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I 
 
In het kleine stadje Progrody woonde ooit een koraalhande-
laar, die wijd en zijd bekend stond om zijn eerlijkheid en om 
zijn goede, betrouwbare koopwaar. Uit verre dorpen kwa-
men de boerinnen bij hem, wanneer ze voor bijzondere gele-
genheden een sieraad nodig hadden. Ze hadden in de buurt 
nog andere koraalhandelaars kunnen vinden, maar ze wisten 
dat ze daar alleen maar alledaagse rommel en goedkope prul-
len konden krijgen. Daarom legden ze met hun kleine, ram-
melende wagentjes soms heel wat wersten af om naar Progro-
dy te gaan, naar de beroemde koraalhandelaar Nissen Picze-
nik.  
 Gewoonlijk kwamen ze op de dagen van de jaarmarkt. Op 
maandag was het paardenmarkt en op donderdag varkens-
markt. De mannen bekeken en inspecteerden de dieren en de 
vrouwen gingen in losse groepjes, barrevoets en met hun 
laarzen over hun schouders hangend en met hun bonte, ook 
op sombere dagen stralende hoofddoeken naar het huis van 
Nissen Piczenik. Hun harde, blote voetzolen trommelden ge-
dempt en vrolijk op de holle planken van de houten stoep en 
in de brede, koele gang van het oude huis waar de handelaar 
woonde. Via de gewelfde gang kwamen ze op een stille bin-
nenplaats, waar tussen de onregelmatige straatstenen zacht 
mos woekerde en in het warme jaargetijde losse grassprietjes 
opschoten. Daar kwamen de kippen van Piczenik de boerin-
nen al vriendelijk tegemoet, met voorop de hanen met hun 
trotse kammen, die zo rood waren als de roodste koralen.  
 Ze moesten met de ijzeren klopper drie keer op de ijzeren 
deur kloppen. Dan deed Piczenik een luikje open dat in de 
deur was aangebracht, zag wie er naar binnen wilden, schoof 
de grendel opzij en liet de boerinnen binnen. Bedelaars, rond-
trekkende zangers, zigeuners en de mannen met de dansende 
beren gaf hij door het luik altijd een aalmoes. Hij moest heel 
voorzichtig zijn, want op alle tafels in zijn ruime keuken en in 
zijn huiskamer lagen de edele koralen op grote, kleine en 
halfhoge hoopjes, verschillende volkeren en rassen koralen 
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door elkaar of al gesorteerd naar karakter en kleur. Piczenik 
had geen ogen in zijn rug om iedere bedelaar in de gaten te 
houden en hij wist dat armoede de onweerstaanbare verleid-
ster tot de zonde is. Welgestelde boerinnen stalen soms ook 
wel, want vrouwen geven gemakkelijk toe aan de neiging om 
een sieraad dat ze best kunnen kopen stiekem en vol risico 
mee te pakken. Maar bij de klanten kneep de handelaar een 
waakzaam oogje toe en een paar diefstallen verrekende hij 
ook in de prijzen die hij voor zijn koopwaar vroeg.  
 Hij had niet minder dan tien rijgsters in dienst, knappe 
jonge meisjes met goede ogen en fijne vingers. De meisjes za-
ten in twee rijen aan een lange tafel en hengelden met dunne 
naalden naar de koralen. Zo ontstonden de mooie, regelmati-
ge snoeren met aan de einden de kleinste en in het midden de 
grootste en stralendste koralen. Bij dat werk zongen de meis-
jes in koor. En in de zomer, op warme, blauwe en zonnige da-
gen, stond de lange tafel waaraan de rijgende vrouwen zaten 
op de binnenplaats en hun zomerse zingen was in het hele 
stadje te horen en overstemde de kwinkelerende leeuweriken 
hoog aan de hemel en de sjirpende krekels in de tuinen.  
 Er zijn veel meer soorten koraal dan de meeste mensen we-
ten, die ze alleen maar uit de etalages of de winkels kennen. 
Er zijn in de eerste plaats geslepen en ongeslepen koralen, 
verder plat afgesnedene of kogelronde, doorn- en staafvormi-
ge, die eruitzien als prikkeldraad, stralend gele, bijna witrode 
koralen met de kleur die de bovenste rand van theerozen-
blaadjes soms vertonen, gelig rose, rose, steenrode, bietrode, 
vermiljoenrode exemplaren en tenslotte de koralen die eruit-
zien als stevige, ronde bloeddruppels. Er zijn ronde en half-
ronde, koralen die er als kleine tonnetjes en andere die er als 
cylindertjes uitzien, er zijn rechte, scheefgegroeide en zelfs 
bultige koralen. Er zijn sterren, stekels, tanden en pukkels. 
Want koralen zijn de edelste planten van de diepzee, rozen 
voor de grillige zeegodinnen, even rijk aan vormen en kleu-
ren als de grillen van die godinnen zelf.  
 Zoals u ziet, hield Nissen Piczenik er geen open winkel op 
na. Hij deed zaken in zijn huis, dat wil zeggen: hij leefde met 
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de koralen, dag en nacht, zomer en winter, en doordat de ra-
men van zowel zijn kamer als zijn keuken op de binnenplaats 
uitzagen en bovendien door een dicht, ijzeren traliewerk be-
schermd waren, heerste in dat huis een mooie, geheimzinnige 
schemer, die aan de zeebodem deed denken, en het was of de 
koralen daar groeiden en niet of ze daar verkocht werden. Ja, 
dankzij een bijzondere, bijna opzettelijke speling van de na-
tuur was Nissen Piczenik, de koraalhandelaar, een roodhari-
ge jood, wiens koperkleurige sikje aan een soort roodachtig 
zeewier deed denken en de hele man een frappante gelijkenis 
met een zeegod verleende. Het was alsof hijzelf de koralen 
maakte of plantte en plukte die hij verhandelde. En zo sterk 
was de relatie tussen zijn koopwaar en zijn uiterlijk, dat de 
mensen in het stadje Progrody hem niet bij zijn naam noem-
den, die mettertijd zelfs vergaten en hem alleen maar met zijn 
beroep aanduidden. De mensen zeiden bijvoorbeeld: Daar 
komt de koraalhandelaar – alsof er in de hele wereld geen an-
dere was.  
 Nissen Piczenik had inderdaad van huis uit een grote lief-
de voor koralen. Zonder enige notie van de natuurweten-
schappen en zonder te kunnen lezen en schrijven – want hij 
was nooit naar school gegaan en kon alleen onbeholpen zijn 
naam tekenen – leefde hij in de overtuiging dat koralen geen 
planten waren, maar levende dieren, een soort kleine, rode 
zeediertjes – – en geen professor in de zeebiologie had dat uit 
zijn hoofd kunnen praten. Ja, voor Nissen Piczenik leefden de 
koralen nog, nadat ze gezaagd, gesneden, geslepen, gesor-
teerd en geregen waren. En hij had misschien gelijk. Want hij 
zag met eigen ogen hoe zijn roodachtige koraalkettingen op 
de borst van zieke of ziekelijke vrouwen geleidelijk verbleek-
ten, maar op de borst van gezonde vrouwen hun glans be-
hielden. In de loop van zijn lange praktijk als koraalhandelaar 
had hij vaak gemerkt dat koralen die bleek – ondanks hun 
roodheid – en steeds bleker in zijn kasten gelegd waren, plot-
seling begonnen te stralen, als ze om de hals van een mooie, 
jonge en gezonde boerin gehangen werden, alsof ze zich 
voedden met het bloed van de vrouwen. Soms vroegen ze de 
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handelaar koraalkettingen terug te kopen; hij herkende ze, de 
kleinoden die hij ooit zelf geregen en behoed had – en zag 
meteen of ze door gezonde of ziekelijke vrouwen gedragen 
waren.  
 Hij had een eigen en heel bijzondere theorie over koralen. 
Zoals gezegd waren het volgens hem zeedieren, die in zekere 
zin alleen maar uit verstandige bescheidenheid voor boom of 
plant speelden om niet door haaien aangevallen of opgevre-
ten te worden. Koralen wilden graag door duikers geplukt en 
naar de oppervlakte van de aarde gebracht, gesneden, gesle-
pen en geregen worden om eindelijk hun eigenlijke levens-
doel te dienen, namelijk het sieraad van een knappe boerin te 
worden. Pas daar, rond de stevige, witte hals van vrouwen en 
in de innige nabijheid van de levende slagader, de zuster van 
het vrouwelijke hart, leefden ze op, wonnen aan glans en 
schoonheid en oefenden hun aangeboren toverkracht uit om 
mannen aan te trekken en hun liefdesverlangen te wekken. 
Natuurlijk had de oude god Jehova alles zelf geschapen, de 
aarde en de dieren, de zeeën en al hun schepselen. Maar aan 
de Leviathan, die op de oergrond van alle wateren kronkelde, 
had God zelf een tijdlang, namelijk tot de komst van de Mes-
sias, het beheer toevertrouwd van de planten en dieren van 
de oceaan en in het bijzonder van de koralen.  
 Na alles wat hier verteld is, zou u kunnen denken dat han-
delaar Nissen Piczenik bekendstond als een soort zonderling. 
Dat was beslist niet het geval. Piczenik woonde in het stadje 
Progrody als een onopvallende, bescheiden man, wiens ver-
halen over koralen en de Leviathan heel serieus genomen 
werden, namelijk als mededelingen van een man die zijn vak 
immers moest kennen, net zoals de stoffenhandelaar man-
chester van perkal kon onderscheiden en de theehandelaar de 
Russische thee van de beroemde firma Popoff van de Engelse 
thee die de even beroemde Lipton uit Londen leverde. Alle 
inwoners van Progrody en omgeving waren ervan overtuigd 
dat koralen levende dieren waren en dat ze door de oervis 
Leviathan in hun groei en gedrag in de diepte van de zee be-
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waakt werden. Er was geen twijfel mogelijk, want Nissen 
Piczenik had het zelf gezegd.  
 De knappe rijgsters werkten vaak tot ’s avonds laat en 
soms zelfs na middernacht in het huis van Nissen Piczenik. 
Als ze zijn huis uit waren, begon de handelaar zich zelf met 
zijn stenen, dat wil zeggen zijn dieren bezig te houden. Eerst 
controleerde hij de kettingen die zijn meisjes gemaakt had-
den, daarop telde hij de hoopjes van de nog niet gesorteerde 
en van de al naar ras en grootte gesorteerde koralen, daarna 
begon hij zelf te sorteren en met zijn rossig behaarde, dikke 
en fijngevoelige vingers ieder koraal apart te betasten, te po-
lijsten en te strelen. Er waren wormstekige koralen. Ze had-
den gaatjes op plekken waar geen gaatjes hoorden te zitten. 
Daar had de zorgeloze Leviathan even niet opgelet. En om 
hem terecht te wijzen, stak Nissen Piczenik een kaars aan, 
hield een stukje rode was boven de vlam tot dat warm en 
vloeibaar werd en stopte met een fijne naald, waarvan hij de 
punt in de was gedoopt had, de gaatjes in de steen. Daarbij 
schudde hij zijn hoofd, alsof hij niet begreep dat zo’n machti-
ge god als Jehova aan zo’n lichtzinnige vis als de Leviathan 
het beheer over de koralen had kunnen overlaten.  
 Soms, uit pure blijdschap over de stenen, reeg hij zelf kora-
len, tot de morgen aanbrak en het tijd was voor het morgen-
gebed. Van zijn werk werd hij helemaal niet moe en hij voel-
de geen enkele zwakte. Zijn vrouw sliep nog onder de de-
kens. Hij wierp haar een korte, onverschillige blik toe. Hij 
haatte haar niet en hij hield niet van haar; ze was een van de 
vele rijgsters die bij hem werkten en minder knap en aan-
trekkelijk dan de meesten. Tien jaar was hij al met haar ge-
trouwd, ze had hem geen kinderen geschonken – terwijl dat 
haar enige taak was geweest. Een vruchtbare vrouw had hij 
nodig gehad, vruchtbaar als de zee, waar op de bodem zoveel 
koralen groeiden. Maar zijn vrouw was als een dode vijver. 
Ze mocht alléén slapen, zoveel nachten als ze wou! Volgens 
de wet mocht hij van haar scheiden. Maar kinderen en vrou-
wen konden hem al niets meer schelen. Hij hield van de kora-
len. En er was een vaag heimwee in zijn hart, dat hij niet had 
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durven benoemen: Nissen Piczenik, geboren en getogen mid-
den op het vasteland, verlangde naar de zee.  
 Ja, hij verlangde naar de zee, waar op de bodem de koralen 
groeiden of liever dartelden – volgens hem. Wijd en zijd was 
er geen mens met wie hij over zijn verlangen had kunnen 
praten; hij moest het voor zich houden, zoals de zee de kora-
len voor zich hield. Hij had van schepen gehoord, van dui-
kers, van kapiteins en van matrozen. Zijn koralen kwamen 
aan in goedgepakte kisten, uit Odessa, Hamburg of Triëst. De 
openbare schrijver bij de post regelde zijn zakelijke corres-
pondentie. De kleurige postzegels op de brieven van de verre 
leveranciers bekeek hij uitvoerig, voor hij de enveloppen 
weggooide. Hij had zijn hele leven niet verder gekeken dan 
Progrody. In dat kleine stadje was er geen rivier en niet eens 
een vijver, alleen maar moeras rondom en je hoorde onder de 
groene oppervlakte het water wel klotsen, maar je zag het 
nooit. Nissen Piczenik verbeeldde zich dat er een geheime 
samenhang bestond tussen de verborgen wateren van de 
moerassen en de geweldige wateren van de grote zeeën – en 
dat er ook diep beneden in de moerassen koralen konden 
zijn. Hij wist dat hij, als hij dat zei, door het hele stadje uitge-
lachen zou worden. Daarom zweeg hij en sprak er niet over. 
Hij droomde soms dat de grote zee – hij wist niet welke, want 
hij had nog nooit een landkaart gezien en alle zeeën ter we-
reld waren voor hem gewoon dé grote zee – op een dag Rus-
land zou overstromen, en wel die helft waar hij woonde. Dan 
zou de zee die hij nooit zou bereiken naar hem toe gekomen 
zijn, de geweldige, onbekende zee met de onmetelijke Levia-
than op de bodem en met al haar zoete en bittere en zoutige 
geheimen.  
 De weg van het stadje Progrody naar het stationnetje, waar 
maar drie keer per week een trein kwam, leidde langs de 
moerassen. En altijd, ook als hij geen zendingen koralen ver-
wachtte, en zelfs op de dagen dat er geen treinen kwamen, 
ging Nissen Piczenik naar het station, dat wil zeggen naar de 
moerassen. Aan de rand van het moeras bleef hij een uur of 
langer staan en luisterde aandachtig naar het kwaken van de 
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kikkers, alsof die hem iets konden vertellen over het leven op 
de bodem van de moerassen, en soms dacht hij inderdaad al-
lerlei berichten gekregen te hebben. ’s Winters, als de moe-
rassen bevroren waren, durfde hij ze zelfs te betreden en dat 
deed hem veel plezier. In de rottende geur van het moeras 
dacht hij de geweldig bittere geur van de grote zee te herken-
nen en het zachte, povere klotsen van de onderaardse wate-
ren veranderde in zijn scherpe oren in het ruisen van de reus-
achtige, blauwgroene golven. Maar in het stadje Progrody 
wist geen mens wat er zich in het hoofd van de koraalhan-
delaar allemaal afspeelde. Alle joden dachten dat hij een van 
hen was. De een handelde in stoffen en de ander in petrole-
um, de een verkocht gebedsmantels, de ander waskaarsen en 
zeep en een derde hoofddoeken voor boerinnen en zakmes-
sen; de een leerde de kinderen bidden, de ander rekenen en 
de derde handelde in kwas, mais en gekookte tuinbonen. En 
allemaal dachten ze dat Nissen Piczenik erbij hoorde – alleen 
handelde hij in koralen. Ondertussen was hij – zoals u ziet – 
een heel aparte man.  
 
 

II 
 
Hij had arme en rijke klanten, vaste en toevallige. Tot zijn rij-
ke klanten behoorden twee boeren uit de omgeving, van wie 
de een, Timon Semjonovitsj, hop geplant had en ieder jaar 
wanneer de commissionairs uit Neurenberg, Žatec en Juden-
burg kwamen, een heleboel gelukkige overeenkomsten sloot. 
De andere boer heette Nikita Ivanovitsj. Die had niet minder 
dan acht dochters, die de een na de ander trouwden en die al-
lemaal koralen nodig hadden. De getrouwde dochters – tot 
nu toe waren het er vier – kregen nog geen twee maanden na 
hun huwelijk kinderen – en dat waren weer dochters – en ook 
die hadden koralen nodig, als zuigelingen al, om het boze 
oog af te wenden. De leden van deze twee families waren de 
voornaamste gasten in het huis van Nissen Piczenik. Voor de 
dochters van de twee boeren, hun kleinkinderen en schoon-
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zoons reserveerde de handelaar zijn goede brandewijn, die 
hij in zijn kast bewaarde, een zelfgemaakte brandewijn, ge-
kruid met mieren, droge paddenstoelen, peterselie en dui-
zendguldenkruid. De andere, gewone klanten namen genoe-
gen met gewone, gekochte wodka. Want er werd in die streek 
geen echte koop gesloten zonder drank. Koper en ver-koper 
dronken, opdat de zaak beiden winst en zegen bracht. Ook 
tabak lag in hopen in het huis van de koraalhandelaar, voor 
het raam, met vochtig vloeipapier bedekt om te zorgen dat hij 
vers bleef. Want de klanten kwamen niet bij Nissen Piczenik 
zoals mensen in een winkel komen, gewoon om iets te kopen, 
te betalen en weer weg te gaan. De meeste klanten hadden 
een heel eind gereisd en waren niet alleen klanten, maar ook 
gasten van Nissen Piczenik. Hij gaf ze iets te drinken, te ro-
ken en soms ook te eten. De vrouw van de handelaar kookte 
gruttenbrij met uien en borsjtsj met room en ze roosterde ap-
pels, aardappels en in de herfst kastanjes. Zo waren de klan-
ten niet alleen klanten, maar ook gasten bij Piczenik thuis. 
Soms zongen de boerinnen, terwijl ze passende koralen uit-
zochten, mee met de rijgsters; ze zongen allemaal samen en 
zelfs Nissen Piczenik begon voor zich uit te neuriën, en zijn 
vrouw roerde in de maat met de lepel op het fornuis. Als de 
boeren dan van de markt of uit de herberg kwamen om hun 
vrouwen af te halen en hun inkopen te betalen, dan moest de 
koraalhandelaar ook met hen brandewijn of thee drinken en 
een sigaret roken. En iedere oude klant kuste de handelaar als 
een broeder.  
 Want als we eenmaal gedronken hebben, zijn alle goede en 
eerlijke mannen onze broeders en alle lieve vrouwen onze 
zusters – en er is geen onderscheid tussen boer en handelaar, 
jood en christen, en wee degene die het tegendeel zou willen 
beweren!  
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III 
 
Ieder nieuw jaar werd Nissen Piczenik ontevredener met zijn 
vredige leven, zonder dat iemand in het stadje Progrody het 
merkte. Net als alle joden ging de koraalhandelaar twee keer 
per dag, ’s morgens en ’s avonds, naar het gebedshuis, vierde 
de feestdagen, vastte op de vastendagen, legde zijn gebeds-
riemen aan en zijn gebedsmantel om, sjokkelde met zijn bo-
venlichaam, sprak met de mensen, praatte over politiek, over 
de Russisch-Japanse oorlog en over alles wat er in de kranten 
stond en wat de wereld bewoog. Maar diep in zijn hart ver-
langde hij naar de zee, de oorsprong van de koralen, en uit de 
kranten die twee keer in de week naar Progrody kwamen, liet 
hij zich, omdat hij ze niet kon ontcijferen, allereerst eventuele 
maritieme berichten voorlezen. Net als van de koralen had hij 
van de zee een heel bijzondere voorstelling. Hij wist wel dat 
er veel zeeën op de wereld waren, maar de echte, eigenlijke 
zee was de zee die je moest oversteken om in Amerika te ko-
men.  
 Nu gebeurde het op een dag dat de zoon van bombazijn-
handelaar Alexander Komrower, die drie jaar geleden in 
dienst was getreden bij de marine, voor een kort verlof naar 
huis kwam. Nauwelijks had de koraalhandelaar van de te-
rugkeer van Komrower junior gehoord, of hij verscheen ook 
al bij hem thuis en begon de matroos uit te horen over alle 
geheimen van de schepen, het water en de winden.  
 Terwijl iedereen in Progrody ervan overtuigd was dat 
Komrower junior zich alleen maar door zijn domheid naar de 
gevaarlijke oceanen had laten sturen, zag de koraalhandelaar 
de matroos als een begenadigde jongen, die de eer en het ge-
luk had gehad tot op zekere hoogte een vertrouweling van de 
koralen te worden en zelfs een familielid ervan. En de men-
sen zagen de vijfenveertigjarige Nissen Piczenik met de twee-
entwintigjarige Komrower arm in arm over het marktplein 
van het stadje trekken, urenlang. Wat wil hij van Komrower? 
vroegen de mensen zich af. Wat wil hij eigenlijk van me? 
vroeg ook de jongen zich af.  
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 Het hele verlof dat de jonge man in Progrody mocht door-
brengen, was de koraalhandelaar bijna niet van hem weg te 
slaan. Vreemd vond de jongen de vragen van de oudere, zo-
als bijvoorbeeld deze:  
 ‘Kun je met een verrekijker tot de bodem van de zee kij-
ken?’  
 ‘Nee,’ zei de matroos, ‘met een verrekijker kijk je alleen in 
de verte en niet in de diepte.’  
 ‘Kun je je,’ vroeg Nissen Piczenik verder, ‘als je matroos 
bent, op de bodem van de zee laten vallen?’  
 ‘Nee,’ zei Komrower junior, ‘als je verdrinkt, dan zink je 
wel naar de bodem van de zee.’  
 ‘De kapitein kan dat ook niet?’  
 ‘Ook de kapitein kan dat niet.’  
 ‘Heb je wel eens een duiker gezien?’  
 ‘Soms,’ zei de matroos.  
 ‘Komen de dieren en planten van de zee soms naar de op-
pervlakte?’  
 ‘Alleen de vissen en de walvissen, die eigenlijk geen vissen 
zijn.’  
 ‘Vertel eens,’ zei Nissen Piczenik, ‘hoe de zee eruitziet.’  
 ‘Hij is vol water,’ zei matroos Komrower.  
 ‘En is hij zo uitgestrekt als een groot land, een uitgestrekte 
vlakte bijvoorbeeld, waar geen huis op staat?’  
 ‘Zo uitgestrekt is hij – en nog wel meer!’ zei de jonge ma-
troos. ‘En het is zoals u zegt: een uitgestrekte vlakte, en hier 
en daar zie je een huis, maar dat gebeurt heel zelden, en dan 
is het geen huis, maar een schip.’  
 ‘Waar heb je de duikers gezien?’  
 ‘Er zijn bij ons,’ zei de jongen, ‘bij de marine, duikers. Maar 
ze duiken niet om parels of oesters of koralen op te duiken. 
Het is een militaire oefening, bijvoorbeeld voor het geval dat 
er een oorlogsschip zinkt, en dan moeten ze er waardevolle 
instrumenten of wapens uithalen.’  
 ‘Hoeveel zeeën zijn er op de wereld?’  
 ‘Dat kan ik niet zeggen,’ antwoordde de matroos, ‘we heb-
ben het bij de opleiding wel geleerd, maar ik heb niet opgelet. 
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Ik ken alleen de Baltische Zee, de Oostzee, de Zwarte Zee en 
de Grote Oceaan.’  
 ‘Welke zee is het diepste?’  
 ‘Weet ik niet.’  
 ‘Waar zitten de meeste koralen?’  
 ‘Weet ik ook niet.’  
 ‘Hm, hm,’ zei koraalhandelaar Piczenik, ‘jammer dat je dat 
niet weet.’  
 Aan de rand van het stadje, waar de huisjes van Progrody 
steeds armzaliger werden, tot ze uiteindelijk helemaal op-
hielden en waar de brede, hobbelige weg naar het station be-
gon, stond de kroeg van Podgorzew, een huis met een be-
denkelijke reputatie, waar boeren, dagloners, soldaten, licht-
zinnige meisjes en nietswaardige mannen naartoe gingen. Op 
een dag zagen de mensen daar koraalhandelaar Piczenik met 
matroos Komrower naar binnen gaan. Ze kregen sterke, don-
kerrode honingwijn en gezouten erwten. ‘Drink maar, jon-
gen! Eet en drink maar, jongen!’ zei Nissen Piczenik vaderlijk 
tegen de matroos. Die at en dronk ijverig, want al was hij nog 
zo jong, hij had in de havens toch al het een en ander geleerd, 
en na de honingwijn gaven ze hem slechte, zure wijn en na de 
wijn een borrel van negentig procent. Terwijl hij de honing-
wijn dronk, was hij zo zwijgzaam, dat de koraalhandelaar 
bang was dat hij van de matroos nooit meer iets over de wa-
teren zou horen en dat zijn kennis gewoon uitgeput was. 
Maar na de wijn begon de kleine Komrower met Podgorzew, 
de waard, te praten en toen de borrel kwam, zong hij met 
luider stemme het ene liedje na het andere, als een echte ma-
troos. ‘Kom je uit ons geliefde stadje?’ vroeg de waard. ‘Ze-
ker, een kind van jullie stadje – van mijn – van ons geliefde 
stadje,’ zei de matroos, helemaal alsof hij niet de zoon van 
Komrower, de dikke jood was, maar een echte boerenjongen. 
Een paar dagdieven en landlopers gingen aan tafel zitten 
naast Nissen Piczenik en de matroos, en toen de jongen het 
publiek zag, voelde hij een vreemde waardigheid over zich 
komen, een waardigheid waarvan hij dacht dat alleen mari-
neofficieren die konden hebben. En hij spoorde de mensen 
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aan: ‘Vraag maar, jongens, vraag maar! Overal heb ik een ant-
woord op. Kijk, deze aardige vent hier, jullie kennen hem 
wel, is de beste koraalhandelaar in het hele gouvernement en 
ik heb hem al veel verteld!’ Nissen Piczenik knikte. En omdat 
hij zich in dit vreemde gezelschap niet op zijn gemak voelde, 
dronk hij een glas honingwijn en nog een. Geleidelijk vond 
hij alle verdachte gezichten, die hij altijd alleen maar door een 
luikje in de deur gezien had, net zo menselijk als zijn eigen 
gezicht. Maar omdat voorzichtigheid en wantrouwen bij hem 
diepgeworteld waren, ging hij naar de binnenplaats en borg 
het zakje met zilvergeld in zijn pet. Een paar munten hield hij 
maar los in zijn zak. Voldaan over zijn inval en door de ge-
ruststellende druk die het geldzakje onder zijn pet op zijn 
schedel uitoefende, ging hij weer terug aan tafel.  
 Toch moest hij toegeven dat hij zelf eigenlijk niet wist 
waarom en waarvoor hij hier met de matroos en de ongure 
types in de kroeg zat. Hij had zijn hele leven immers regel-
matig en onopvallend geleefd en van zijn geheimzinnige lief-
de voor koralen en hun oorsprong, de oceaan, was tot de 
komst van de matroos en eigenlijk tot dit moment niemand 
ooit op de hoogte geweest. En er gebeurde nog iets wat Nis-
sen Piczenik diep beangstigde. Terwijl hij helemaal niet ge-
wend was in beelden te denken, kreeg hij op dit moment het 
idee dat zijn geheime verlangen naar de wateren en alles wat 
erop en erin leefde en gebeurde, opeens aan de oppervlakte 
van zijn eigen leven kwam, zoals soms een kostbaar en zeld-
zaam dier, dat thuis is op de zeebodem, om onbekende rede-
nen naar de oppervlakte schiet. Waarschijnlijk hadden de ho-
ningwijn en de door de verhalen van de matroos bevruchte 
fantasie van de koraalhandelaar dat beeld in hem opgeroe-
pen. Maar hij schrok en was eerder verbaasd dat hij zulke 
dwaze invallen kon krijgen dan over het feit dat hij opeens in 
staat was met ongure types aan een tafel in de kroeg te zitten.  
 Maar die verbazing en die schrik voltrokken zich als het 
ware onder de oppervlakte van zijn bewustzijn. Intussen luis-
terde hij heel goed en gretig naar de sprookjesachtige verha-
len van matroos Komrower. ‘Op welk schip dien jíj?’ vroegen 
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zijn tafelgenoten hem. Hij dacht even na – zijn schip heette 
naar een bekende admiraal uit de negentiende eeuw, maar de 
naam leek hem op dit moment net zo gewoon als zijn eigen 
naam en Komrower wilde geweldig veel indruk maken – en 
hij zei dus: ‘Mijn kruiser heet Moedertje Katharina. En weten 
jullie wie dat was? Dat weten jullie natuurlijk niet – en daar-
om zal ik het vertellen. Nou, Katharina was de mooiste en 
rijkste vrouw van heel Rusland en daarom trouwde de tsaar 
op een dag met haar in het Kremlin in Moskou en bracht haar 
met een slee – het vroor veertig graden – met zes paarden di-
rect naar Tsarskoje Selo. En achter hen reed het hele gevolg in 
sleden – en het waren er zoveel, dat er de hele weg een ver-
keersopstopping van drie dagen en drie nachten was. Een 
week na die prachtige bruiloft kwam de gewelddadige en on-
rechtvaardige koning van Zweden in de haven van Sint-Pe-
tersburg met zijn belachelijke, houten bootjes, waarop toch 
veel soldaten stonden – want op het land zijn de Zweden heel 
dapper – en die Zweed wilde niets minder dan heel Rusland 
veroveren. Maar tsarina Katharina ging onmiddellijk aan 
boord van een schip, nou net de kruiser waarop ik dien, en 
beschoot eigenhandig de stomme bootjes van de Zweedse 
koning, zodat ze zonken. En hemzelf wierp ze een redding-
gordel toe en nam hem later gevangen. Ze liet zijn ogen er-
uithalen en at die op en daardoor werd ze nog slimmer dan 
ze al was. Maar de koning zonder ogen stuurde ze naar Sibe-
rië.’  
 ‘Nou, nou,’ zei een van de landlopers, terwijl hij op zijn 
hoofd krabde, ‘dat kan ik met de beste wil van de wereld niet 
allemaal geloven.’  
 ‘Als je dat nog een keer zegt,’ antwoordde matroos Komro-
wer, ‘dan heb je de keizerlijke Russische marine beledigd en 
dan moet ik je met mijn wapen neerslaan. Ik zal je wel vertel-
len dat ik dat hele verhaal geleerd heb tijdens mijn opleiding 
en de edelachtbare heer onze kapitein Worosjenko heeft het 
ons zelf verteld.’  
 Ze dronken meer honingwijn en een paar borrels en ko-
raalhandelaar Piczenik betaalde. Ook hij had gedronken, hoe-
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wel niet zoveel als de anderen. Maar toen hij de weg opstap-
te, arm in arm met de jonge matroos Komrower, had hij het 
idee dat het midden van de weg een rivier was: de golven 
deinden, de schaarse olielantaarns waren vuurtorens en hij 
moest zich stevig aan de rand vasthouden om niet in het wa-
ter te vallen. De jongen wankelde vreselijk. Zijn hele leven, 
bijna van jongs af aan, had Nissen Piczenik de voorgeschre-
ven avondgebeden uitgesproken: het ene bij de schemering 
en het andere, dat het invallen van de duisternis begroet. 
Vandaag had hij dat allebei voor het eerst nagelaten. Aan de 
hemel glinsterden de sterren verwijtend naar hem en hij 
durfde niet op te kijken. Thuis wachtten zijn vrouw en het ge-
bruikelijke avondeten: rammenas met augurken en uien en 
een boterham met reuzel, een glas kwas en warme thee. Hij 
schaamde zich meer voor zichzelf dan voor de anderen. Ter-
wijl hij daar zo liep met de zware, wankelende jonge man aan 
zijn arm, was het af en toe of hij zichzelf tegenkwam, of ko-
raalhandelaar Nissen Piczenik koraalhandelaar Nissen Picze-
nik tegenkwam – en de een lachte de ander uit. Hij ging an-
dere mensen in ieder geval uit de weg. Dat lukte. Hij bracht 
de jonge Komrower naar huis en naar de kamer waar de ou-
de Komrowers zaten en zei: ‘Wees niet boos op hem; ik ben 
met hem naar de kroeg geweest en hij heeft wat gedronken.’  
 ‘Bent u, Nissen Piczenik, de koraalhandelaar, met hem in 
de kroeg geweest?’ vroeg de oude Komrower.  
 ‘Ja, ik,’ zei Piczenik. ‘Goedenavond!’ En hij ging naar huis. 
Al zijn knappe rijgsters zaten nog aan de vier lange tafels te 
zingen en koralen te vissen met de dunne naalden in hun fij-
ne vingers.  
 ‘Geef me meteen mijn thee,’ zei Nissen Piczenik tegen zijn 
vrouw, ‘ik moet aan het werk.’  
 En hij slurpte zijn thee, en terwijl zijn warme vingers in de 
grote, nog ongesorteerde hoop koraal groeven en in hun wel-
dadige, roze koelte woelden, wandelde zijn hart over de bre-
de, ruisende wegen van de geweldige oceaan.  
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 En het brandde en ruiste in zijn hoofd. Maar hij was zo 
verstandig om zijn pet af te zetten, het geldzakje eruit te ha-
len en dat weer op zijn borst op te bergen.  
 
 

IV 
 
En de dag naderde dat matroos Komrower weer naar zijn 
kruiser moest, en wel naar Odessa – en het was de koraal-
handelaar droef en bang te moede. In heel Progrody is Kom-
rower junior de enige zeeman en God weet wanneer hij weer 
verlof krijgt. Vaart hij eenmaal weg, dan hoor je wijd en zijd 
niets meer over de wateren van de wereld, tenzij er toevallig 
iets in de krant staat.  
 Het was laat in de zomer, een mooie zomer overigens, zon-
der wolken, zonder regen en door de eeuwig zachte wind 
van de Wolynische vlakte leven ingeblazen en gekoeld. Twee 
weken nog – en de oogst begon, en de boeren uit de dorpen 
kwamen niet meer naar de marktdagen om koraal bij Nissen 
Piczenik te kopen. Die weken waren het koraalseizoen. Die 
weken kwamen de vrouwelijke klanten met hele drommen, 
de rijgsters konden het werk nauwelijks aan en er moest hele 
nachten geregen en gesorteerd worden. Laat in de middag, 
als de ondergaande zon haar gouden afscheidsgroet door 
Piczeniks getraliede ramen zond en als de hopen koralen van 
alle soorten en kleuren door haar weemoedige en tegelijk 
troostende glans verlevendigd begonnen te stralen, alsof ie-
der steentje een piepklein lichtje in zijn fijne holte droeg, kwa-
men de boeren vrolijk en aangeschoten de boerinnen afhalen 
met hun blauwe en roodachtige zakdoeken vol zilveren en 
koperen munten en in zware laarzen met spijkerzolen, die op 
de stenen van de binnenplaats knarsten. De boeren begroet-
ten Nissen Piczenik met omhelzingen, kussen en lachend en 
huilend, alsof ze in hem een lang niet geziene, lang gemiste 
vriend na tientallen jaren terugzagen. Ze bedoelden het goed, 
ze hielden zelfs van hem, van die stille, opgeschoten, roodha-
rige jood met zijn trouwhartige en soms dromerige, porse-
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leinblauwe oogjes, waarin de eerlijkheid woonde, de redelijk-
heid van handelen, het verstand van de vakman en tegelijk 
de dwaasheid van iemand die nog nooit verder gekeken had 
dan het stadje Progrody. Het was niet zo gemakkelijk om met 
de boeren om te gaan. Want al kenden ze de koraalhandelaar 
als een van de weinige eerlijke handelaars in de hele streek, 
ze beseften toch altijd dat hij een jood was. Ook mochten ze 
graag afdingen. Eerst gingen ze behaaglijk op de stoelen en 
de canapé zitten en op de twee brede, houten en met hoge 
kussens bedekte echtelijke bedden. Sommigen gingen ook 
met hun laarzen waaraan de zilvergrijze modder kleefde op 
de bedden, de sofa en ook op de grond zitten. Uit de wijde 
zakken van hun linnen broeken of van de voorraden op de 
vensterbank pakten ze de losse tabak, scheurden de witte 
randen van oude kranten die in Piczeniks kamer rondslinger-
den en draaiden sigaretten – want ook de welgestelden onder 
hen vonden sigarettenpapier een luxe. Dichte, blauwe rook 
van goedkope tabak en grof papier vulde het huis van de ko-
raalhandelaar, een goudachtig zondoorschenen, blauwe rook, 
die in kleine wolkjes door de vierkanten van de openstaande 
getraliede ramen langzaam naar de straat trok. In twee kope-
ren samowars – ook daarin spiegelde zich de ondergaande 
zon – kookte heet water op een van de tafels midden in de 
kamer en niet minder dan vijftig goedkope glazen van groe-
nig glas met een dubbele bodem gingen van hand tot hand, 
gevuld met dampende, goudbruine thee en met brandewijn. 
Over de prijs van de koraalkettingen hadden de boerinnen ’s 
morgens al urenlang onderhandeld. Nu vonden hun mannen 
de sieraden nog te duur en het afdingen begon opnieuw. Het 
was een hardnekkige strijd die de magere jood in zijn eentje 
tegen een overweldigende meerderheid van gierige en wan-
trouwige, sterke en soms gevaarlijk dronken mannen moest 
voeren. Onder het zwartzijden keppeltje dat Nissen Piczenik 
thuis altijd droeg, stroomde het zweet over de schaarsbe-
haarde wangen vol zomersproeten in zijn rode sik, en de 
haartjes van zijn baard kleefden aan elkaar ’s avonds na het 
gevecht en hij moest ze met een ijzeren kammetje fatsoene-
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ren. Uiteindelijk won hij toch van al zijn klanten, ondanks 
zijn dwaasheid. Want hij kende van de hele grote wereld al-
leen maar de koralen en de boeren uit zijn omgeving – en hij 
wist hoe je de eerste moest rijgen en sorteren en de laatsten 
moest overtuigen. De erg hardnekkigen gaf hij een zoge-
naamde “premie” – dat wil zeggen: hij gaf, nadat ze de door 
hem weliswaar niet meteen genoemde, maar in stilte gehoop-
te prijs betaald hadden, nog een heel klein koraalkettinkje 
mee van goedkope stenen, bedoeld als armbandje of halsket-
tinkje voor kinderen en zeker werkzaam tegen boze blikken 
van jaloerse buren en kwaadwillige heksen. Daarbij moest hij 
scherp op de handen van zijn klanten letten en de hoogte en 
de omvang van de hopen koralen telkens schatten. Nee, het 
was geen gemakkelijke strijd!  
 Maar deze nazomer was Nissen Piczenik verstrooid, bijna 
achteloos en zonder belangstelling voor de klanten en de 
zaak. Zijn brave vrouw, die al jaren gewend was aan zijn 
zwijgzaamheid en zijn vreemde karakter, merkte zijn ver-
strooidheid op en maakte hem verwijten. Hier had hij een ko-
raalketting te goedkoop verkocht, daar een kleine diefstal niet 
opgemerkt, vandaag een oude klant geen premie gegeven, 
maar gisteren een nieuwe, onverschillige juist een nogal 
waardevolle ketting geschonken. Er was nog nooit ruzie ge-
weest in huize Piczenik. Maar dezer dagen kende de koraal-
handelaar geen rust en hij voelde zelf hoe de onverschillig-
heid, de normale onverschilligheid tegenover zijn vrouw 
plotseling in weerzin veranderde. Hij die nooit in staat was 
geweest een van de vele muizen die iedere nacht in zijn val-
len liepen eigenhandig te verdrinken – zoals iedereen in Pro-
grody altijd deed – maar die de gevangen diertjes aan water-
drager Saul gaf om ze voor een fooi definitief te laten vernie-
tigen, hij, die vreedzame Nissen Piczenik, gooide op een van 
deze dagen zijn vrouw, toen die hem de gebruikelijke verwij-
ten maakte, een zware koraalketting naar haar hoofd, sloeg 
de deur dicht, ging het huis uit en liep naar de rand van het 
grote moeras, de verre neef van de grote oceanen.  
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 Nog geen twee dagen voor het vertrek van de matroos 
kwam bij de koraalhandelaar plotseling de wens op met 
Komrower junior mee naar Odessa te gaan. Zo’n wens komt 
ineens, een gewone bliksem is er niets bij en hij treft precies 
de plaats waar hij vandaan gekomen is, namelijk het mense-
lijke hart. Hij slaat om zo te zeggen in zijn eigen geboorte-
plaats in. Zo ook de wens van Nissen Piczenik. En het is geen 
lange weg van zo’n wens naar het besluit.  
 En op de ochtend van de dag waarop de jonge matroos 
Komrower zou vertrekken, zei Nissen Piczenik tegen zijn 
vrouw: ‘Ik moet een paar dagen op reis.’  
 Zijn vrouw lag nog in bed. Het was acht uur ’s morgens en 
de koraalhandelaar was net terug van het ochtendgebed in 
het gebedshuis.  
 Ze kwam overeind. Met haar weinige, verwarde haren, 
zonder pruik, met de slaap nog in haar ooghoeken, vond hij 
haar vreemd en zelfs afstotelijk. Haar uiterlijk, haar onaange-
name verrassing en haar schrik leken zijn besluit, dat hij zelf 
nog roekeloos gevonden had, volkomen te rechtvaardigen.  
 ‘Ik ga naar Odessa!’ zei hij met gemeende hatelijkheid. 
‘Over een week ben ik terug, als God het wil!’  
 ‘Nu? Nu?’ stamelde de vrouw tussen de kussens. ‘Nu de 
boeren komen?’  
 ‘Juist nu!’ zei de koraalhandelaar. ‘Ik heb belangrijke din-
gen te doen. Je moet mijn spullen pakken!’  
 En met een kwade en hatelijke wellust die hij vroeger nooit 
gekend had, zag hij de vrouw uit bed stappen met haar lelijke 
tenen, haar dikke benen onder het lange hemd, waarop een 
paar onregelmatige zwarte spikkels zaten, tekenen van vlooi-
en, en hij hoorde haar bekende zucht, het gewone, vaste mor-
genlied van die vrouw, aan wie hem niets anders bond dan 
de verre herinnering aan een paar tedere nachtelijke uren en 
de gebruikelijke angst voor een scheiding.  
 Maar binnen in Nissen Piczenik jubelde tegelijk een 
vreemde en toch vertrouwde stem: Piczenik gaat naar de ko-
ralen! Hij gaat naar de koralen! Naar de streek van de koralen 
gaat Nissen Piczenik!  
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V 
 
Hij stapte dus met matroos Komrower op de trein naar Odes-
sa. Het was een tamelijk omslachtige en lange reis en ze 
moesten in Kiev overstappen. De koraalhandelaar zat voor 
het eerst van zijn leven in de trein, maar het verging hem niet 
als zoveel anderen die voor het eerst met de trein gaan. Loco-
motieven, signalen, klokken, telegraafpalen, rails, conduc-
teurs en het vluchtige landschap achter het raam interesseer-
den hem niet. Hij was bezig met het water en de haven waar 
hij naartoe reed en als hij al iets van de eigenschappen en bij-
verschijnselen van de spoorwegen ter kennis nam, deed hij 
dat alleen maar met het oog op de nog onbekende eigen-
schappen en bijverschijnselen van de scheepvaart. ‘Zijn er bij 
jullie ook klokken?’ vroeg hij de matroos. ‘Wordt er drie keer 
geluid voor een schip vertrekt? Fluiten en toeteren schepen 
net als locomotieven? Moet het schip keren, als het terug wil 
varen of kan het gewoon achteruitzwemmen?’  
 Natuurlijk kwam hij, zoals op reis altijd gebeurt, onderweg 
passagiers tegen die een praatje wilden maken en met wie je 
het een en ander moest bespreken. ‘Ik ben koraalhandelaar,’ 
zei Nissen Piczenik naar waarheid, als ze vroegen wat voor 
werk hij deed. Maar als ze vroegen: ‘Wat wilt u in Odessa?’ 
dan begon hij te liegen. ‘Ik wil daar grote zaken doen,’ zei hij. 
‘Dat interesseert me,’ zei opeens een medereiziger die tot nu 
toe gezwegen had. ‘Ik wil in Odessa ook grote zaken doen, en 
de waren waarin ik handel zijn om zo te zeggen verwant aan 
koralen, al zijn ze veel fijner en duurder dan koralen.’ ‘Duur-
der, dat kan zijn,’ zei Nissen Piczenik, ‘maar fijner kan niet.’ 
‘Wedden dat ze fijner zijn?’ riep de ander. ‘Ik zeg dat dat niet 
kan. Daar hoeven we niet om te wedden!’ ‘Nou,’ zei de ander 
triomfantelijk, ‘ik handel in parels!’ ‘Parels zijn helemaal niet 
fijner,’ zei Piczenik. ‘Bovendien brengen ze ongeluk.’ ‘Ja, als 
je ze verliest,’ zei de parelhandelaar. Alle anderen begonnen 
aandachtig naar die vreemde ruzie te luisteren. Uiteindelijk 
greep de parelhandelaar in zijn broekzak en haalde een zakje 
met glanzende, puntgave parels tevoorschijn. Hij schudde er 
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een paar op zijn vlakke hand en liet ze alle medereizigers 
zien. ‘Je moet honderden oesters openmaken,’ zei hij, ‘voor je 
een parel vindt. De duikers worden goed betaald. Wij parel-
handelaars horen tot de handelaars die in de hele wereld het 
hoogst in aanzien staan. We zijn om zo te zeggen een ras 
apart. Neem mij bijvoorbeeld. Ik ben koopman van het eerste 
gilde, woon in Sint-Petersburg en heb de voornaamste klan-
ten, twee grootvorsten bijvoorbeeld – hun namen zijn mijn 
zakengeheim – ik reis de halve wereld af en ieder jaar kom ik 
in Parijs, Brussel en Amsterdam. Vraag maar waar u wilt 
naar parelhandelaar Gorodotski, en kinderen wijzen u de 
weg.’  
 ‘En ik,’ zei Nissen Piczenik, ‘ben nog nooit ons stadje Pro-
grody uit geweest – en alleen boeren kopen mijn koralen. 
Maar u zult allemaal toegeven dat een eenvoudige boerin met 
een paar mooie, vlekkeloze koraalkettingen meer betekent 
dan een grootvorstin. Koralen worden overigens gedragen 
door hoog en laag; ze verhogen de lagen en sieren de hoog-
geplaatsten. Koralen kun je ’s morgens en ’s middags dragen, 
’s avonds en ’s nachts, op feestelijke bals bijvoorbeeld, ’s zo-
mers en ’s winters, ’s zondags en door de week, tijdens je 
werk en na je werk, en op vrolijke en op treurige momenten. 
Er zijn veel soorten rood in de wereld, beste reisgenoten, en 
er staat geschreven dat onze joodse koning Salomo een heel 
speciaal rood had voor zijn koningsmantel, want de Feniciërs, 
die hem vereerden, hadden hem een heel speciale worm ge-
schonken die van nature rode urine uitscheidde. Dat was een 
kleur die tegenwoordig niet meer bestaat; het purper van de 
tsaar is niet meer hetzelfde, want de worm is na Salomo’s 
dood uitgestorven, net als de hele soort van die wormen. En 
ziet u, alleen bij heel rode koralen komt die kleur nog voor. 
Maar waar ter wereld hebt u ooit rode parels gezien?’  
 Nog nooit had de zwijgzame koraalhandelaar zo’n lange 
en ijverige rede voor louter vreemde mensen gehouden. Hij 
schoof zijn pet naar achteren en veegde het zweet van zijn 
voorhoofd. Hij glimlachte zijn medereizigers een voor een toe 
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en iedereen gaf hem het verdiende applaus. ‘Hij heeft gelijk!’ 
riepen ze opeens allemaal.  
 En zelfs de parelhandelaar moest toegeven dat Nissen Pi-
czenik in deze kwestie wel geen gelijk had, maar een uitste-
kende pleitbezorger voor koralen was.  
 Ten slotte bereikten ze Odessa, de stralende haven met het 
blauwe water en de vele maagdelijk witte schepen. Daar lag 
de pantserkruiser al op matroos Komrower te wachten als 
een ouderlijk huis op zijn zoon. Ook Nissen Piczenik wilde 
het schip beter bekijken. En hij ging met de jongen naar de 
wachtpost en zei: ‘Ik ben zijn oom, ik wou graag het schip 
zien.’ Hij was zelf verbaasd over zijn vrijpostigheid. Ach ja, 
het was niet meer de oude, continentale Nissen Piczenik die 
daar met een gewapende matroos sprak, het was niet de Nis-
sen Piczenik uit het continentale Progrody, maar een heel 
nieuwe man, iets als een mens die binnenstebuiten gekeerd 
was, een soort omgekeerde mens, een oceanische Nissen Pi-
czenik. Hij had zelf het gevoel of hij niet uit de trein gestapt 
was, maar recht uit zee, uit de diepten van de Zwarte Zee. Hij 
was vertrouwder met het water dan hij ooit met zijn geboor-
testad en woonplaats Progrody geweest was. Overal waar hij 
kijkt, ziet hij schepen en water, water en schepen. Tegen de 
hagelwitte, de pikzwarte, de koraalrode – ja, de koraalrode – 
wanden van de schepen, de boten, de sloepen, de zeiljachten 
en de motorboten slaat zachtjes het eeuwig kabbelende water, 
nee, het slaat niet, het streelt de schepen met honderdduizend 
kleine golfjes, die tongen en handen tegelijk zijn, tongetjes en 
handjes tegelijk. De Zwarte Zee is helemaal niet zwart. In de 
verte is ze blauwer dan de lucht en dichtbij is ze groen als een 
wei. Duizenden kleine, snelle visjes springen, huppen, glip-
pen, kronkelen, schieten en vliegen aan, als je een stukje 
brood in het water gooit. Wolkenloos welft zich de blauwe 
hemel boven de haven. De masten en schoorstenen van de 
schepen rijzen naar hem op. ‘Wat is dit? – Hoe heet dat?’ 
vraagt Nissen Piczenik aan één stuk door. Dit heet mast en 
dat boeg, dit zijn reddingboeien, er is verschil tussen boten en 
sloepen, zeilschepen en stoomschepen, een mast en een 
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schoorsteen, een kruiser en een koopvaardijschip, dek en ach-
tersteven, boeg en kiel. Honderd nieuwe woorden bestormen 
Nissen Piczeniks arme, maar opgewekte hoofd. Hij krijgt na 
lang wachten (bij wijze van uitzondering, zegt de onderoffi-
cier) toestemming om de kruiser te bezichtigen en met zijn 
neef mee te lopen. De luitenant ter zee zelf verschijnt om naar 
een joodse handelaar aan boord van een kruiser van de kei-
zerlijke Russische marine te kijken. Meneer de luitenant ter 
zee glimlacht. Het windje blaast tegen de lange, zwarte jas-
panden van de magere, roodharige jood en je ziet zijn versle-
ten, herhaaldelijk verstelde, gestreepte broek in de matte ho-
ge laarzen. Nissen Piczenik, de jood, vergeet zelfs de geboden 
van zijn religie. Voor de stralende, wit-gouden pracht van de 
officier neemt hij zijn zwarte keppeltje af en zijn rode krullen 
wapperen in de wind. ‘Je neef is een goede matroos!’ zegt me-
neer de officier. Nissen Piczenik kan geen goed antwoord 
vinden, hij glimlacht alleen maar, hij lacht niet, maar hij glim-
lacht geluidloos. Zijn mond hangt open, je ziet de grote, geli-
ge paardentanden en het roze tandvlees, en de koperrode sik 
hangt bijna op zijn borst. Hij bekijkt het roer, de kanonnen, hij 
mag door de verrekijker kijken – en bij God: de verte komt 
dichterbij en wat er nog lang niet is, is er toch, achter de gla-
zen. God heeft de mens ogen gegeven, dat is waar, maar wat 
zijn gewone ogen vergeleken met ogen die door een verrekij-
ker kijken? God heeft de mens ogen gegeven, maar ook het 
verstand, om verrekijkers uit te vinden, die de kracht van die 
ogen versterken! –  
 En de zon schijnt op het dek en op Nissen Piczeniks rug en 
toch heeft hij het niet warm. Want de eeuwige wind waait 
over zee en het lijkt zelfs wel of er uit de zee zelf een wind 
komt, een wind uit de diepten van het water.  
 Ten slotte kwam het moment van afscheid nemen. Nissen 
Piczenik omhelsde Komrower junior, boog voor de luitenant 
en daarna voor de matrozen en verliet de pantserkruiser.  
 Hij had zich voorgenomen om meteen na het afscheid van 
Komrower junior terug te gaan naar Progrody. Maar toch 
bleef hij in Odessa. Hij zag de pantserkruiser wegvaren en de 
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matrozen groetten hem, terwijl hij aan de haven stond en met 
zijn blauw-rood gestreepte zakdoek zwaaide. Hij zag nog 
heel wat andere schepen wegvaren en hij zwaaide naar alle 
onbekende passagiers. Want hij ging iedere dag naar de ha-
ven. En iedere dag zag hij iets nieuws. Hij hoorde bijvoor-
beeld wat “het anker lichten” betekent, of “de zeilen strij-
ken”, of “lading lossen”, of “aanmeren” enzovoort.  
 Hij zag iedere dag veel jonge mannen in matrozenpakken 
op de schepen werken en in de mast klimmen; hij zag de jon-
ge mannen door de straten van Odessa wandelen, arm in 
arm, een hele keten matrozen, die de hele breedte van de 
straat besloeg – en het speet hem heel erg dat hij zelf geen 
kinderen had. Hij wou op dit moment dat hij zoons en klein-
zoons had – en zonder enige twijfel had hij ze allemaal naar 
zee laten gaan, matrozen waren ze geworden. Ondertussen 
lag zijn vrouw onvruchtbaar en lelijk thuis in Progrody. Zij 
verkocht vandaag in zijn plaats koralen. Kon ze dat eigenlijk 
wel? Wist ze wat koralen betekenen?  
 En in de haven van Odessa vergat Nissen Piczenik al heel 
gauw de plichten van een gewone jood uit Progrody. En hij 
ging ’s morgens en ’s avonds niet naar het gebedshuis om de 
voorgeschreven gebeden te zeggen, maar hij bad thuis, heel 
haastig en zonder echte en juiste gedachten aan God, en hij 
bad alleen maar als een grammofoon en zijn tong herhaalde 
mechanisch de geluiden die in zijn hersenen gegrift waren. 
Had de wereld ooit zo’n jood gezien?  
 Thuis in Progrody heerste intussen het koraalseizoen. Dat 
wist Nissen Piczenik wel, maar hij was immers niet meer de 
oude, continentale, maar de nieuwe, herboren, oceanische 
Nissen Piczenik.  
 Ik heb nog alle tijd, zei hij tegen zichzelf, om naar Progro-
dy terug te gaan. Wat heb ik daar te verliezen? En hoeveel 
heb ik hier nog te winnen!  
 En hij bleef drie weken in Odessa en hij beleefde iedere 
dag met de zee, met de schepen en met de vissen vrolijke 
uren.  
 Het was de eerste vakantie in Nissen Piczeniks leven.  
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VI 
 
Toen hij weer thuiswam in Progrody, merkte hij dat hij niet 
minder dan honderdzestig roebel lichter was, reiskosten mee-
gerekend. Maar tegen zijn vrouw en alle anderen die hem 
vroegen wat hij al die tijd in het buitenland gedaan had, zei 
hij dat hij in Odessa “belangrijke zaken” gedaan had.  
 In deze tijd begon de oogst en de boeren kwamen niet 
meer zo vaak naar de marktdagen. Het werd net als alle jaren 
omstreeks die weken, stiller in het huis van de koraalhande-
laar. De rijgsters gingen al ’s middags weg. En ’s avonds, als 
Nissen Piczenik terugkwam uit het gebedshuis, wachtte hem 
niet meer het heldere zingen van de knappe meisjes, maar al-
leen zijn vrouw, het gewone bord uien en rammenas en de 
koperen samowar.  
 Desondanks – terugdenkend namelijk aan de dagen in 
Odessa, waarvan alleen hij maar wist hoe zakelijk onvrucht-
baar ze geweest waren – voegde koraalhandelaar Piczenik 
zich naar de gewone wetten van zijn herfstige dagen. Hij 
overwoog al over een paar maanden weer belangrijke zaken 
voor te wenden en naar een andere havenstad te reizen, bij-
voorbeeld Sint-Petersburg.  
 Voor materiële nood hoefde hij niet bang te zijn. Al het 
geld dat hij in de loop van zijn jarenlange handel in koraal 
opzijgelegd had, lag onophoudelijk rente barend bij geld-
schieter Pinkas Warschawsky, een geziene woekeraar van de 
gemeente, die onbarmhartig alle schulden inde, maar punctu-
eel alle rente uitbetaalde. Lichamelijke nood had Nissen Pi-
czenik niet te vrezen, kinderen had hij niet en hij hoefde dus 
niet voor nakomelingen te zorgen. Waarom dan niet naar nog 
een van de vele havens reizen?  
 En de koraalhandelaar begon al plannen uit te denken 
voor het komende voorjaar, toen er iets ongewoons gebeurde 
in het naburige stadje Soetsjky.  
 In dat stadje, dat precies even klein was als de woonplaats 
van Nissen Piczenik, het stadje Progrody, opende namelijk op 
een dag een man die niemand in de hele streek tot nu toe 
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kende een koraalwinkel. Die man heette Jenő Lakatos en 
kwam, zoals al gauw bekend werd, uit het verre land Honga-
rije. Hij sprak Russisch, Duits, Oekraïens en Pools en als ie-
mand er toevallig om vroeg, sprak Lakatos ook Frans, Engels 
en Chinees. Het was een jonge man met glad, blauwzwart, 
gepommadeerd haar – overigens de enige man in de verre 
omtrek die een glanzende, stijve boord droeg, een das en een 
wandelstokje met een gouden knop. Die jonge man was een 
paar weken tevoren naar Soetsjky gekomen, had daar vriend-
schap gesloten met slachter Nikita Kolchin en die net zolang 
bewerkt tot hij besloot samen met Lakatos een koraalhandel 
te beginnen. De firma met het knalrode uithangbord heette N. 
Kolchin & Co.  
 In de etalage van die winkel lagen talloze rode koralen te 
stralen, weliswaar lichter van gewicht dan de stenen van Nis-
sen Piczenik, maar ook des te goedkoper. Een heel grote ko-
raalband kostte één roebel vijftig en kettingen waren er voor 
twintig, vijftig en tachtig kopeke. De prijzen stonden in de 
etalage van de winkel. En om te zorgen dat niemand die win-
kel voorbijliep, speelde binnen de hele dag een fonograaf vro-
lijke, schreeuwerige liedjes. Je hoorde ze in het hele stadje en 
verder – in de omliggende dorpen. Er was weliswaar geen 
grote markt in Soetsjky, zoals bijvoorbeeld in Progrody. Toch 
– en ondanks de oogsttijd – kwamen de boeren naar de win-
kel van Lakatos om naar de liedjes te luisteren en de goedko-
pe koralen te kopen.  
 Toen de aantrekkelijke zaak van die Lakatos een paar we-
ken open was, verscheen er op een dag een welgestelde boer 
bij Nissen Piczenik en zei: ‘Nissen Semjonovitsj, ik kan niet 
geloven dat je mij en anderen al twintig jaar bedriegt. Maar 
nu is er in Soetsjky een man die de mooiste koraalkettingen 
verkoopt voor vijftig kopeke per stuk. Mijn vrouw wou er al 
naartoe – maar ik dacht dat we het eerst aan jou moesten vra-
gen, Nissen Semjonovitsj.’  
 ‘Die Lakatos,’ zei Nissen Piczenik, ‘is vast en zeker een dief 
en een bedrieger. Anders kan ik zijn prijzen niet verklaren. 
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Maar ik zal er zelf naartoe gaan, als je me op je wagen mee 
wilt nemen.’  
 ‘Goed,’ zei de boer. ‘Overtuig je zelf.’  
 Zo reed de koraalhandelaar naar Soetsjky, bleef een tijdje 
voor de etalage staan, hoorde de schreeuwerige liedjes uit de 
winkel, ging ten slotte naar binnen en sprak Lakatos aan. ‘Ik 
ben zelf koraalhandelaar,’ zei Nissen Piczenik. ‘Mijn koop-
waar komt uit Hamburg, Odessa, Triëst en Amsterdam. Ik 
begrijp niet hoe u zulke goedkope en mooie koralen kunt ver-
kopen.’  
 ‘U bent van de oudere generatie,’ antwoordde Lakatos, ‘en 
neem me niet kwalijk dat ik het zeg, een beetje achtergeble-
ven.’  
 Ondertussen kwam Lakatos achter de toonbank vandaan – 
en Nissen Piczenik zag dat hij een beetje mank liep. Blijkbaar 
was zijn linkerbeen korter, want hij had aan zijn linkerlaars 
een tweemaal zo hoge hak als aan de rechter. Hij geurde ge-
weldig en bedwelmend – en je wist niet waar op zijn tengere 
lichaam de bron van al zijn geuren ondergebracht was. 
Blauwzwart als de nacht was zijn haar. En zijn donkere ogen, 
die je het eerste moment zacht had kunnen vinden, begonnen 
meteen zo hevig te gloeien, dat er een vreemde, brandende 
roodheid midden in het zwart oplichtte. Onder zijn zwarte, 
gedraaide snorretje glimlachten wit en glanzend Lakatos’ 
muizentandjes.  
 ‘O ja?’ zei koraalhandelaar Nissen Piczenik.  
 ‘Nou ja,’ zei Lakatos, ‘we zijn niet gek. We duiken niet 
naar de zeebodem. We maken gewoon imitatiekoralen. Mijn 
firma heet Gebrs. Lowncastle, New York. In Boedapest heb ik 
twee jaar met succes gewerkt. De boeren hebben niks in de 
gaten. De boeren in Hongarije niet en de boeren in Rusland al 
helemaal niet. Mooie, rode, gave koralen willen ze. Hier zijn 
ze. Goedkoop, voordelig, mooi en sierlijk. Wat wil je nog 
meer? Echte koralen kunnen zo mooi niet zijn!’  
 ‘Waar zijn uw koralen van gemaakt?’ vroeg Nissen Picze-
nik.  
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 ‘Van celluloid, beste man, van celluloid!’ riep Lakatos ver-
rukt.  
 ‘Zeg niks van de techniek! Kijk eens: in Afrika groeien de 
rubberbomen en van rubber maken ze caoutchouc en cellu-
loid.  
 Is dat onnatuurlijk? Zijn rubberbomen minder natuur dan 
koralen? Is een boom in Afrika minder natuur dan een ko-
raalboom op de zeebodem? – Nou, wat zegt u nu? – Zullen 
we samen zakendoen? – Het is aan u! – Over een jaar bent u 
door mijn concurrentie al uw klanten kwijt – en u kunt met al 
uw echte koralen terug naar de zeebodem, waar die mooie 
steentjes vandaan komen. Zegt u ja of nee?’  
 ‘Geef me twee dagen de tijd,’ zei Nissen Piczenik. En hij 
ging naar huis.  
 
 

VII 
 
Op die manier bracht de duivel koraalhandelaar Nissen Pi-
czenik de eerste keer in verzoeking. De duivel heette Jenő 
Lakatos uit Boedapest en hij importeerde de valse koralen in 
het Russische land, de koralen van celluloid, die zo blauwig 
branden, als je ze aansteekt, zoals het geweervuur dat de hel 
omgeeft.  
 Toen Nissen Piczenik thuiskwam, kuste hij zijn vrouw on-
verschillig op beide wangen, groette de rijgsters en begon 
met enigszins verwarde ogen, door de duivel verwarde ogen, 
zijn lieve koralen te bekijken, de levende koralen, die er lang 
niet zo vlekkeloos uitzagen als de valse celluloid stenen van 
zijn concurrent Jenő Lakatos. En de duivel bracht de eerlijke 
koraalhandelaar Nissen Piczenik op het idee om tussen de 
echte koralen valse te stoppen.  
 Daarom ging hij op een dag naar de post en dicteerde de 
openbare brievenschrijver een brief aan Jenő Lakatos, zodat 
die hem een paar dagen later niet minder dan twintig poed 
valse koralen stuurde. Nu is het bekend dat celluloid licht 
materiaal is en twintig poed, driehonderdtwintig kilo, valse 
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koralen leveren een heleboel kettingen en banden op. Door 
de duivel verleid en verblind, stopte Nissen Piczenik de valse 
koralen tussen de echte en pleegde zo verraad tegen zichzelf 
en tegen de echte koralen.  
 Rondom op het land was de oogst al begonnen en er kwa-
men bijna geen boeren meer om koralen te kopen. Maar aan 
de weinigen die af en toe verschenen, verdiende Nissen Pi-
czenik dankzij de valse koralen nu meer dan hij eerst aan zijn 
talrijke klanten verdiend had. Hij mengde echte en valse – en 
dat was nog erger dan als hij louter valse verkocht had. Want 
zo vergaat het mensen die door de duivel verleid worden: in 
al het duivelse overtreffen ze zelfs de duivel nog. Op die ma-
nier overtrof Nissen Piczenik Jenő Lakatos uit Boedapest. En 
alles wat Nissen Piczenik verdiende, bracht hij gewetensvol 
naar Pinkas Warschawsky. En de duivel had de koraalhande-
laar zo verleid, dat hij een ware wellust voelde bij de gedach-
te dat zijn geld toenam en rente droeg.  
 Op een van die dagen stierf de woekeraar Pinkas War-
schawsky plotseling en Nissen Piczenik schrok en ging met-
een naar de erfgenamen van de woekeraar om zijn geld met 
rente op te vragen. Hij kreeg het ook ter plekke, niet minder 
dan vierenvijftighonderdvijftig roebel en zestig kopeke. Van 
dat geld betaalde hij zijn schulden aan Lakatos en bestelde 
nog eens twintig poed valse koralen.  
 Op een dag kwam de rijke hopboer bij Nissen Piczenik om 
een koraalketting te vragen voor een van zijn kleinkinderen, 
tegen het boze oog.  
 De koraalhandelaar reeg een ketting van louter valse kora-
len van celluloid en zei erbij: ‘Dit zijn de mooiste koralen die 
ik heb.’  
 De boer betaalde een gepaste prijs voor echte koralen en 
ging naar zijn dorp.  
 Zijn kleinkind stierf een week nadat ze de valse koralen 
om haar halsje gelegd hadden, een verschrikkelijke verstik-
kingsdood door difterie. En in het dorp Solovjetsk, waar de 
rijke hopboer woonde (maar ook in de omliggende dorpen) 
ging het gerucht dat de koralen van Nissen Piczenik uit Pro-
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grody ongeluk en ziekte brachten – en niet alleen onder dege-
nen die iets bij hem gekocht hadden. Want in de omringende 
dorpen begon difterie te woeden, die veel slachtoffers onder 
de kinderen maakte en het gerucht ging dat de koralen van 
Nissen Piczenik ziekte en ondergang brachten.  
 Daardoor kwamen er de hele winter geen klanten meer bij 
Nissen Piczenik. Het was een strenge winter. Hij begon in 
november en duurde tot eind maart. Iedere dag bracht onver-
biddelijke vorst, er viel weinig sneeuw en zelfs de raven le-
ken het koud te hebben, wanneer ze zo op de kale takken van 
de kastanjes zaten. Het was heel stil in het huis van Nissen 
Piczenik. Hij ontsloeg de ene rijgster na de andere. Op markt-
dagen kwam hij soms deze of gene oude klant tegen. Maar ze 
groetten hem niet.  
 Zelfs de boeren die hem in de zomer gekust hadden, de-
den of ze de koraalhandelaar niet meer kenden.  
 Het vroor soms wel veertig graden. Het water in de kan-
nen van de waterdragers bevroor onderweg van de put naar 
huis. Er stond een dikke laag ijs op de ruiten van Nissen Pi-
czenik, waardoor hij niet meer zag wat er op straat gebeurde. 
Er hingen grote, zware ijspegels aan de tralies, die de ramen 
nog kleiner maakten. En omdat er geen klant meer bij Nissen 
Piczenik kwam, gaf hij de valse koralen niet de schuld, maar 
de strenge winter. Intussen was het in de winkel van Lakatos 
in Soetsjky altijd vol. En bij hem kochten de boeren de vlek-
keloze en goedkope celluloid koralen en niet de echte bij Nis-
sen Piczenik.  
 Bevroren en spiegelglad waren de straten en stegen van 
het stadje Progrody. Alle inwoners liepen tastend voort met 
een stok met een ijzeren punt. Toch vielen er veel en braken 
hun nek of een been.  
 Op een avond viel ook de vrouw van Nissen Piczenik. Ze 
bleef lang bewusteloos liggen, tot medelijdende buren haar 
optilden en naar haar huis droegen.  
 Ze moest al gauw hevig overgeven en de heelmeester van 
Progrody zei dat het een hersenschudding was.  
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 De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht en de dokter 
bevestigde de diagnose van de heelmeester.  
 De koraalhandelaar ging iedere morgen naar het zieken-
huis. Hij ging naast het bed van zijn vrouw zitten, luisterde 
een halfuur naar haar verwarde gepraat, keek in haar koortsi-
ge ogen en naar haar schaarse hoofdhaar, herinnerde zich de 
paar tedere uren die hij haar geschonken had, rook de scher-
pe geur van kamfer en jodoform en ging weer naar huis en 
ging zelf achter het fornuis staan en kookte borstsj en kasja en 
sneed zelf het brood en raspte zelf de rammenas en zette zelf 
thee en stak zelf de oven aan. Daarna schudde hij op een van 
zijn vier tafels alle koralen uit de vele zakjes en begon ze te 
sorteren. De celluloid koralen van Lakatos lagen apart in de 
kast. De echte koralen leken Nissen Piczenik allang geen le-
vende dieren meer. Sinds die Lakatos in de streek was komen 
wonen en hijzelf, koraalhandelaar Nissen Piczenik, de lichte 
dingen van celluloid tussen de echte, zware stenen was gaan 
stoppen, waren de koralen die in zijn huis lagen gestorven. 
Nu werden er koralen van celluloid gemaakt! Van dood ma-
teriaal werden koralen gemaakt die eruitzagen als levende en 
nog mooier en volmaakter waren dan echte en levende! Wat 
was daarbij vergeleken de hersenschudding van zijn vrouw?  
 Een week later stierf ze, vast en zeker door de hersen-
schudding! Maar niet ten onrechte zei Nissen Piczenik tegen 
zichzelf dat zijn vrouw niet alleen door de hersenschudding 
gestorven was, maar ook doordat haar leven van geen enkel 
ander mensenleven op deze wereld afhankelijk geweest was. 
Geen mens had gewild dat ze in leven bleef en daarom was 
ze ook gestorven.  
 Nu was koraalhandelaar Nissen Piczenik weduwnaar. Hij 
rouwde op de voorgeschreven manier om zijn vrouw. Hij 
kocht voor haar een van de duurzaamste grafstenen en liet er 
eervolle woorden in beitelen. En hij sprak ’s morgens en ’s 
avonds het gebed voor de doden voor haar. Maar hij miste 
haar helemaal niet. Eten maken en thee zetten kon hij zelf 
wel. Eenzaam voelde hij zich niet, zodra hij met de koralen 
alleen was. En hij had alleen spijt van het feit dat hij ze verra-
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den had aan hun valse zusters, de celluloid koralen, en zich-
zelf aan handelaar Lakatos.  
 Hij verlangde naar het voorjaar. En toen dat eindelijk 
kwam, begreep Nissen Piczenik dat hij er vergeefs naar had 
verlangd. Anders kwamen ieder jaar, nog voor Pasen, wan-
neer de ijspegels rond het middaguur begonnen te smelten, 
de klanten altijd in knarsende wagentjes of in tinkelende sle-
den. Voor Pasen hadden ze koralen nodig. Maar nu was het 
voorjaar, de zon brandde steeds heviger, iedere dag werden 
de ijspegels aan de dagen korter en de smeltende sneeuwho-
pen langs de straat kleiner – en er kwamen geen klanten bij 
Nissen Piczenik. In zijn eikenhouten kast en in zijn verrijdba-
re koffer, die groot en voorzien van ijzeren banden naast de 
kachel op zijn vier wielen stond, lagen de edelste koralen in 
hopen en aan banden en kettingen. Maar er kwam geen klant. 
Het werd steeds warmer, de sneeuw verdween, de milde re-
gen viel, de viooltjes in de bossen kwamen op en in de moe-
rassen kwaakten de kikkers, maar er kwam geen klant.  
 Rond die tijd merkten ze in Progrody ook voor het eerst 
een zekere vreemde verandering op in het karakter van Nis-
sen Piczenik. Voor het eerst begonnen de inwoners van Pro-
grody te vermoeden dat de koraalhandelaar eigenaardig was, 
een zonderling zelfs – en velen verloren het gebruikelijke res-
pect voor hem en sommigen lachten hem zelfs openlijk uit. 
Veel goede mensen in Progrody zeiden niet meer: ‘Daar gaat 
de koraalhandelaar’, maar ze zeiden gewoon: ‘Daar gaat Nis-
sen Piczenik – dat was een grote koraalhandelaar.’  
 Dat was zijn eigen schuld. Want hij gedroeg zich helemaal 
niet zoals de regels en de waardigheid van de rouw een we-
duwnaar voorschreven. Nadat ze zijn vreemde vriendschap 
met matroos Komrower en zijn bezoek aan de beruchte kroeg 
van Podgorzew door de vingers hadden gezien, konden ze 
zijn bezoeken aan die kroeg niet ter kennis nemen zonder 
verder een ernstige verdenking tegen hem te koesteren. Want 
bijna iedere dag sinds de dood van zijn vrouw ging Nissen 
Piczenik naar de kroeg van Podgorzew. Hij werd een harts-
tochtelijke honingwijndrinker. En omdat hij honingwijn op 
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den duur te zoet vond, liet hij er nog wodka bij mengen. 
Soms kwam er een van de lichtzinnige meisjes naast hem zit-
ten. En terwijl hij nooit van zijn leven een andere vrouw had 
gekend dan zijn nu dode echtgenote en nooit een andere pas-
sie had gehad dan het liefkozen, sorteren en rijgen van zijn 
echte vrouwen, namelijk de koralen, voelde hij zich soms een 
prooi van het goedkope, witte vlees van de vrouwen, van zijn 
eigen bloed, dat met de waardigheid van zijn burgerlijke en 
eerbare bestaan spotte en van de geweldige, hete vergetelheid 
die de lichamen van de meisjes uitstraalden. En hij dronk en 
hij liefkoosde de meisjes die naast hem zaten en soms op zijn 
schoot kwamen zitten. Wellust voelde hij, dezelfde wellust 
als bijvoorbeeld in het spel met zijn koralen. En met zijn dik-
ke, rossigbehaarde vingers tastte hij, minder handig en zelfs 
lachwekkend onbeholpen naar de tepels van de meisjes, die 
zo rood waren als vele koralen. En hij ging achteruit – zoals 
dat heet – snel, steeds sneller, bijna van dag tot dag. Hij voel-
de het zelf. Zijn gezicht werd magerder, zijn rechte, magere 
rug groeide krom, hij borstelde zijn jas niet meer en poetste 
zijn laarzen niet meer en kamde zijn baard niet meer. Werk-
tuiglijk deed hij iedere morgen en avond zijn gebeden. Hij 
voelde het zelf: hij was niet meer dé koraalhandelaar, hij was 
Nissen Piczenik, vroeger een grote koraalhandelaar.  
 Hij voelde dat hij over een jaar of een halfjaar het mikpunt 
van spot van het stadje zou worden – en wat ging het hem ei-
genlijk aan? Niet Progrody, maar de oceaan was zijn thuis.  
 Daarom nam hij op een dag het dodelijke besluit van zijn 
leven.  
 Eerst ging hij op een dag naar Soetsjky – en ziedaar: in de 
winkel van Jenő Lakatos uit Boedapest zag hij al zijn oude 
klanten, en ze luisterden aandachtig naar de schreeuwerige 
liedjes van de fonograaf en ze kochten celluloid koralen voor 
vijftig kopeke per ketting.  
 ‘Nou, wat zei ik een jaar geleden?’ riep Lakatos naar Nis-
sen Piczenik. ‘Wilt u nog tien poed, of twintig, dertig?’  
 Nissen Piczenik zei: ‘Ik wil geen valse koralen meer. Wat 
mij betreft, ík verkoop alleen maar echte.’  
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VIII 
 
En hij reed terug naar Progrody en ging in stilte en in het ge-
heim naar Benjamin Broczyner, die een reisbureau had en 
boottickets voor emigranten verkocht. Het waren vooral de-
serteurs en heel arme joden die naar Canada en Amerika 
moesten emigreren en van wie Broczyner leefde. Hij was in 
Progrody vertegenwoordiger van een Hamburgse scheep-
vaartmaatschappij.  
 ‘Ik wil naar Canada,’ zei koraalhandelaar Nissen Piczenik. 
‘En wel zo gauw mogelijk.’  
 ‘Het volgende schip heet Phönix en vertrekt over twee we-
ken uit Hamburg. Voor die tijd zorgen wij voor uw papieren,’ 
zei Broczyner.  
 ‘Goed, goed,’ antwoordde Piczenik. ‘Zeg het tegen nie-
mand.’  
 En hij ging naar huis en pakte alle koralen, de echte, in zijn 
verrijdbare koffer.  
 Maar de celluloid koralen legde hij op het koperen onder-
stel van de samowar, stak ze aan en keek hoe ze blauwig en 
stinkend verbrandden. Het duurde lang: het was meer dan 
vijftien poed valse koralen. Er bleef een geweldige hoop don-
kergrijze, krullerige as over. En rond de petroleumlamp mid-
den in de kamer slingerde en kringelde de grijsblauwe rook 
van het celluloid. Dat was Nissen Piczeniks afscheid van zijn 
land.  
 Op 21 april ging hij in Hamburg als passagier tweede klas 
aan boord van het stoomschip Phönix.  
 Vier dagen was het schip onderweg, toen de ramp gebeur-
de; velen weten het misschien nog.  
 Meer dan tweehonderd passagiers gingen met de Phönix 
ten onder. Ze verdronken natuurlijk.  
 Maar wat Nissen Piczenik betreft, die toen eveneens ten 
onder ging: je kunt niet zeggen dat hij gewoon verdronk, net 
als de anderen. Hij keerde eerder – dan kun je met een goed 
geweten zeggen – terug naar de koralen, op de bodem van de 
oceaan, waar de geweldige Leviathan kronkelt.  
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 En als we het verslag van een man moeten geloven die – 
zoals dat heet – toen als door een wonder aan de dood ont-
snapte, dan moeten we vertellen dat Nissen Piczenik lang 
voordat de reddingboten vol waren, overboord in het water 
sprong naar zijn koralen, naar zijn echte koralen.  
 Wat mij betreft: ik geloof het graag. Want ik heb Nissen Pi-
czenik gekend en sta ervoor in dat hij bij de koralen hoorde 
en dat de bodem van de oceaan zijn enige thuis was.  
 Hij ruste daar in vrede naast de Leviathan, tot de komst 
van de Messias.  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


