradin 
nog steeds zweeg: ‘Of is dat te veel gevraagd?’  
 ‘Gevraagd?’ zei Konradin. ‘Je hebt niets te vragen.’  
 ‘Ik bedoel: is het te veel wat ik van je vraag?’  
 ‘Nee,’ zei Konradin. ‘Zoveel is het helemaal niet. Een huis – waar-
om zou je niet in een eigen huis wonen, als je al een vrouw gevonden 
hebt? En het woonrecht in het dorp – er is echt geen reden waarom ik 
je die niet zou geven.’  
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 ‘Dus?’  
 ‘Behalve die ene: dat ik er geen zin in heb.’  
 ‘Geen zin? Waarom niet?’  
 ‘Behalve die andere: dat ik je geen rekenschap verschuldigd ben.’  
 ‘Dat weet ik en daar was geen sprake van. Zo brutaal zou ik nooit 
zijn. Maar je kunt toch niet –‘  
 Süßkind hield in. Hij had iets over een gril willen zeggen, namelijk 
dat Konradin toch niet bij wijze van gril zo’n beslissing kon nemen – 
en hij hield in, omdat hij opeens het idee had dat Konradin inder-
daad maar een grillig spel speelde, zoals zijn aard was, en zich het 
volgende moment met bulderend gelach op zijn dijen zou slaan en 
alles was goed. Maar de ogenblikken verstreken en er gebeurde niets 
en Süßkind zei:  
 ‘Je kunt me toch niet bij wijze van gril iets weigeren waar mijn le-
ven van afhangt?’  
 ‘Het is geen gril en ik kan dat heel goed, dat zie je. En je leven, 
Süßkind, je leven hangt er niet van af, dat weet je wel. Of weet je het 
niet en moet ik je zeggen waar je leven van afhangt?’  
 ‘Heb ik iets gedaan wat verkeerd was, Konradin? Heb ik je iets ge-
daan?’  
 ‘Waarom vraag je dat?’  
 ‘Omdat ik je ergernis niet kan verklaren.’  
 ‘Ik ben niet geërgerd. Ik heb alleen geen zin om je te laten gaan. Ik 
wil je in het oog houden, dat is alles.’  
 ‘Een laatste vraag, Konradin, een laatste verzoek. Als ik geen huis 
kan krijgen voor mijn vrouw en mij, laat haar dan hier op de burcht 
bij me wonen. Geef me een kamer voor haar, een kleine kamer naast 
de mijne, en we zijn tevreden.’  
 ‘Wij,’ zei Konradin. ‘Alsof je al met haar getrouwd bent.’  
 ‘Dat kan ik niet, voor ik weet waar ik met haar naartoe moet. 
Daarom vraag ik het.’  
 Was het een gelukkig toeval dat op dat moment de deur openging 
en gravin Agnes de kamer binnenkwam? Ze had duidelijk dringende 
zaken op haar lippen, ze hield die maar met moeite in, toen ze haar 
heer en gemaal niet alleen trof, en toen ze zag dat het Süßkind was 
die haar verhinderde om te praten, leek haar ergernis nog groter te 
worden:  
 ‘Jij hier?’ zei ze. ‘En dat nu? Wanneer ben je dan teruggekomen?’ 
Ze wachtte zijn antwoord echter niet af en keerde zich nu ongeremd 
naar Konradin: er was al weer ruzie met de “smerige oude wijven” 
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(zo noemde ze de kameniersters van de gravin-moeder altijd) en 
haar heer en gemaal moest eindelijk maar eens orde scheppen, ze 
moesten allemaal weg, naar het klooster in Würzburg of waar dan 
ook heen, als het maar snel gebeurde.  
 Konradin hoorde het aan met nors geknik (en blijkbaar niet voor 
het eerst):  
 ‘Jammer dat we er niet een met onze zanger kunnen laten trou-
wen. Die wil namelijk in het huwelijk treden. En de uitverkorene zit 
al op hem te wachten.’  
 ‘Zo?’ Dat klonk heel spits en hoog, en het was een heel langzame 
blik die gravin Agnes langs Süßkind liet glijden. ‘Süßkind wil trou-
wen?’  
 ‘En hij wil haar uit Landshut hierheen halen en hij wil een huis en 
woonrecht in het dorp en kinderen en weet ik veel.’  
 ‘Onzin.’ Gravin Agnes wierp haar elegante hoofdje in haar nek en 
barstte in lachen uit. ‘Die blijft bij ons. Als hij de kriebels krijgt, is er 
hier ook wel iemand te vinden die hij bespringen kan. Het is wel een 
beetje laat om te trouwen – vind je ook niet, Süßkind?’  
 Nee, het was geen gelukkig toeval dat gravin Agnes de kamer bin-
nengekomen was. Verstoord stond Süßkind tegenover de zelfge-
noegzame kilheid die van beide kanten op hem afkwam, nog meer 
verstoord door de grove woorden van de gravin, die zo weinig bij 
haar elegantie pasten en waaruit nog killere minachting bleek.  
 Hij wilde niet langer storen, mompelde hij na een loodzware pau-
ze, liet zijn hoofd zakken, omdat hij geen hele buiging kon maken en 
verwijderde zich.  
 En hij had nog dagenlang een kleine, dwaze hoop dat alles maar 
een grap geweest was, een gril, hoogmoedig en gevoelloos welis-
waar, maar niet vijandig, en als het juiste moment kwam, zou Kon-
radin hem met gespeeld ongeduld vragen wanneer hij eindelijk weg 
dacht te gaan om zijn vrouw te halen, beneden in het dorp hadden ze 
de grond al afgebakend en konden ieder moment met de bouw van 
het huis beginnen, dus wanneer?  
 Het juiste moment kwam niet, en Konradin vroeg niets.  
 Het is net als met het volgend jaar, al eeuwen, sinds duizend jaar 
of langer. Volgend jaar in Jeruzalem, maar het volgend jaar komt 
niet.  
 Dat hij zich die eeuwige slotzin juist nu moet herinneren. Dat die 
juist nu in zijn herinnering opduikt uit de avond van het Pesachfeest, 
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die anders is dan alle andere avonden. Die avond zitten we geleund 
als vrije mannen.  
 Hij zit met zijn rug tegen de muur van de Sponheimse burcht, de 
hitte is weggeëbd, maar de nacht is nog ver, hij wil daarop wachten, 
voor hij ervandoor gaat, misschien blijft het warm genoeg om in de 
openlucht te slapen – en zo niet: de graaf heeft hem door de huis-
voogd een paar munten toe laten stoppen, dan vindt hij wel onder-
dak ergens in een herberg. Natuurlijk kan hij die beter pas in het 
donker opzoeken, op een laat uur, als de herbergiers niet meer zo 
kieskeurig zijn en minder vragen. Nu is het nog te licht. Nu wil hij 
nog een tijdje blijven zitten, tegen de burchtmuur geleund, met zijn 
jas en zijn broodzak naast zich in het stof, om te overdenken hoe het 
allemaal zover gekomen is.  
 
Omdat Konradin hem niet gevraagd had wanneer hij weg zou gaan, 
was hij ongevraagd weggegaan, had de zinloze woede die op zijn 
dwaze hoop volgde met zich mee moeten dragen, meedragen en 
verbergen, hij mocht niet laten merken, mocht het lied niet zingen 
waarmee hij zijn hart wilde luchten tegen de hoogmoed en de laag-
hartigheid van zijn grafelijke heer; het was toch nog niet zoals hij 
wilde en niet af, er stond toch nog niets vast dan de twee eerste re-
gels:  
 

Al wie zich adellijk gedraagt die wil ik edel noemen,  
Alleen aan een oorkonde kun je adel niet herkennen.  

 
Daar wist hij ook al de juiste wijs bij, maar met de rest had hij het 
moeilijk, hij begon telkens weer opnieuw, verwierp het telkens weer 
en wist toch heel zeker dat het hem op een dag zou lukken, er was 
geen haast bij.  
 Waar wel haast bij was, dat was de rit naar Landshut, en hij ging 
op weg, zodra de gebruikelijke duur van zijn verblijf op de Trimburg 
verstreken was en hem geen onbehoorlijk vroeg vertrek verweten of 
zelfs verboden kon worden; ook daarmee moest hij rekening hou-
den, zoals de feiten nu lagen, en daarom was hij tot in de zomer ge-
bleven. Bij het afscheid verwachtte hij heimelijk een paar kwaadaar-
dige woorden van Konradin en hoopte daar zelfs op, en had op de 
vraag of hij er soms nog aan dacht zijn vrouw af te halen en hier te 
brengen het juiste antwoord geweten: ‘Afhalen wel, hier brengen 
niet.’ Maar Konradin vroeg dergelijke dingen niet, Konradin was de 
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hele geschiedenis, omdat die nooit meer ter sprake gekomen was, 
misschien allang vergeten en in ieder geval verliep het afscheid op 
de gebruikelijke manier. Dat het iets koeler toeging dan anders, lag 
zeker ook aan Süßkind zelf en aan zijn haastige gedrag.  
 De haast hielp niet meer. Misschien was dat wel zo geweest, als hij 
eerder gekomen was – maar wanneer hij dan eigenlijk had moeten 
komen was niet meer te achterhalen, dat niet eens, en het was ook 
niet belangrijk.  
 Al bij zijn aankomst viel hem de verlegenheid op waarmee de 
hoogwaardigheidsbekleders van de gemeente van Landshut hem be-
groetten, hun aarzelen en twijfelen waar ze hem onderdak zouden 
aanbieden, hun al te vaak herhaalde vragen hoe lang hij dacht te blij-
ven. Hij kon het allemaal niet verklaren, tot hij besefte dat hij toen in 
de lente, na de heerlijke dagen in het huis en de schoot van zijn ko-
ningin Mirjam, zonder de gepaste afscheidsvisites verdergetrokken 
was, zonder zijn gastheren de gepaste dank te betuigen. Dat namen 
ze hem blijkbaar kwalijk en dat lieten ze merken door een ontvangst 
die hem niet bepaald bemoedigde om meteen en direct naar die Mir-
jam te vragen. Waarom ook? Hij zou haar de volgende dag toch op-
zoeken.  
 De volgende dag zocht hij haar op en vond het huis op slot en ver-
laten. Er kwam geen antwoord, toen hij klopte, er kwam niemand te-
voorschijn, toen hij aan de deur rammelde. Hij had minuten nodig 
om het te beseffen en wist daarna minutenlang niets anders te doen 
dan domweg voor het gesloten huis te blijven staan en niets anders 
te denken dan: daar sta ik nu, waar is ze, het kan toch niet dat ze er 
niet is, ik ben toch gekomen om haar af te halen, haar en in gods-
naam de oude vrouw erbij, en neem haar mee naar Trimberg en als 
Konradin voet bij stuk houdt, als hij me een woning weigert, dan 
zorg ik ergens anders voor het huis dat ze wil hebben, en als ze niet 
wil, dan blijf ik bij haar, waar is ze, daar sta ik nu.  
 Minutenlang bleef hij zo staan en nog vele minuten langer en hij 
wist niet wat te doen en wat te denken.  
 Toen hij zich langzaam en hulpeloos in beweging zette, kwam uit 
een van de nabijliggende huizen een man, die een paar passen naar 
hem toe liep, halverwege bleef staan en met een kwetsend luide en 
kwetsend vrolijke stem riep:  
 ‘Hé daar! Een vreemde gast! En wie zoek je?’  
 Süßkind herkende hem op slag. Het was de potsenmaker van het 
Poeriemfeest, het kon niemand anders zijn.  
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 ‘Ik zoek de vrouw – ik zoek de twee vrouwen die hier wonen.’  
 ‘Die hier gewoond hebben en allang weg zijn. De ene onder de 
grond, de andere boven de grond en ergens, wie weet waar.’  
 ‘Wat zeg je daar? Wie?’  
 ‘De vrouw die je zocht, die je bezocht hebt, de jongste, die leeft. 
Maar waar, dat weet geen mens.’  
 ‘En hoe weet jij dat zij het is die ik zoek?’  
 ‘Ik ken je, vriend. Jij bent Süßkind, de zanger. Ik weet het een en 
ander van je. Ik weet meer van je dan goed voor je is. En ik ben niet 
de enige.’  
 ‘Niet de enige – wat?’  
 ‘Die meer van je weet dan goed voor je is. Je bent met haar in alle 
stilte naar bed geweest, dat weet in Landshut de hele kehille.’  
 ‘Houd op. Praat fatsoenlijk met me, als je al met me wilt praten.’  
 ‘Fatsoenlijk? Nou wordt hij goed! Jij en fatsoenlijk. Uit Trimberg 
komt een jood vandaan, is met onze vrouwen naar bed gegaan. Uit 
Trimberg komt een jood die doet alsof hij netjes is en goed. Je ziet: ik 
kan het. Ik ook.’  
 ‘Ja. Dat heb ik al een keer gehoord. En als je het leuk vindt, maak 
dan maar zoveel spotliederen op mij als je wilt. Maar laat de grappen 
nu even achterwege en vertel wat er gebeurd is.’  
 De ander kwam naast hem staan en liep langzaam met hem mee: 
het kon het vreemde bezoek, de beroemde zanger, de voorname gast 
niet schaden, als ze hem hier samen met iemand uit de buurt zagen; 
zo groot was de keus niet aan mensen die hem hier nog gezelschap 
wilden houden.  
 Süßkind knikte. Dat was het dus. Wat eerst een onverklaarbare 
verlegenheid geleken had en daarna een verwijtende verwijzing naar 
zijn onfatsoenlijke gedrag, was in werkelijkheid iets veel ergers, dat 
was een opzettelijke afwijzing, die alleen daarom geen scherpere vor-
men aannam, omdat hij in de buitenwereld iets betekende, omdat ze 
hem ondanks alles – en ondanks de hatelijke bijklank die het in de 
mond van de potsenmaker had – als een voorname gast beschouw-
den die misschien nog het een of ander kon bereiken en bij wie je het 
niet moest verbruien. Dat was het dus. Süßkind knikte.  
 De ander vatte het op als een bevestiging: dan had Süßkind al in-
drukken opgedaan bij de hoge heren van de gemeente; dan wist hij 
zelf dat de hele kehille het wist.  



 228 

 Opnieuw volstond Süßkind met een zwijgende knik. Hij wilde de 
woordenvloed van de ander niet afleiden en ook niet in de enige 
richting sturen waar het hem om ging.  
 Geleidelijk kwam hij erachter: kort na zijn verdwijning waren er in 
de raad van oudsten stemmen opgegaan tegen de verlaten Mirjam, 
omdat ze hem al te lang en losbandig onderdak gegeven had, en al 
was het niet tot een besluit of een oordeel gekomen, het leven in de 
gemeente was voor haar sindsdien nog zuurder geworden dan eerst, 
nog eenzamer en hopelozer –  
 ‘Hopeloos?’ Süßkind moest hem wel in de rede vallen. ‘Ze wist 
toch – ze wachtte toch – hoezo –‘  
 Hij viel stil en liet het praten over aan de ander, die na een rustig 
genoten pauze doorging: op wie ze gewacht had, wist hij niet, in ie-
der geval was er niemand gekomen, en na de dood van de oude 
vrouw, vroeg in de zomer, was ze naar familie gegaan, naar Bohe-
men of naar Wenen, en meer was er niet te vertellen.  
 Hij bleef staan. Ze waren over de helft van de Jodenstraat, in het 
brede, bochtige deel met het bedehuis en de stenen woonhuizen van 
de rijken, het liep tegen de avond en Süßkind zweeg.  
 ‘Goede reis,’ zei de potsenmaker. ‘Je wilt hier zeker niet blijven?’  
 ‘Ik heb mijn paard naar de herberg verderop gebracht. Misschien 
blijf ik daar vannacht.’  
 ‘Hier zal niemand je tegenhouden,’ zei de potsenmaker en het 
klonk bijna treurig.  
 ‘Süßkind keek op. Zijn blik trof de koepel van de danszaal.  
 ‘Kan ik er wat aan doen?’ Hij schrok, omdat hij het zo hardop ge-
vraagd had.  
 ‘Waaraan?’ De potsenmaker begreep hem niet. ‘Dat niemand je 
hier zal tegenhouden?’  
 ‘Nee,’ zei Süßkind. ‘Dat bedoelde ik niet.’  
 ‘O,’ zei de potsenmaker, die hem begreep. ‘Ik weet het niet. Dat is 
jouw zaak. Goede reis.’  
 Toen wensten ze hem nog een goede reis, niet alleen de joden. Te-
genwoordig doet niemand dat meer, ook de joden niet. Dat hij van 
de anderen naar de duivel mag lopen, dat de heren hem verstoten 
hebben, dat verbaast hem niet – hij heeft het hun niet gemakkelijk ge-
maakt en hun woede bijna met opzet uitgelokt. Maar dat de joden 
niets meer van hem willen weten, en niet alleen die in Landshut, en 
niet doordat ze het van Landshut uit verder verteld hebben, nee, dat 
ze zich overal en met alle mogelijke voorwendsels van hem afkeren, 
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dat valt hem zwaar en dat kan hij niet verwerken. Hoe heeft dat kun-
nen gebeuren? Hoe is het zover gekomen?  
 
Het kwam niet ineens. Het had tijd nodig en het zag er eerst nog he-
lemaal niet naar uit dat het zo zou aflopen.  
 Süßkind had geen haast op de terugweg van Landshut, geen haast 
met zijn terugkeer naar de Trimburg, geen haast meer. Dagenlang 
trok hij doelloos door het zomerse landschap, op zijwegen, langs 
dorpen en gehuchten waarin hij nog net kon overnachten, verder 
niets, verder wilde hij niets, geen aanspraak en geen ontmoetingen. 
Hij moest er eerst aan wennen dat alles nu heel anders was dan hij 
zich voorgesteld had – en tegelijk, op een vreemd smadelijke manier, 
toch weer net als hij sinds jaar en dag gewend was. Hij was een rond-
trekkende zanger onder bescherming en in dienst van graaf Konrad 
von Trimberg. En hij moest hem eigenlijk dankbaar zijn om zijn af-
wijzende besluit. Anders had hij nu een huis zonder een vrouw erin.  
 Je krijgt geen huis, Süßkind. Je bent er niet voor in de wieg gelegd. 
Waarvoor je dan wel in de wieg gelegd bent, weet ik niet, maar niet 
voor een huis en een vrouw.  
 Ze had het niet zo bedoeld, Mirjam de verlatene, Mirjam die hem 
verlaten heeft, niet zo bedoeld en zo is het nu.  
 Maar Konradin wist daar allemaal niets van. Hem interesseerde 
het niet waarvoor Süßkind in de wieg gelegd was en waarvoor niet. 
Die had over dat soort dingen nog nooit nagedacht, die had hem een 
huis en woonrecht geweigerd gewoon omdat hij daar geen zin in had 
als heer, om te laten zien wie de baas was, alleen daarom.  
 En als de oude vrouw nog geleefd had, als koningin Mirjam ge-
wacht had?  
 Hij zette zijn vos aan tot draf. Woede overviel hem, machteloze, 
zinloze, dubbel vergeefse woede, het was allemaal anders en alle-
maal hetzelfde als eerst.  
 Al in Zwaben, in een kleine, versterkte stad, waarvan de muren 
heuvelop rondliepen tot bij de burcht, bleef hij voor een langere rust-
pauze. Het moest een vriendelijke heer zijn die boven op de burcht 
woonde, het was een vriendelijk stadje, zoiets merkte je meteen, ook 
de herberg was vriendelijk en de mensen waren het, niemand kende 
hem, niemand keek wantrouwig naar zijn hoed, en alleen om de her-
bergier terwille te zijn ging hij naar het raadhuis om zijn vrijgeleide-
brief te laten zien en dat was alles.  
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 Toen hij een van de volgende dagen – misschien omdat hij er nu 
lang genoeg mee rondgelopen had, misschien omdat de omgang met 
de vriendelijke mensen om hem heen zo prettig was en hem bij zijn 
stemming voor de juiste tegenstemming zorgde (zoals bij de zang 
een tegenzang hoort) – toen hij dat lied van de adel voor elkaar had, 
wilde hij het nog dezelfde avond proberen. Naar een gelegenheid 
hoefde hij niet eerst te zoeken, die werd hem vanzelf geboden, bene-
den in de herberg; daar was iedere avond vertier, luid en vrolijk, 
maar niet met dat grove lawaai waar de mensen zich op dergelijke 
plaatsen graag aan overgaven (en dat bij het bezadigde karakter van 
het volk hier niet gepast had). De wijn van de nabije heuvels was 
licht en zurig, gevleugelte en wildbraad was er in overvloed en als er 
kunstenmakers of speellieden langskwamen, waren de mensen niet 
zuinig met kost en loon. Ze kwamen toch al zo zelden.  
 Deze avond nam Süßkind zijn luit mee naar de gelagkamer, en 
omdat er na overleg met de waard was rondverteld dat er vandaag 
iets te horen was, werd hij vol verwachting begroet. Deze en gene 
kende hem immers al van vorige avonden, de smid, bij wie de vos in 
de stal stond, zat in de kring van zijn helpers en toostte op hem, de 
zadelmaker en een paar personeelsleden van de burggraaf nodigden 
hem uit voor het maal en zagen erop toe dat het ook gebeurde, en 
daarna kwamen ze allemaal dichterbij; bij de deur naar de keuken 
stond de herbergier met zijn armen over elkaar, daarachter waren de 
nieuwsgierige gezichten van de dienstmeisjes te zien, ach, het was 
goed om hier te zitten en dit allemaal te zien en te voelen, Süßkind 
zag het niet voor het eerst, bij lange na niet, maar hij had nog nooit 
zo gevoeld hoe goed het was.  
 

Al wie zich adellijk gedraagt die wil ik edel noemen,  
Alleen aan een oorkonde kun je adel niet herkennen,  
Nee, net zo min als rozen aan hun dorens.  
En waar de heren hun deugdzame plicht verzuimen,  
Daar wordt hun adelskleed een vod.  
Meel is niet deugdelijk, als er veel kaf zit in het koren.  
Als adel zich echt adellijk gedraagt,  
Noem je hem adel,  
Maar overkomt hem euvelmoed,  
Dan is hij net als het gewoonste zaad.  
De man die eerlijk met zijn handen werkt,  
Rechtschapen de last van zijn leven draagt,  
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Zich niet laat voorstaan op zijn naam, maar zich deugdzaam gedraagt –  
Die noem ik edel, ook als hij niet adellijk geboren is.  
 

Het was goed. Hij zong het als laatste en het was goed. Al bij de twee 
vorige liederen, twee van de veelbeproefde, hadden ze aandachtig 
geluisterd, geklapt en begrijpend geknikt bij deze of gene passage, ze 
hadden de voornaam geklede zanger met zijn vreemde punthoed 
goed laten merken dat zijn kunst geen parels voor de zwijnen was, 
dat ze een goed lied wisten te waarderen, ook zij, niet alleen de grote 
heren aan de hoven en op de burchten, ook zij in de kroeg hier bene-
den. Maar nu, door dit lied van de adel, dat hij tot slot zong, waren 
ze onmiddellijk gefascineerd, al vanaf de eerste regel; het was voor 
Süßkind tastbaar hoe ze hun adem inhielden, hoe de spanning van 
hem naar hen ging en weer terug, lucht en adem, woord en beteke-
nis, zoiets was hem nog nooit overkomen, zo één had hij zich met 
zijn toehoorders nog nooit gevoeld, zo had nog geen lied van hem 
het diepste getroffen van wat zijzelf, als ze dat hadden kunnen zeg-
gen en zingen, gezegd en gezongen zouden hebben. Het was iets vol-
komen nieuws. Het was de eerste en, wat hij niet kon vermoeden, 
ook de laatste keer dat hij op die vraag die al zo lang tussen hem en 
zijn liederen stond, op de vraag waarom hij eigenlijk liederen maak-
te, een antwoord kreeg.  
 Een paar momenten bleven de spanning en stilte erna nog be-
staan. Daarna zwol het applaus aan, met handgeklap en geroep en 
geheven bekers, dat er van de wijn meer op het tafelblad vloeide dan 
in de kelen, maar dat gaf niet; op een teken van de waard zwermden 
de diensters uit met buikige kannen om de bekers bij te vullen, en 
iedereen, de diensters en de waard en iedereen die er zat vond het 
echt jammer dat er in Süßkinds beker maar zoveel ging als er in een 
beker ging.  
 De volgende dag kwam de waard naar hem toe en wrong zich in 
allerlei bochten: de burggraaf, en dat was een vriendelijke heer, en 
die had een bode naar beneden gestuurd om de vreemde zanger te 
laten komen, dat hij, de graaf – nee, hij, de zanger – en nu wist hij, de 
waard, nu wist hij niet hoe hij het aan moest pakken –  
 Toe maar, moedigde Süßkind hem aan, als het soms een buidel 
met geld was, waar de waard een deel van wilde hebben, dan zou-
den ze het gauw eens worden. Of als ze hem misschien op de burcht 
wilden laten komen, dan zou hij graag gaan. En misschien, maar dat 
zei hij niet meer, bood de burchtheer hem een langer verblijf aan of 
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zelfs bescherming, dat kwam juist van pas, maar dat zei hij niet meer 
en hij vroeg alleen wat het dan wel was.  
 Niets van dat alles, zei de herbergier weer en draaide er weer om-
heen, integendeel: de mededeling van de bode luidde heel anders en 
wel, kort en goed: de zanger moest nog voor de avond vertrekken of, 
nu heel duidelijk gezegd, nog bij daglicht van binnen de muren van 
de stad verdwijnen en zich er nooit meer laten zien, als hij niet vogel-
vrij wilde worden.  
 Het moest inderdaad een vriendelijke heer zijn die op de burcht 
woonde. Anders had hij Süßkind niet uitgewezen, maar binnenge-
haald en hem niet uit de stad, maar in de kerker van de burcht bij de 
ratten laten verdwijnen. Je gaat met rondreizende zangers, als die 
zich onbemind maken, niet zachtzinnig om.  
 Misschien was het bij hem zo ver niet gekomen en de grafelijke 
vrijgeleidebrief had hem voor het ergste behoed. Misschien, mis-
schien ook niet. De Trimburg lag hier ver vandaan en Konradin zou 
omwille van hem niet in ruzie verstrikt willen raken, nu minder dan 
ooit. Süßkind verdween nog voor de avond uit de muren van de 
stad.  
 Zoveel stond vast en dat was tenminste iets: dat hij dit lied in de 
burchten en aan de hoven niet zou zingen; het was geen hoofs lied en 
niets voor de voorname heren, het was voor de lagere stand, voor de 
mensen in de kroegen en herbergen, een kroeglied was het en zelfs 
daar, dat was gebleken, kon het hem slecht bekomen.  
 Was het echt maar een kroeglied? Vreemd. Pas nu, na zoveel ja-
ren, dat hij zich soms al afvroeg hoeveel er hem nog toegemeten wa-
ren, na zoveel ervaringen, goede en slechte, dat hij ze nauwelijks 
meer kon overzien en uit elkaar kon houden, en deze was niet eens 
de slechtste, hij kon deze zelfs van een vrolijke kant bekijken, hij 
vond het leuk dat juist zijn beste lied tot nu toe, dat zijn rijpste vrucht 
hem zoveel bitterheid had doen smaken – pas nu viel hem op (en 
deed hem weer glimlachen), dat er een domein was waar de roem 
die zijn liederen hem bezorgden iets betekende, maar de liederen zelf 
niets. De mensen kende ze daar niet en wilden ze helemaal niet ken-
nen. In geen enkele joodse gemeente waar hij verbleven was, hadden 
ze hem ooit, al was hij nog zo vaak gekomen en nog zo lang geble-
ven, om een voordracht gevraagd. En zelf, dat ontdekte hij pas nu bij 
zijn late terugblik, had hij er nooit aan gedacht om een voordracht 
aan te bieden, hij had het blijkbaar volkomen in orde gevonden dat 
ze daar niet nieuwsgierig naar waren, dat het voor hen genoeg was 
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om te weten dat hij in de buitenwereld bij de anderen iets betekende 
vanwege zijn liederen. Maar luisteren? Ook dat nog? Waarom? Duit-
se liederen zijn geen parnose voor een joods kind, had reb Mecker-
mann gezegd en hij had evengoed gojiem naches kunnen zeggen, 
waarmee van oudsher een overbodige activiteit wordt aangeduid 
waaraan de gojiem altijd naches, namelijk plezier beleven, maar die 
een jood onwaardig is en waarvan je je verre houdt. Duitse liederen. 
Tss. Süßkind zag de oude man met de sik en het strijdlustig schom-
melende hoofd weer voor zich en glimlachte.  
 Toen hij het er in Ulm op aan liet komen, glimlachte hij niet meer. 
Ze hadden hem in de gemeente heel voorkomend ontvangen en dat 
de ontvangst minder warm en vertrouwelijk was dan gebruikelijk, 
was gewoonweg te verklaren door de lange tijd die sinds zijn laatste 
(en enige) bezoek verstreken was. Met het afwijzende gedrag in 
Landshut, laat staan met de oorzaak daarvan, had dat niets te ma-
ken. In Ulm waren ze niet afwijzend.  
 Dat waren ze niet, tot Süßkind na het begroetingsmaal – dat vond 
zoals altijd aan de vooravond van sabbat plaats – toevallig opstond, 
zijn luit uit de gang haalde en zijn eerst wat verblufte gastheren aan-
kondigde dat hij uit dankbaarheid voor de vriendelijke ontvangst 
een paar liederen wilde voordragen. Dat was niet nodig, zeiden ze, 
niet nodig en niet gebruikelijk, ze onderhielden alleen maar het ge-
bod van de gastvrijheid en dat ze dat voor zo’n voortreffelijke ge-
loofsbroeder konden vervullen was een nog grotere vreugde, waar-
voor ze hém eigenlijk moesten danken, in plaats van hij hen. Omdat 
Süßkind aanhield, kwam er een nieuwe en nu al duidelijkere tegen-
stelling bij: was het eigenlijk wel geoorloofd, kon het als godgevallig 
beschouwd worden om in een kring van zulke vrome mannen als de-
ze je stem voor iets anders te verheffen dan voor de lofprijzing van 
de Heilige, in de heilige taal? Bovendien op sabbat? Nu probeerde de 
heer des huizes te bemiddelen: al was het niet per se godgevallig, het 
zondigde aan de andere kant niet tegen een wet en omdat er tenslot-
te een man aan de sabbattafel zat die zich alleen al daardoor, zoals 
we allemaal wisten, ook op vele andere manieren tot het geloof van 
de vaderen bekende, omdat verder ook op sabbat een vrolijk hart ge-
boden was en volgens de uitleg van sommigen van onze leraren juist 
op sabbat, moesten ze aan de wens van de gast zonder verdere dis-
cussie tegemoetkomen. En hij gaf in het nog half onwillige verstom-
men van de kring een teken om te beginnen.  
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 Süßkind overwoog een paar inleidende woorden te spreken, zich 
bijvoorbeeld te beroepen op wat de Maharam toen in Rothenburg 
over de mogelijke godgevalligheid ook van Duitse liederen gezegd 
had, maar gaf er daarna de voorkeur aan om de liederen voor zich-
zelf te laten spreken; en inderdaad, een beter pleidooi dan het lied 
van de Kroon van elke man en dat van de Heer en Koning had hij niet 
kunnen geven. Of ze het als een pleidooi opvatten, was niet duide-
lijk. Ze luisterden rustig en bleven ook achteraf rustig; misschien 
wisten ze niet dat je na zo’n voordracht hoort te applaudisseren; mis-
schien wilden ze door hun zwijgen laten blijken dat ze zich van de 
waardigheid van het gebodene bewust waren.  
 Maar het zwijgen dat ze op het Lied van de adel lieten volgen had 
een onmiskenbaar ander karakter, dat was een gegeneerd, een afwij-
zend zwijgen, dat zich al tijdens de voordracht aangekondigd had, 
Süßkind merkte het. En hun fronsen, hun gezichtsuitdrukking en de 
blikken die ze elkaar toewierpen riepen een onvermoede herinnering 
op: de herinnering aan die voordracht op de Trimburg waarmee hij 
het eerste protest van Konradin en de bisschop gewekt had en dat hij 
– zeker vergeleken met dit hier – hoogst eervol gevonden had. Dit 
hier vond hij pijnlijk en beschamend.  
 Een kuchje van de heer des huizes maakte een eind aan de onge-
makkelijke stilte: hij had geen verstand van de kunst van het liederen 
maken en matigde zich geen oordeel aan, maar hij had het idee dat 
het geen zaak van een joodse zanger en geen zaak van de joden was 
om de adellijke heren iets aan te wrijven. Ze waren tenslotte afhanke-
lijk van hun gunst en vriendelijkheid en die zou je alleen maar ver-
spelen door met zoiets onbetamelijks te komen, en waarom?  
 Juist daarom, antwoordde Süßkind gelaten, juist om te laten zien 
dat ze wisten wat er met hen aan de hand was, om hun de holheid 
van hun adellijke gedrag voor te houden en ze tot nadenken te stem-
men, dat kon geen kwaad.  
 ‘Voor hen niet.’ Een van de jongeren aan tafel, klein van stuk en 
met een groot hoofd waarop het sabbatkeppeltje vreemd zielig uit-
kwam, sprak hem regelrecht tegen. ‘Nee, voor de heren kan het geen 
kwaad. Alleen voor ons. En van een van de onzen mogen we toch 
wel verlangen dat hij daar rekening mee houdt. Dat hij niet lichtvaar-
dig oordeelt over de schade die hij voor ons teweeg kan brengen. 
Misschien staat u, Süßkind, beste vriend, bij de heren goed genoeg 
aangeschreven om ze te trotseren. Ik, Azarja de specerijenhandelaar, 
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kan me dat niet permitteren, net zo min als alle anderen hier. Houdt 
u daar rekening mee, alstublieft.’  
 Nu was het voor Süßkind niet meer zo gemakkelijk om kalm te 
blijven, maar toch lukte het:  
 ‘U doet net, Azarja, beste vriend, alsof u het lied zelf gemaakt en 
gezongen hebt. U hebt er toch alleen maar naar geluisterd?’  
 ‘En ik heb gezegd dat ik het ermee eens ben.’ Ondersteund door 
het instemmende knikken en mompelen van de anderen, raakte hij 
nu goed op dreef. ‘Als dat tot verkeerde oren doordringt – iemand 
van het gepeupel hoeft het maar rond te vertellen, u, Süßkind, beste 
vriend, hoeft op de verkeerde plaats maar een achteloos woordje te 
laten vallen – en dan slaat het op ons terug, op ons allemaal.’  
 ‘Wat slaat er op u terug? Wat?’ Süßkind steunde met zijn vuisten 
op het tafelblad en boog nieuwsgierig voorover.  
 ‘Wat is dat nu voor een rare vraag? U weet toch hoe zoiets gaat. 
En vroeg of laat zeggen ze dan dat wij samenzweren en er plezier in 
hebben hoe u de heren over de hekel haalt. Dat wij uw ideeën over-
nemen.’  
 ‘Is dat dan niet zo?’  
 Nog voor Süßkind het korte zwijgen rondom zich als succes kon 
opvatten, nam de heer des huizes weer het woord:  
 ‘We moeten de sabbat voor onze gast niet vergallen. We moeten 
onze broeder niet zo hard aanpakken. Hij bedoelde het niet zo 
kwaad.’  
 Süßkind ging rechtop zitten. Juist dat, juist die verzoeningsge-
zindheid en bezadigdheid kon hij niet verdragen. Hij reageerde 
scherp:  
 ‘Ik bedoelde precies wat ik zong. Ik wist alleen niet dat u het zo 
verkeerd zouden opvatten.’  
 ‘Doet er niet toe,’ probeerde de heer des huizes nog eens. ‘Als on-
ze gast –‘  
 Maar er was geen houden meer aan, het barstte los en over Süß-
kind heen met verwijten en smaad: hij was het die hun sabbat ver-
galde en niet omgekeerd – hij had hun het lied opgedrongen, zij had-
den er immers niet om gevraagd – onvrede stichtte hij en misschien 
ongeluk, wie weet – dat ontbrak er nog aan, dat een van ons ruzie 
zocht met de heren – alsof we niet genoeg te doen hadden en niet ge-
noeg te betalen, opdat ze ons goedgezind blijven – hij zet een hoge 
borst op en wij zullen ervoor moeten boeten – hij maakt zich er niet 
druk over, hij woont niet bij ons, hij trekt verder en reist rond door 
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het land – goed dan, goed voor hem – en als hij met de heren iets uit 
te vechten heeft, dan moet hij dat lied voor hen zingen, niet voor 
ons...  
 Het was – maar dat wist hij toen nog niet – een eerste (en toch al 
volledig) vooruitlopen op alles wat hem later aan verzet en weerzin, 
aan afwijzing en afkeer van de kant van de andere joodse gemeenten 
zou overkomen, en het groeide met de jaloerse onwelwillendheid die 
hij in Landshut aangetroffen had aan tot een steeds dichtere en stevi-
gere omheining, tot een steeds ondoordringbaardere muur van afwij-
zing waarop hij overal stuitte en waaraan hij zich zozeer verwondde 
dat hij het langzamerhand helemaal opgaf om er dichtbij te komen, 
om te proberen er hier of daar misschien doorheen te komen, want 
ze lieten hem niet meer binnen, ze sloten hun deuren en hun gezich-
ten, zodra hij opdook: kijk, daar komt hij, de reiziger, die in de 
burchten en aan de hoven zo zijn best doet, daar is de man die we 
voor een van de onzen hielden en die we vertrouwden, die we in 
vertrouwen namen om onze verzoekschriften bij de heren in te die-
nen, de onechte hoveling, dat er van de gunst die hij op slinkse wijze 
verkregen heeft ook iets voor ons overblijft – en die ons in plaats 
daarvan tegen de heren opstoken wil. Uiteindelijk werkt hij in het 
geheim met hen samen, uiteindelijk is hij een verrader. En zelfs als 
dat niet zo is – wat heeft hij dan voor ons bereikt? Wat heeft hij dan 
voor ons gedaan? Hij heeft bij ons zijn natje en zijn droogje gekregen, 
met onze vrouwen heeft hij geslapen en daarna heeft hij zich uit de 
voeten gemaakt, zoals rondtrekkende kunstenmakers altijd doen, 
maar joden niet. Laat hem maar verdertrekken. Dan moet hij maar 
zien wat hij bij de anderen bereikt. Wij willen niets meer met hem 
gemeen hebben.  
 Maar dat wist hij toen nog niet.  
 
Sinds wanneer weet hij het nu eigenlijk? Toch niet pas sinds gisteren 
en niet pas nu hij verloren en verlopen tegen de burchtmuur van 
Sponheim zit en nu door zijn arme, verdorde hersenen de vraag tolt 
hoe alles zover gekomen is en sinds wanneer hij het weet.  
 Toen in Ulm, na zijn vertrek uit dat ongelukkige gastmaal, wist hij 
het nog niet en ook na zijn terugkeer op de Trimburg niet, nog lang 
niet. Toen was er van alle hatelijkheden die tot zijn oor waren door-
gedrongen maar één blijven hangen: hij moest dat lied maar voor de 
heren zingen, als hij met hen zo nodig een ruzie uit moest vechten. 
Daar was iets voor te zeggen. En dat hij ervoor terugschrok, dat hij 
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het juist hun niet liet horen voor wie het bestemd was, dat verwijt 
wilde hij niet krijgen. Maar waar het toe zou leiden, wist hij niet. 
Toen Konradin hem bij zich riep, wist hij het nog niet. Alleen wat 
hem nu te wachten stond, wist hij, en daar was niet veel voor nodig:  
 ‘Voor wie was dat bedoeld, Süßkind?’  
 ‘Wat?’  
 ‘Het lied dat je voor mij en mijn vrienden gezongen hebt.’  
 ‘Welk lied? Ik heb er drie of vier gezongen.’  
 ‘Het zal je niet ontgaan zijn welk lied ons niet zinde.’  
 ‘Jullie waren niet bepaald enthousiast, na geen van alle.’  
 ‘Dat je er zo lang omheen praat, bewijst dat je weet dat ik je door-
zie. En nu is het genoeg, Süßkind.’ Konradin liet zijn stem dalen, zo-
als altijd wanneer hij uithaald voor een dreigement. ‘Genoeg gepraat. 
En genoeg van deze liederen, Süßkind.’  
 ‘Nu heb je het al over liederen, Konradin. Eerst was het er maar 
een.’  
 ‘En voor dat lied was het al een ander. Het lied van de wolf, van 
de onschuldige wolf. Die zich alleen door roof in leven kan houden, 
omdat de boze wereld hem ertoe dwingt, nietwaar? Maar hijzelf 
heeft geen schuld, de arme jood. Hij is een slachtoffer van ons, niet-
waar?’  
 ‘Wat herinner je je dat goed, Konradin. Wat ken je mijn liederen 
goed. En wat begrijp je ze goed.’  
 ‘Beter dan je lief is. En omdat ook mijn geheugen blijkbaar beter is, 
wil ik het jouwe opfrissen. Ik was indertijd niet als enige kwaad om 
je lied van de wolf. Maar mijn genadige oom, probeer het je te herin-
neren, heeft mijn boosheid gesust. En hij heeft erg zijn best gedaan 
om je op andere gedachten te brengen. Dat is niet gelukt. Als je be-
rouw en beterschap had getoond, dan was je uit Würzburg zo ver-
standig teruggekomen als wij gehoopt hadden – wie weet was dan je 
verzoek om een huis en woonrecht wel ingewilligd. Nou, dat is voor-
bij. En je Lied van de wolf konden we nog door de vingers zien. 
Maar het lied van de onedele adel kan ik niet door de vingers zien. 
Dat kan ik niet, dat mag ik niet en dat wil ik niet.’  
 ‘Jammer, Konradin, jammer.’ Met gespeelde spijt schudde Süß-
kind zijn hoofd en voegde – opdat Konradin het spel niet op het niet-
ingewilligde verzoek betrok – er met nog duidelijker overdrijving 
aan toe: ‘Dat juist dat lied je niet bevalt! Het is mijn beste tot nu toe 
en ik maak je er zeker niet mee te schande.’  
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 ‘Het gaat er mij niet om of je me te schande maakt. Je bezorgt me 
vijanden.’  
 ‘Omdat er onder jouw hoede een vrijmoedig lied gezongen kan 
worden, maak je vijanden? Wat zijn dat voor vijanden, Konradin?’  
 ‘Die nu nog vrienden van me zijn. En die het niet zouden blijven, 
als ik de zanger van dat lied in dienst hield – zonder zo grondig te-
gen hem uit te varen, dat hij nooit meer zo’n brutaliteit beging. Is dat 
duidelijk?’  
 De laatste woorden kwamen er opeens onbeheerst uit en lieten er 
nu geen twijfel over bestaan hoe duidelijk de keus was waarvoor 
Süßkind stond. Het was de keus tussen twee kwaden: Konradins be-
scherming opgeven – of zichzelf. Want dat hij tegelijk met Konradins 
bescherming ook zichzelf opgaf, wist hij immers nog niet.  
 ‘Het is duidelijk, Konradin. Ik had alleen maar het idee dat je hier 
een goede kans had om je adel te laten blijken.’  
 ‘Mijn adel, Süßkind –‘ (en nu daalde zijn stem weer, nu werden 
zijn ogen spleetjes) ‘mijn adel laat ik blijken hoe en wanneer het mij 
zint. Mij, en niet jou.’  
 ‘Neem me niet kwalijk. Ik wou je niet de wet voorschrijven.’  
 ‘Bedankt voor je edelmoedigheid.’  
 ‘Het was meer bedoeld als een teken van toegenegenheid aan jou.’  
 ‘Namelijk?’  
 ‘Ik vind namelijk dat vrienden die om een dergelijke reden vijan-
den worden, het niet waard zijn om jouw vrienden te zijn.’  
 ‘Ook dat moet je aan mij overlaten, wie ik als vijand en wie ik als 
vriend wil hebben. Dat is jouw zaak niet. Jij, Süßkind, kunt beter eens 
nadenken over de vijanden die je jezelf maakt.’ Rustig en langzaam, 
zoals hij het laatste gezegd had, stond Konradin op. ‘Je mag me een 
ongelikte beer en een onnozele ridder vinden. Maar je moet me geen 
zwakkeling vinden, Süßkind. Mij niet en ook niemand van de heren 
die jou omwille van mij hun gunsten verlenen. En alleen omwille van 
mij. En alleen zolang je de mijne nog geniet.’  
 Nee, ook toen wist hij het nog niet, toen hij de Trimburg verliet, 
zonder veel ophef; het leek hun beiden het beste, misschien had het 
ook anders gekund, misschien had een zacht, verzoenlijk woord van 
gravin Agnes de zaak in orde gebracht, een tijdje nog, maar gravin 
Agnes was waarschijnlijk op het tegendeel uit en keek, toen Süßkind 
op de drempel van het hoofdgebouw een laatste keer voor haar 
boog, met haar nog altijd elegante hoofdje heel bruusk opzij. Ook 
haar zoon Albrecht, die intussen aan zijn tweede decennium begon-
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nen was en allang niet meer sliste, had ze waarschijnlijk minder goe-
de dingen over de vertrekkende man verteld, want de kleine graaf 
stond met zijn armen over elkaar in de poort en deed alsof hij niets 
zag. En omdat zich verder niemand liet zien (de burchtheer was juist 
in Würzburg), was de oude, de stokoude Rupert de enige die zich 
iets aan een soort afscheid gelegen liet liggen. Hij stak zijn bevende 
hand uit, hield moeizaam zijn voorovergebogen lichaam rechtop, 
hief zijn doorgroefde oudemannengezicht naar hem op en knipperde 
met zijn toch al voortdurend tranende ogen tegen Süßkind: ‘Nu gaat 
u weer,’ zei hij, en herinnerde zich misschien een ander afscheid en 
wist niet meer of dat gisteren was of dertig jaar geleden, en een paar 
vage ogenblikken herinnerde Süßkind het zich ook niet meer precies, 
en toen vertrok hij weer.  
 En hij wist ook toen nog niet waar het toe zou leiden en wat hij 
nog voor zich had. Maar hij begon het heel gauw te vermoeden.  
 
Hier en nu en jaren later, op deze milde zomeravond, die langzaam 
begint te schemeren en een eerste melkachtig gordijn over de burcht 
Sponheim laat glijden, terwijl aan de bleekblauwe hemel nog bijna 
doorzichtig de maansikkel staat en rechts daarvan al een ster glanst – 
pas hier en nu wordt hem ineens duidelijk wanneer zijn vermoeden 
zekerheid werd. Dat was toen hij reciteerde op de burcht van de 
graaf van Henneberg, die iets ten westen van de Trimburg ligt, en de 
graven van Henneberg zijn van tijd tot tijd geen vrienden van die 
van de Trimburg. Süßkind dacht dat zo’n tijd gunstig voor hem was, 
en omdat hij zich tot dan toe als dienaar van de Trimburg daar nog 
nooit had laten zien, kenden ze hem niet. Nu stond hij er dat jaar, het 
derde sinds zijn vertrek bij Konradin, niet meer zo goed voor als 
vroeger en al lieten de heren hem zijn kunst nog beoefenen en al ont-
brak het hem nog aan niets, hier en daar, waar het nieuws van zijn 
vertrek hem al voorgegaan was, ook nog met allerlei verfraaiingen 
en vervormingen – hier en daar stuitte hij toch al op knorrige burcht-
voogden, op kil schouderophalen, op nors neergelaten valhekken. 
Daaruit concludeerde hij eerst alleen maar dat hij een beschermheer 
nodig had en daarom vroeg hij belet op de Henneburg. Hij kwam 
weliswaar niet meer te paard, dat had hij een jaar geleden moeten 
verkopen, maar hij kwam met stevige pas en voornaam gekleed, en 
in ieder geval was zijn verschijning zo, dat de burchtvoogd hem 
vroeg wat hij wenste.  
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 Hij was Süßkind, de zanger, en wilde de heer zijn diensten aan-
bieden.  
 Daar was nu en de komende tijd geen aanleiding toe, zei de 
burchtvoogd al wat koeler.  
 Toch wilde hij de heer graag spreken.  
 De ander keek hem wantrouwig aan:  
 ‘Kent de heer u?’  
 ‘Dat zou u hem moeten vragen.’  
 ‘Als de heer u niet kent, wordt het moeilijk. Wacht u hier.’  
 En toen had hij dus gewacht, en toen was de voogd teruggeko-
men, niet helemaal tot bij hem, hij bleef op afstand, alsof hij voor de 
resterende passen geen moeite meer wilde verspillen en aan zijn 
woorden geen hoffelijkheid:  
 ‘De heer kent u niet. Als u proviand nodig hebt, gaat u dan naar 
de keuken, zo niet, gaat u dan de brug over.’  
 Die dag werd hem de richting van zijn weg gewezen. Die dag, dat 
weet hij nu, had het hem duidelijk moeten zijn waarheen zijn weg 
leidde en hoe hij ervoor stond.  
 Is het hem duidelijk geworden? Is het wel denkbaar, mag je wel 
van iemand vragen dat zoiets hem duidelijk wordt? En is iemand die 
zich als jongen al overgaf aan de welluidendheid en de heffingen van 
betoverende woorden, awál aní, awál aní, en wiens hartje van verruk-
king begon te bonzen, als uit de klank ook nog betekenis tevoorschijn 
kwam, sechór veló tikráv, is iemand wie ooit in het nachtelijke bos de 
stilte en de sterren en de baan van de wolken voor de maan zo on-
weerstaanbaar omvingen dat hij boven zichzelf uitgetild werd naar 
de hemel in een tederheid die geen naam had behalve de naam die 
hij en hij alleen haar geven kon, is iemand die uit die tederheid in de 
drukte van de wereld terechtgekomen was en dacht dat die teder-
heid hem levenslang zou begeleiden, die dacht dat uit de vreugde 
erover zijn weg vanzelf zou ontstaan – is zo iemand niet heel sterk 
geneigd zich nog aan het einde van zijn weg te vergissen in de rich-
ting die hij ingeslagen is? Dat hij niet ziet waar die toe leidt? Dat hij 
niet weet hoe het zover gekomen is?  
 Ach, het ging snel en vanaf die dag steeds sneller en het scheelde 
niet veel of hij had aan die burchtvoogd, die hem tenminste hoffelijk 
ontvangen en pas later getutoyeerd en vernederd had, als aan een 
metgezel uit betere tijden terugdacht. Het scheelde niet veel, maar 
wel wat. Er waren hier en daar nog heren die hem ontvingen om de-
zelfde redenen waarom de anderen hun burchten en hoven voor 
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hem gesloten hielden. Maar ze werden steeds zeldzamer en omdat 
het niet omwille van hem gebeurde, niet omdat ze hem een plezier 
wilden doen, maar omdat ze de Trimburger géén plezier wilden 
doen, tolereerden ze hem telkens maar korte tijd en tegen een kleine 
vergoeding. Ook werd het bericht van zijn strijdlied tegen de adel 
steeds verder verbreid, omdat hij het immers in de kroegen en her-
bergen waarop hij steeds meer aangewezen was, telkens weer moest 
zingen. En niet alleen het bericht, maar ook de woorden en de wijs 
raakten steeds meer verbreid en droegen ertoe bij om zijn weg te be-
moeilijken en hem geen rust te gunnen. Hij liet het gebeuren. Juist 
dat lied, waar het kroegvolk joelend om vroeg, wilde hij hun niet 
onthouden, al had dat hem misschien weer toegang gegeven tot de 
geschrokken joodse gemeenten, maar ook dat wilde hij niet. Zelfs 
toen hij de nood, de bittere nood onder ogen moest zien, probeerde 
hij daar op zijn eigen manier tegenin te gaan, op zijn eigen manier, 
voor hem de enige passende, en hij bracht twee liederen tot stand 
waarmee hij iets hoopt te verdienen. Moest er dan om milde gaven 
gebedeld worden, dan moest het toch met milde woorden en mooie 
wijzen gebeuren, met een waardige gelijkenis en een indringende 
strofe:  
 

De rijkaard heeft het meel, de as is voor de armen.  
Ik geef u raad: wees toch verstandig en heb toch erbarmen.  
Versmaad de vriendschap van de arme niet!  
Misschien is die ooit, op een dag nog nuttig  
En zou je zonder hem in moeilijkheden komen,  
Zoals het soms het rund aan weideland ontbreekt.  
De ezel heeft maar weinig waarde,  
Grauw is zijn vacht,  
Maar heb je ooit zijn diensten nodig,  
Dan staat hij voor je klaar.  
De rijkdom viel de rijken zwaar,  
Als er ineens geen armen zouden zijn.  
Geen moeite is hun ooit te veel.  
Je hebt de bast ook nodig om de zakken goed te sluiten.  

 
Heer Nimmerving, heer Pijngedaan,  
Die komen me belagen,  
Daarbij heer Nood van Kommerstein,  
Van hem krijg ik geen onderdak.  
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Geen huilen helpt, ik moet ver en dichtbij  
Aan harde deuren kloppen,  
Ik zou mijn kinderen zo graag  
Hun hongerige snaveltjes volstoppen.  
Heer Hebbeniets, die mij gevonden heeft,  
Blijft altijd aan mijn zijde,  
O, milde heren, open toch uw hand  
En help mij toch met voedsel en met kleren,  
Dat mij het monster niet langer zal begeleiden.  

 
Het baatte niet. Ze luisterden, zelfs een beetje vriendelijker dan an-
ders, maar lieten het niet tot zich doordringen. Ze geloofden hem 
niet meer.  
 Dat ze Nimmerving en Kommerstein niet van hem aannamen en niet 
het geweeklaag van zijn hongerende kinderen – dan konden ze hem 
altijd nog op zijn woord geloven, en dat stemde niet overeen met de 
werkelijkheid. Hij had geen kinderen. Maar hij had honger. Hij leed 
nood. Waarom namen ze dat niet van hem aan?  

Of mocht je niet zingen over nood? Was het zo dat echte nood – 
niet de lachwekkende en lasterlijke nood van wat ze “minne” noem-
den – zich afsloot voor het zingen en niet geschikt was om gezongen 
te worden? Dat niemand die nood dan meer serieus nam, net zo min 
als die navelstaarderige liefdesnood? Dat er van de nood, als je er 
een lied van maakte, alleen nog maar het lied overbleef? Mocht je 
over nood niet zingen?  

Of mocht alleen hij het niet? Hadden ze een ander wel geloofd en 
wilden ze alleen hem niet geloven?  

Of geloofden ze hem wel en wilden ze het alleen niet horen? Van 
hem niet horen? Van hem niets meer horen?  

Ook dat bood hij hun nog aan. Het was het allerlaatste wat hij nog 
te bieden had. Het was zijn laatste lied.  
 

Ik ben als een volkomen dwaas  
Met mijn kunst door het land getrokken,  
En niemand helpt me uit de brand,  
Nu alle heren me niet mogen.  
Ik wil een lange baard  
Met grijze haren laten groeien,  
Ik wil naar joods gebruik  
Voortaan de weg des levens weer begaan.  
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Mijn jas golft lang en zwart  
Onder mijn hoed,  
Deemoedig is mijn loop  
En nooit meer zing ik hoofse liederen.  
Ik ben gescheiden van de heren en hun goed.  

 
Het was zijn laatste lied. Hij heeft het opgeschreven, nog een paar 
keer gezongen en daarna niet meer. Voor wie had hij het moeten zin-
gen?  
 Voor de joelende mensen in de kroegen? Gespuis en gebroed, mijn 
joodje... Ze zouden het je kwalijk kunnen nemen... Ja, dat deden ze 
wel. Nee, zelfs dat niet. Ze luisterden nauwelijks, daarna zopen en 
joelden ze door, het raakte hen niet. En toen hij het nog een keer pro-
beerde, klonk er juist toen hij de eerste tonen aansloeg, gekrijs van 
vrouwen uit een dampige, afgeschoten hoek en niemand merkte dat 
hij ophield. Voor wie had hij het moeten zingen?  
 Voor de heren in de burchten? Zelfs als ze dat toestonden – waar-
om? Zouden ze hem dan sussend op zijn schouder kloppen, nou, 
nou, nou, zo erg is het toch niet, zo bedoelden we het niet, hier, neem 
wat je nodig hebt en zing gauw weer wat moois, zolang je niet de 
adel afblaft of de joodse woekeraars verdedigt, mag je rustig door-
gaan... Waarom? Ze hadden in dit lied niets anders gehoord dan dat 
hij nu toch met hangende pootjes aankwam, echt met hangende 
pootjes, en zo bedoelde hij het nu weer niet, zo slecht moeten de reis 
en de lange baard en het joods gebruik voor hem niet uitvallen.  
 Maar degenen voor wie het lied geschikt geweest was, die van-
ouds lange baarden droegen en nooit anders dan op de oude, joodse 
manier geleefd hadden – die wilden het helemaal niet horen, die 
wilden ook vroeger zijn liederen niet horen, en lijk een goj, een goj, een 
goj, en ze wisten waarom en ze namen het hem kwalijk: ja, nu kom je, 
nu denk je over ons na en denk je over jezelf na, en moeten we je 
daarom misschien loven en belonen? Moeten we uit louter dank-
baarheid de zoom van je lange mantel kussen, omdat je nu wilt zijn 
wat je bent? Omdat je zo wilt leven als je altijd had moeten leven? 
Omdat je zo genadig bent om tot ons af te dalen? Omdat je je niet 
meer kunt redden? Nu zijn we goed genoeg en nu is het te laat.  
 Het was te laat en hij kon zich niet meer redden. Zoals hij vroeger 
op de klank van zijn naam had kunnen vertrouwen, die de poorten 
van burchten en hoven aan de grote wegen geopend had, zo moest 
hij er nu op vertrouwen, in afgelegen gehuchten, waar niemand hem 
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kende, nog toegang en verdiensten te vinden. Maar zijn voeten droe-
gen hem niet meer zo goed dat hij al die al die kale zijpaden af kon 
gaan. Toen hij de ring wilde verkopen, geloofden ze niet dat hij die 
van een oude gravin van Trimburg cadeau gekregen had, je hebt 
hem gestolen en als het geen gestolen goed is, dan is het geheeld 
goed, joods geheeld goed, en uiteindelijk mocht hij nog blij zijn dat 
ze hem alleen maar een pak slaag gaven en wegjoegen in plaats van 
de beulsknecht te roepen.  
 Dat was nog helemaal niet zo lang geleden. Dat was de eigenlijke 
reden die hem naar graaf Berthold op de burcht Sponheim dreef in 
de laatste, armzalige, vertwijfelde hoop dat de graaf hem op zou ne-
men en bij zich zou houden, hem in de dienstvleugel zou laten in-
specteren of zou laten helpen in de schrijfkamer of wat dan ook, als 
hij maar mocht blijven.  
 
Het is donker geworden. De zware poort is dichtgevallen en hij heeft 
het niet gehoord, graaf Berthold moet allang terug zijn en hij heeft 
hem niet gezien, misschien was hij te diep in zijn gepeins verzonken, 
misschien was hij ingedut, het is donker geworden.  
 Langzaam trekt Süßkind, met zijn rug nog tegen de muur, zijn jas 
en broodzak naar zich toe en van de andere kant zijn stok, langzaam 
staat hij op. Het is een heldere nacht met maan en sterren en hij heeft 
een goed uur om naar onderdak te zoeken, de weg naar het dorp 
vindt hij zonder moeite.  
 De munten die de graaf hem heeft laten toestoppen moeten de 
volgende dag ook nog toereikend zijn voor een barbier die de grijze 
en witte stoppels van zijn wangen scheert, hij zal beter op zijn uiter-
lijk moeten letten. Zoals hij nu aan komt zetten, met gescheurde kle-
ren, zijn knapzak aan de stok over zijn schouder, de lelijk gedeukte 
punthoed scheef op zijn hoofd en het dunne grijze haar van zijn 
baard warrig van zijn wangen woekerend – zo zullen ze hem straks 
nergens meer binnenlaten. Nog maar een dag geleden, bij die hoeve 
al dicht bij Sponheim, zag de opzichter hem onmiskenbaar voor een 
bedelaar aan, verjoeg hem van verre met een ruw gebaar van het erf 
en onttrok zich aan ieder gebedel door zich woordeloos terug te trek-
ken in het huis. Süßkind maakte daar gebruik van om de kamer voor 
het personeel in te sluipen, maar hij had pech, want daar zaten ze al 
voor de vespers rond de tafel, de dienstmeisjes en koks en knechts, 
drinkend en smakkend en kletsend. Minutenlang stond hij bij de in-
gang, zonder dat er iemand op hem lette. Ten slotte wenkte hem een 
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bijzonder dikke kerel, blijkbaar een kok, pakte een kippenboutje van 
de schaal, hield hem dat voor – en bracht het, toen Süßkind ernaar 
wilde grijpen langzaam en genietend naar zijn mond, waarin hij het 
bijna helemaal liet verdwijnen. Dat was geen slecht kunststukje en er 
werd door de anderen dankbaar om gelachen. Ook toen het gelach 
verstomd was, kon Süßkind zich met zijn vraag of hij voor “de vrien-
delijke heren en mooie dames” iets mocht zingen, niet verstaanbaar 
maken in het lawaai en toen hij met uitgestoken hoed de tafel rond-
ging, kletsten ze ongestoord door. Bij de deur bleef hij staan, draaide 
zich nog een keer naar de pimpelende mensen om, wachtend of ie-
mand soms op andere gedachten kwam, maar hij wachtte vergeefs 
en ging weg. Al vlak voor de poort kwam een jonge stalknecht hem 
achterna, drukte hem een stuk brood en een stuk kaas in zijn hand en 
trapte hem het volgende ogenblik – waarschijnlijk omdat hij wist dat 
ze naar hem keken – zo hard tegen zijn achterste, dat Süßkind bijna 
gevallen was, maar het bleef bij struikelen.  
 Goed dat hij het brood en de kaas nog in zijn zak heeft. Hij heeft 
honger en beneden in het dorp is geen herberg. Maar wat verderop 
buiten het dorp vindt hij een hooiberg, waarin hij weg kan kruipen. 
Goed dat de nacht zo lauw is.  
 Met zijn tanden is het eigenlijk niet zo goed gesteld, dat merkt hij 
steeds vaker en hij merkt het ook nu hij in de kaas bijt. Met het brood 
heeft hij geen moeite.  
 Hij eet het maar half op, alleen om de ergste honger te stillen. De 
andere helft bewaart hij voor de volgende morgen, voor de volgende 
dag en misschien voor de volgende avond.  
 De geur van het brood vermengt zich met de geur van het hooi, en 
vanuit de velden geurt de aarde.  
 Het was mooi om je door al die geur te laten benevelen en in te 
slapen. Het was mooi om te leven en mooi om van het leven afscheid 
te nemen. Süßkind sliep in. En ieder inslapen was voor hem een klein 
afscheid nemen, een kleine dood, wie weet hoe lang al, wie weet hoe 
lang nog. Hij moest een dak boven zijn hoofd vinden, ergens, voor 
de nachten koud werden, een dak en een kamer. Maar de ergste hon-
ger heeft hij tenminste gestild. En binnenkort zouden de vriendelijke 
heren en mooie dames hem weer laten zingen. Zou het kunnen dat 
ze zich door die aanspreekvorm bespot hadden gevoeld? Terwijl het 
spotten hem toch vergaan was, o wee, allang vergaan. O wee, waar 
zijn mijn jaren gebleven? Ze zeggen dat hij in Würzburg begraven 
ligt, heer Walther von der Vogelweide. Of ik Würzburg haal, zolang 
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de nachten nog lauw zijn? Ik wil een lange baard... Ik wil naar joods 
gebruik... Ik wil nog niet sterven.  
 Hij werd wakker in een glinsterende morgen en de hemel was bo-
ven hem, een zachte, lichtblauwe nazomerhemel. Maar toen hij af-
scheid genomen had, was er toch een dak boven hem geweest, het 
dak van een hooiberg, geurend naar brood en stoppelveld? Hoe kon 
hij nu in een greppel liggen? En waar was het brood?  
 Süßkind begreep het allemaal niet. Hij probeerde overeind te ko-
men en zakte terug. De honger dwong hem naar beneden en rukte en 
trok aan hem, boorde zich in zijn maag, hamerde tegen zijn achter-
hoofd, en niet alleen het brood was verdwenen, ook van zijn knap-
zak was niets te zien, en de hooiberg in het veld alleen in de verte.  
 Hij greep naar de achterkant van zijn hoofd, waar het pijn deed. 
Toen hij zijn hand terugtrok, was die kleverig en rood van het bloed.  
 Hij glimlachte. Zoveel moeite hadden ze aan hem niet hoeven ver-
spillen. Wat hem aangedaan was, terwijl hij sliep, en wanneer, en 
hoe, laat staan waarom, dat wist hij niet. Maar dat er twee hem te 
grazen hadden genomen, dat wist hij heel zeker.  
 Waarom hebben ze hem niets gevraagd? Hij had gezegd dat hij 
zoveel moeite niet waard was. Een stukje brood, een stukje kaas, een 
armelijke knapzak en een paar munten erbij – ze hadden alles zonder 
moeite van hem kunnen krijgen.  
 En hem dan ook nog wegslepen en in de greppel laten liggen – zo-
veel moeite.  
 Velen slapen niet graag naast een lijk. Dan hadden ze hem dus 
hierheen gesleept en waren teruggegaan naar de hooiberg om rustig 
te slapen.  
 Aan de andere kant kan het veel mensen niet schelen of er een do-
de naast hen ligt. Daar slapen ze niet minder om. Dan zouden ze 
hem pas vanmorgen meegenomen hebben om hem hier in de berm te 
leggen en waren verdergetrokken.  
 Nee, zo niet. Als ze het gepresteerd hadden om naast een dode te 
slapen, dan hadden ze hem laten liggen waar hij lag. Zo had het geen 
zin.  
 Het had geen zin, omdat hij immers helemaal niet dood was. De 
zon stond hoog aan de hemel. Hij moest de hele morgen geslapen 
hebben. Dit was geen ochtendhemel boven hem, het was een mid-
daghemel, zacht en blauw, en zacht was ook de zwarte deken die op 
hem neerdaalde.  
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 Toen hij zijn ogen opnieuw opendeed, was de hemel nog steeds 
blauw, maar vanwaar de schuine zonnestralen vielen, kroesten een 
paar schapenwolkjes en door de sleedoorn op de helling beefde een 
lichte windvlaag.  
 ‘Gaat het al beter?’  
 Een goede, vriendelijke stem vraagt het van bovenaf en op zijn 
voorhoofd ligt een vochtige doek.  
 ‘Ja, veel beter. Dankuwel, meneer.’  
 Ook onder zijn hoofd is een vochtige doek geschoven, hij voelt 
het, als hij zijn hoofd een beetje wil buigen om te zien wie er zo goed 
en vriendelijk tegen hem praat.  
 ‘U moet heel rustig blijven liggen, dat de wond niet weer begint te 
bloeden.’  
 De stem buigt zich over hem heen. Süßkind denkt hem te kennen, 
maar het gezicht kan hij niet zien. Hij ziet alleen een grote, zwarte, 
breedgerande hoed zoals veel priesters dragen of de vrome joden tij-
dens de dienst.  
 ‘Hier, drink maar. Dat zal u goeddoen.’  
 De hand die de platte, leren wijnzak aan zijn lippen zet, komt uit 
een wijde, zwarte mouw en die mouw kent hij toch goed, met beide 
handen grijpt hij hem vast, zozeer pijnigt hij zijn hersenen om het 
zich te herinneren.  
 Behoedzaam schuift er een arm onder zijn nek en steunt hem, iets 
hoger:  
 ‘Nu gaat het beter. Kleine slokjes, en langzaam.’  
 Süßkind gehoorzaamt en het is alsof tegelijkertijd de herinnering 
hem gehoorzaamt: met zo’n mouw heeft zijn vader in het brandende 
huis de vlam weggejaagd die naar zijn baard likte. Straks zal ook de 
doornstruik in de greppel branden.  
 Herademend laat Süßkind zich terugzakken. Hij weet nu alles. En 
zo’n hoed droeg de pater-gardiaan, voor wie hij toen met fra Angelo 
verschenen is. Of de blinde Obadja, toen ze hem vertrapten. Of rabbi 
Meir, toen hij in Rothenburg tegenover hem zat. Alles weet hij nu. En 
hij vraagt alleen nog voor de zekerheid:  
 ‘Wie heeft u gestuurd, meneer?’  
 ‘Niemand,’ antwoordt glimlachende de vreemde, die geen 
vreemde is.  
 ‘Daar geloof ik niets van.’  
 ‘En als ik zou zeggen: God heeft me gestuurd – zou u dat dan wel 
geloven?’  
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 ‘Ja, dat zou ik wel geloven.’  
 ‘En dat Hij mij gestuurd heeft, dat u op dit uur van u niet meer 
alleen bent – ook dat?’  
 ‘Ook dat. Wat bedoelt u met: dit uur van u?’  
 ‘Ik bedoel het uur dat gekomen is.’  
 ‘Süßkind wil overeind komen om de ander recht in zijn ogen te 
kijken, maar de hand die van opzij tegen zijn schouder drukt, houdt 
hem tegen. Dus blijft hij liggen en zegt het naar boven in de lucht: 
Bedenk dat wel en draag het met je mee diep in je hart: waar je vandaan 
komt, waar je heengaat en met wie je praat in ’t allerlaatste uur van smart... 
Daarna draait hij zijn hoofd naar de ander, zo ver als het gaat, en het 
gaat niet meer zo ver. ‘Dat had ik nog graag gezongen. U moet weten 
dat ik liederen maak.’  
 ‘Je bent het dus. Je hoed, en dat je liederen maakt – dus je bent 
het.’  
 ‘En wie ben jij?’  
 ‘Dat heb ik al gezegd. Een boodschapper. En dat lied kon je niet 
meer afmaken?’  
 ‘Dat was niet het enige. Ik had nog veel liederen kunnen zingen.’  
 ‘Waarom heb je dat niet gedaan?’  
 ‘Je herkent aan mijn hoed en je vraagt waarom? Omdat ze me van 
hun hoven verjaagd hebben. Omdat ze van een jood geen liederen 
wilden horen. Omcirkel, omcirkel de wijnberg, maar kom niet te 
dichtbij. Weet je waar dat vandaan komt? Maar hoe zou je dat moe-
ten weten?’  
 ‘Misschien toch?’ De ander fronst zijn wenkbrauwen en glimlacht. 
‘Zeg het maar in jouw taal.’  
 Süßkind komt half overeind, op zijn beide ellebogen, langzaam en 
moeizaam, en zijn hele lijf doet pijn, tot in zijn keel, zodat hij alleen 
maar kan fluisteren:  
 ‘Dat heb ik toch net gedaan.’  
 ‘In de taal van je vaderen. In je vaders taal. Zeg het maar.’  
 Süßkind doet zijn ogen dicht en bijt op zijn tanden, die arme tan-
den, dat ze niet gaan klappertanden. Want hij heeft het koud en ook 
het zweet is koud dat hem overal uitbreekt, en terwijl hij zich nu hij-
gend achterover laat glijden, spert hij van angst zijn ogen open en 
zijn tanden klapperen en het duurt lang, het duurt een leven lang, 
voor hij weer kan praten:  
 ‘Voorbij,’ zegt hij. ‘Het gaat niet meer. Ik kan de woorden niet vin-
den. Ik ben te dicht bij de wijnberg gekomen, moet je weten. Maar 
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het was een mooi paard. Een vos. Het heette Soesja. Ik heb een paard 
gehad, moet je weten, en ik kan rijden. Een lammetje, een lammetje, dat 
kocht mijn vader. Wacht – wacht – ik heb het: Sechór, sechór lachárma – 
sechór veló tikráv.’  
 Te sterk is de glimlach op zijn gezicht, het is alsof die glimlach 
hem op wil trekken en laten zitten – maar dan heeft de ander zijn 
hand al zacht op zijn schouder gelegd en droogt met de wijde mouw 
van zijn andere hand het zweet op zijn voorhoofd:  
 ‘Blijf maar liggen, blijf liggen. Je ziet: het komt allemaal goed. Stil 
blijven liggen. Rust maar uit.  
 ‘En ik dacht –‘ Süßkind maakt de zin niet af. Zijn adem hoest en 
zijn ogen raken versluierd.  
 Uit de schapenwolkjes is een zware wolk tevoorschijn gekomen en 
die komt met de opzettende wind wit en donzig langs de hemel trek-
ken.  
 ‘Wat dacht je?’ vraagt de boodschapper. Zijn stem klinkt streng en 
troostend tegelijk.  
 Süßkind schudt zijn hoofd en wijst naar de wolk, die midden aan 
de hemel is blijven staan:  
 ‘Er staat geschreven, dat er een witte wolk zal komen om ons naar 
het Beloofde Land te dragen.’  
 ‘Ons?’ vroeg de boodschapper. ‘Ons allemaal?’ En nog een keer: 
‘Wat dacht je?’  
 ‘Ik dacht dat er tussen ons en ons geen onderscheid was. En overal 
een Beloofd Land.’  
 ‘Zo zal het ook zijn,’ zei de boodschapper en boog zich over Süß-
kind, tot zijn breedgerande hoed voor de zon stond. ‘Daar kun je ze-
ker van zijn, broeder. Het zal zijn.’  
 ‘Wanneer?’ vroeg Süßkind en nog nooit had één enkel woord hem 
zoveel kracht gekost.  
 ‘Het zal zijn,’ zei de boodschapper en stond opeens groot en recht 
overeind, ‘het zal zijn aan het einde der tijden.’  
 En zijn zwarte gestalte verduisterde de hemel en de hemel viel 
zwart op Süßkind neer.  
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[VI] 
 
Het zal zijn aan het einde der tijden, dat nog niet gekomen is. Maar 
waar wij zijn is de helft, en wat wij doen is half.  
 Maar gekomen zijn – en komen telkens terug – de dagen van de 
brandende dood die over de aarde gaat, en waneer hij blijft staan om 
zijn vlammen te voeden met de stof waaruit God de mens heeft ge-
maakt, dan voedt hij ze telkens weer met Israël, aan Gods weerspan-
nige volk.  
 En hij voedt ze met Süßkind, de jood van Trimberg, en met de jo-
den van Speyer en Mainz en met de joden van Frankfurt en Praag en 
Wenen, van Sevilla en Toledo, van Blois en Trente, van Kisjinov en 
Odessa en Łódź, en hij heeft het gevoed in onze dagen, dat het hoog 
opschoot uit de grote ovens van Dachau en Buchenwald en Ausch-
witz en Majdanek en Treblinka.  
 En het was steeds weer dezelfde vlam, en die sloeg over uit het 
brandende bloed van Süßkind, de jood van Trimberg, over de tijden 
heen tot in het bloed dat door de zwakke hand vloeit die dit schrijft. 
En die hand schrijft in dezelfde taal als de hand die dat zevenhon-
derd jaar geleden voor het eerst deed, nog in dezelfde taal, nog. En 
daarom moest het geschreven worden door die hand, vandaag, in 
onze dagen, ik heb het geschreven, moge het ten goede zijn, amen.  
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De liederen van Süßkind von Trimberg 
in het middelhoogduitse origineel 

 
De volgorde van de teksten 

in het grote Heidelberger handschrift 
laat geen conclusies toe 

over het tijdstip van ontstaan. 
De teksten worden hier weergegeven in de volgorde 

waarin ze in de roman verschijnen. 
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Ir mannes krône ist daz vil reine kiusche wîp,  
wan iemer in wol êret ir vil werder lîp.  
er sælic man dem dâ diu guote sî beschert;  
der mag ân zwîvel mit ir sîniu jâr  
willeclich vertrîben stille und offenbâr.  
er sich mit ir ie sünden unde schanden wert. 
mit hôher stæte ist sî bedacht,  
ir liecht fiur löschet nicht in nacht,  
ir hôhez lop mit volge der meisten menge vert. 
(p. 92)  
 
Gedenke nieman kan erwern den tôren noch den wîsen; 
dar umbe sint gedenke frî ûf aller hande sache. 
herz unde sinne dur gemach 
dem menschen sint gegeben. 
gedenke sliefen dur den stein, dur stahel und durch îsen. 
gedanc klein achtet wie diu hant diz unde daz gemache. 
swie man gedenke nie gesach, 
si doch nâch horn te streben. 
gedanc ist sneller über velt 
denn der blic eines ougen. 
gedanc glust bringt nâch minne gelt, 
nâch der gesichte tougen. 
gedanc kan wol ob allen arn 
hôch in dien lüften sweben. 
(p. 96) 
 
Kein bezzer latewêrje nie gemachet wart, 
dann ich iuch lêre und künde, sinneclîcher art, 
gesunt ze lasters wunden und ze schanden süchten. 
mit fünf bîmenten rein sol sî gemenget sîn. 
triuw unde zuht, milt unde manheit hœrt dar în; 
dâ bî sol mâze et bülvern, smecken mit genüchten. 
diu latewêrje ist êre genant, 
ein balsme ob allen spîsen. 
mit ir wirt schanden nôt entrant, 
si zimt nicht den unwîsen. 
swem si wonet stæte bî, 
der ist vor houbetschanden frî. 
wol im des lîp der latewêrjen büchse sî: 
sîn reinez lop, sîn hôher nam wirt blüejen unde früchten. 
(p. 119) 
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Swie vil daz mensche zuo der welte guotes habe 
und ez gedenket wie ez scheiden muoz dar abe 
ze leste mit dem tôd, sô mag ez trûren sêre. 
dâ vor nicht frumt rîchtuom, geburt von hôher art, 
wîsheit, gewalt, daz müeze an des tôdes vart. 
ez darf dâ für nicht suochen weder rât noch lêre. 
kein meister in nigromanzî 
wart nie sô wîser ræte 
daz er ie wurd des tôdes frî, 
noch heilig wîs prophête. 
dur den grôzen ungewin 
ich dicke gar betrüebet bin, 
daz nieman weiz nu wâ diu sêle kumet hin, 
sô tôt den lîp ermant daz er von leben kêre. 
(p. 162) 
 
Küng herre, hôchgelopter got, waz dû vermacht! 
du liuchtest mit dem tage und vinsterst mit der nacht, 
dâ von diu welt vil fröiden unde ruowe hât. 
küng, aller êren dir noch nie gebrast, 
wie den tag du zierest mit der sunnen glast 
und ouch die nacht, der dînes mânen liecht wol stât. 
du hêrst den himel mit den stern, 
sîn schônheit iemer mag gewern. 
du hâst ze geben gâbe vil der nicht zergât. 
(p. 165) 
 
Vil manger muoz bescheiden wesen dur die nôt 
der unbescheiden wære, wan daz im gebôt 
sîn meisterschaft daz er unfuoge müeste lâzen. 
dâ bî sô næme ouch menger gerne den gesuoch; 
daz lieze er nicht dur got noch dur der liute fluoch, 
wan daz er hât des houbetguotes al ze mâzen. 
und daz der esel hæte horn, 
die liute er nider stieze; 
möcht kokedrille sînem zorn, 
nieman ez leben lieze; 
stüende an wolfen gar diu kür, 
vil schâfe man dar an verlür; 
diep wolte daz beslozzen wurde niemer tür; 
der bœse wolte daz der biderbe wær verwâzen. 
(p. 197) 
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Ein wolf vil jæmerlîchen sprach 
‘wa sol ich nû belîben, 
sîd ich dur mînes lîbes nar 
muoz wesen in der âchte. 
dar zuo sô bin ich her geborn, diu schult diun ist nicht mîn. 
vil manic man hât guot gemach 
den man sicht valscheit trîben 
und guot gewinnen offenbar 
mit sündeclîcher trachte. 
der tuot vil wirser danne ob ich mir næme ein genselîn. 
jon habe ich nicht des goldes rôt 
ze gebenn umb mîne spîse. 
des muoz ich rouben ûf den lîb durch hungers nôt. 
der valsche in sîner wîse 
ist schedelîcher vil dann ich und wil unschuldig sîn.‘ 
(p. 197) 
 
Swer adellîchen tuot, den wil ich hân für edel, 
swie man sîns adels achtet nicht gen eime zedel: 
nu sicht man doch bekomen rôsen von dem dorne. 
swâ sich gemischet vil untugende zuo dem adel, 
dâ mag daz adelkleit wol werden zeinem hadel: 
nicht guot wirt mel dâ vil getreffs ist under korne. 
swâ adel tuot adellîche tât, 
der adel liutert immer; 
swâ adel arkeit vil begât, 
er houwet guot gezimmer. 
swer nicht sî von hôhem namen 
und sich untugende welle schamen, 
dar zuo sîn selbes dinc zem besten kan gezamen, 
den heize ich edel, swier nicht sî von adel der geborne. 
(p. 230) 
 
Hât rîcher mel, der arme dâ bî eschen hât; 
dar an gedenke ein wîser man, daz ist mîn rât, 
und lâze im nicht den armen sîn ze smâch ze fründe: 
vil lîchte kumt diu stunde daz er sîn bedarf; 
dâ von sî rîcher gen dem armen nicht ze scharf. 
kuo sunder hagen nicht wol getuon den sumer künde. 
swie man den esel hât unwert, 
doch was er ie gereite 
swâ sô man sînes dienstes gert, 
het nieman zarmuote pflicht, 
der rîchen rîchtuom wære ein wicht: 
wer solt dann dienen, ob der arme wære nicht? 
guot was ie bast, daz man den sac dâ mit verbünde. 
(p. 241) 
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Wâhebûf und Nichtenvint 
tuot mir vil dicke leide: 
her Bîgenôt von Darbîân 
der ist mir vil gevære. 
des weinent dicke mîniu kint, 
bœs ist ir snabelweide. 
si hât si selten sat getân, 
Izzûf, diu fröidenbære. 
in mînem hûs her Dünnehabe 
mir schaffet ungeræte, 
er ist zer welt ein müelich knabe: 
ir milten, helfent mir des bœsewichtes abe, 
er swechet mich an spîse und ouch an wæte. 
(p. 241) 
 
Ich var ûf der tôren vart 
mit mîner künste zwâre, 
daz mir die herren nicht went geben. 
des ich ir hof wil fliehen 
und wil mir einen langen bart 
lân wachsen grîser hâre: 
ich wil in alter juden leben 
mich hinnân fürwert ziehen. 
mîn mantel der sol wesen lanc, 
tief under einem huote, 
dêmüeteclich sol sîn mîn ganc, 
und selten mê ich singe in hovelîchen sanc, 
sîd mich die herren scheiden von ir guote. 
(p. 242) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


