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Woord vooraf 
 
Dit boek vraagt geen applaus en instemming, maar ook geen 
tegenspraak en zelfs geen kritiek van degenen die de Oost-
Europese joden ignoreren, minachten, haten en vervolgen. 
Het richt zich niet tot die West-Europeanen die uit het feit dat 
ze opgegroeid zijn bij de lift en de wc het recht menen te ont-
lenen flauwe grappen te maken over Roemeense luizen, Gali-
cische wantsen en Russische vlooien. Dit boek is niet bedoeld 
voor de “objectieve” lezers, die met goedkope en zure wel-
willendheid vanaf de wankele torens van de westerse bescha-
ving neerkijken op het nabije Oosten en zijn bewoners, die uit 
pure menselijkheid de gebrekkige riolering betreuren en uit 
angst voor besmetting arme emigranten opsluiten in barak-
ken, waar de oplossing van een maatschappelijk probleem 
aan het massale sterven overgelaten blijft. Dit boek wil niet 
gelezen worden door degenen die hun eigen door toeval aan 
de barak ontkomen vaders of voorvaderen verloochenen. Dit 
boek is niet geschreven voor lezers die het de auteur kwalijk 
zouden nemen dat hij zijn onderwerp met liefde behandelt in 
plaats van met “wetenschappelijke zakelijkheid”, die je net zo 
goed saaiheid kunt noemen.  
 Voor wie is dit boek dan bestemd?  
 De schrijver koestert de dwaze hoop dat er nog lezers zijn 
tegen wie de Oost-Europese joden niet verdedigd hoeven te 
worden, lezers die respect hebben voor verdriet en menselijke 
grootheid en voor het vuil dat het leed overal vergezelt, 
West-Europeanen die niet trots zijn op hun schone matrassen, 
die voelen dat het Oosten veel te bieden heeft en die mis-
schien weten dat er uit Galicië, Rusland, Litouwen en Roeme-
nië grote mensen en grote ideeën komen, maar ook (naar hun 
idee) nuttige, die het stevige bouwwerk van de westerse be-
schaving helpen ondersteunen en uitbouwen – niet alleen de 
zakkenrollers, die het laagste product van de West-Europese 
bevolking, namelijk het plaatselijke nieuwsbericht, “gasten 
uit het Oosten” noemt.  
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 Dit boek zal jammer genoeg niet in staat zijn het probleem 
van de Oost-Europese joden te behandelen met de grondig-
heid die het vereist en verdient. Het probeert alleen de men-
sen te schilderen die het probleem vormen en de omstandig-
heden die het veroorzaken. Het brengt alleen verslag uit over 
delen van de enorm uitgebreide stof, die om uitputtend be-
handeld te worden van de auteur net zoveel omzwervingen 
zou vragen als enkele Oost-Europese joodse generaties heb-
ben doorstaan.  
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Oost-Europese joden in het Westen 
 
De Oost-Europese jood weet in zijn eigen land niets van de 
maatschappelijke onrechtvaardigheid van het Westen, niets 
van de heerschappij van het vooroordeel dat de wegen, han-
delingen, gewoonten en wereldbeschouwing van de gemid-
delde West-Europeaan beheerst, niets van de beperktheid 
van de westerse horizon, die omzoomd wordt door energie-
centrales en doorsneden door fabrieksschoorstenen, niets van 
de haat, die al zo sterk is dat hij zorgvuldig in stand wordt 
gehouden als middel dat het bestaan onderhoudt (maar het 
leven doodt) als een eeuwig vuur waaraan het egoïsme van 
ieder mens en ieder land zich warmt. De Oost-Europeaan 
kijkt naar het Westen met een verlangen dat het in geen geval 
verdient. Voor de Oost-Europeaan betekent het Westen vrij-
heid, de mogelijkheid om te werken en zijn talenten te ont-
plooien, rechtvaardigheid en autonome heerschappij van de 
geest. Ingenieurs, auto’s, boeken en gedichten stuurt West-
Europa naar het Oosten. Het stuurt propagandazeep en hygi-
ene, nuttige en verheffende dingen, het maakt een leugenach-
tig toilet voor het Oosten. Voor de Oost-Europese jood is 
Duitsland bijvoorbeeld nog steeds het land van Goethe en 
Schiller, de Duitse dichters die iedere leergierige joodse jon-
gen beter kent dan onze hakenkruiserige gymnasiast. De 
Oost-Europese jood heeft in de oorlog alleen de generaal le-
ren kennen die een humanistische tekst voor de joden in Po-
len liet aanplakken die de persdienst van het leger opgesteld 
had, maar niet de generaal die geen bellettrie gelezen had en 
toch de oorlog verloor.  
 Daarentegen ziet de Oost-Europese jood niet de voordelen 
van zijn eigen land, niet de grenzenloze weidsheid van de ho-
rizon, niets van de kwaliteit van het menselijke materiaal dat 
heiligen en moordenaars uit dwaasheid kan opleveren en me-
lodieën van treurige grootsheid en bezeten liefde. Hij ziet niet 
de goedheid van de Slavische mens, wiens ruwheid nog fat-
soenlijker is dan de getemde beestachtigheid van de West-
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Europeaan, die zich in perversiteiten uit en de wet uit de weg 
gaat met de beleefde hoed in de bange hand.  
 De Oost-Europese jood ziet de schoonheid van het Oosten 
niet. Hij mocht niet in dorpen wonen, maar ook niet in grote 
steden. In smerige straten en in vervallen huizen wonen de 
joden. Hun christelijke buurman bedreigt hen. Hun baas slaat 
hen. De ambtenaar laat hen opsluiten. De officier schiet op 
hen, zonder gestraft te worden. De hond begint te blaffen, 
omdat ze verschijnen in kleding die zowel dieren als primitie-
ve mensen irriteert. Ze krijgen les in donkere cheiders. De 
pijnlijke uitzichtloosheid van het joodse gebed leren ze als 
kleine kinderen al kennen, de hartstochtelijke strijd met een 
God die meer straft dan liefheeft en die genot als schuld be-
schouwt, de strenge plicht om te studeren en met jonge ogen 
die nog naar kennis hongeren het abstracte te zoeken.  
 Oost-Europese joden trekken meestal alleen maar rond als 
bedelaars en marskramers. De grote meerderheid kent de 
grond niet die hen voedt. De Oost-Europese jood is bang in 
vreemde dorpen en in bossen. Hij zondert zich af, deels ge-
dwongen en deels vrijwillig. Hij heeft alleen maar plichten en 
geen rechten, behalve op het bekende papier, dat niets garan-
deert. Uit kranten, boeken en van optimistische emigranten 
hoort hij dat het Westen een paradijs is. In West-Europa be-
staat wettelijke bescherming tegen pogroms. Joden worden in 
West-Europa minister en zelfs onderkoning. In veel Oost-
Europese huizen is het portret van Mozes Montefiore te zien, 
die ritueel gegeten heeft aan tafel bij de Engelse koning. De 
grote rijkdom van de Rothschilds wordt in het Oosten 
sprookjesachtig overdreven. Af en toe schrijft een emigrant 
een brief waarin hij de achterblijvers vertelt welke voordelen 
het buitenland heeft. De meeste joodse emigranten zijn zo 
eerzuchtig dat ze niet schrijven zolang het slecht met hen 
gaat, en ze proberen hun nieuwe vaderland op te hemelen 
boven hun oude land. Ze hebben de naïeve behoefte van 
kleinsteedse mensen om hun stadgenoten te imponeren. In 
een kleine stad in het Oosten wordt een brief van een emi-
grant een sensatie. Alle jonge mensen in de stad – en zelfs de 



 7 

ouderen – krijgen zin om ook te emigreren en dit land te ver-
laten waar ieder jaar een oorlog en iedere week een pogrom 
uit kan breken. En ze trekken lopend, met de trein en over het 
water naar de landen in het Westen, waar een ander, een 
beetje hervormd, maar niet minder wreed getto zijn duister-
nis gereedhoudt om de nieuwe gasten te ontvangen die half 
levend ontkomen zijn aan de chicanes van de concentratie-
kampen.  
 Als hier sprake is van joden die het land dat hen voedt niet 
kennen – dan wordt daarmee het grootste deel van de joden 
bedoeld, namelijk degenen die in vroomheid en naar de oude 
wetten leven. Er zijn echter joden die niet bang zijn voor de 
baas en de hond, voor de politie en de officieren, die niet in 
het getto wonen en de cultuur en taal van de volkeren waar-
onder ze leven aangenomen hebben – net als de West-Euro-
pese joden en die meer maatschappelijke gelijkberechtiging 
genieten dan zij, maar die in de vrije ontplooiing van hun ta-
lenten nog steeds geremd worden, zolang ze niet van geloof 
veranderd zijn en zelfs nadat ze dat gedaan hebben. Want on-
vermijdelijk is de joodse familie van de succesvol geassimi-
leerde en zelden ontloopt een rechter, een advocaat of een 
districtsarts het lot dat hij een oom heeft, een neef of een 
grootvader die al door zijn uiterlijk de carrière van de gearri-
veerde in gevaar brengt en diens maatschappelijke aanzien 
schaadt.  
 Aan dat lot is moeilijk te ontkomen. En in plaats van er-
voor te vluchten, besluiten velen zich eraan te onderwerpen 
door hun jodendom niet alleen niet te verloochenen, maar het 
zelfs sterk te benadrukken en zich uit te spreken voor een 
“joodse natie”, over het bestaan waarvan sinds enkele decen-
nia geen twijfel meer is en over de “berechtiging” waarvan 
onmogelijk een conflict kan ontstaan, omdat de wil van een 
paar miljoen mensen al volstaat om een “natie” te vormen, 
zelfs als die vroeger niet bestond.  
 De joods-nationale gedachte leeft sterk in het Oosten. Zelfs 
mensen die met de taal, cultuur en religie van hun voorvade-
ren veel gemeen hebben, spreken zich door hun afkomst en 
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hun wil voor de “joodse natie” uit. Ze leven als “nationale 
minderheid” in een vreemd land, bezorgd over en strijdend 
voor hun burgerlijke en nationale rechten, deels met het oog 
op de Palestijnse toekomst, deels zonder de wens naar een ei-
gen land, en terecht overtuigd dat de aarde van iedereen is 
die zijn plicht tegenover haar vervult, maar niet in staat het 
probleem op te lossen van het blussen van de primitieve haat 
die in het land brandt tegen een gevaarlijk lijkend aantal 
vreemdelingen en daar onheil sticht. Ook die joden leven niet 
meer in het getto en niet eens meer in de ware en warme tra-
ditie – ontheemd, net als de geassimileerden en soms held-
haftig, omdat ze vrijwillig het slachtoffer van een idee zijn – 
al is het ook een nationale idee...  
 Zowel de nationale als de geassimileerde joden blijven 
meestal in het Oosten. De eersten, omdat ze voor hun rechten 
strijden en niet willen vluchten en de laatsten, omdat ze zich 
verbeelden dat ze die rechten hebben of omdat ze van het 
land houden, net als het christelijke volksdeel – en zelfs nog 
meer. De emigranten zijn dus mensen die de kleine en wrede 
conflicten moe zijn en weten, voelen of alleen maar vermoe-
den dat er in het Westen heel andere problemen leven naast 
de nationale en dat de nationale geschillen in het Westen een 
lawaaiige echo van gisteren zijn en maar een galm van tegen-
woordig, dat er in het Westen een Europese gedachte gebo-
ren is die overmorgen of heel laat en niet zonder leed tot een 
wereldgedachte zal rijpen. Die joden wonen bij voorkeur in 
landen waar de rassenkwesties en nationale kwesties alleen 
nog de luidruchtige en zelfs machtige, maar zonder twijfel 
achterhaalde en naar modder, bloed en domheid riekende 
volksdelen bezighouden in landen waarin sommigen on-
danks alles aan de problemen van morgen werken. (Die emi-
granten komen uit de Russische grenslanden en níet uit Rus-
land.) Anderen emigreren, omdat ze hun beroep en baan 
kwijt zijn of niet kunnen vinden. Het zijn zoekers naar een 
broodwinning, proletariërs, hoewel niet altijd met een prole-
tarisch bewustzijn. Anderen zijn gevlucht voor de oorlog en 
de revolutie. Het zijn “vluchtelingen”, meestal kleinburgerlijk 
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of burgerlijk, verbeten vijanden van de revolutie en conserva-
tiever dan welke inheemse landadel ook.  
 Velen zwerven uit instinct en zonder goed te weten waar-
om. Ze volgen een onbestemde roep van de verte of de be-
paalde roep van een gearriveerd familielid, de behoefte om 
iets van de wereld te zien en de vermeende beperktheid van 
hun land te ontvluchten of de wil om iets te doen en hun 
krachten te laten gelden.  
 Velen gaan terug. Nog meer blijven er onderweg. De Oost-
Europese joden hebben nergens een thuis, maar wel graven 
op iedere begraafplaats. Velen worden rijk. Velen worden be-
langrijk. Velen worden creatief in een andere cultuur. Velen 
raken het spoor bijster. Velen blijven in het getto en hun kin-
deren verlaten dat pas. De meesten geven het Westen min-
stens zoveel als het van hen neemt. Sommigen geven het 
meer dan het hun geeft. Het recht om in het Westen te leven 
hebben in ieder geval allen die zich opofferen door het op te 
zoeken.  
 Verdienstelijk voor het Westen maakt iedereen zich die 
met frisse moed gekomen is om de dodelijke, hygiënische 
verveling van die beschaving te onderbreken – zelfs tegen de 
prijs van een quarantaine die we emigranten laten onder-
gaan, zonder te voelen dat ons hele leven één quarantaine is 
en ieder land van ons één barak en één concentratiekamp, 
dan wel met het modernste comfort. Emigranten raken – he-
laas – niet te langzaam, zoals hun verweten wordt, maar veel 
te snel gewend aan onze treurige levensomstandigheden. Ja, 
ze worden zelfs diplomaat en journalist, burgemeester en no-
tabele, politieagent en bankdirecteur en net zulke steunpila-
ren van de maatschappij als de autochtone leden van de 
maatschappij. Er zijn maar weinig revolutionairen bij. Velen 
zijn socialist uit persoonlijke noodzaak en in de levensvorm 
waarvoor het socialisme strijdt, is onderdrukking van een ras 
onmogelijk. Velen zien in het antisemitisme een verschijnsel 
van de kapitalistische economie. Dáárom zijn ze niet bewust 
socialist. Ze zijn socialist, omdat ze onderdrukt worden.  
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 De meesten zijn kleine burgers en proletariërs zonder pro-
letarisch bewustzijn. Velen zijn reactionair uit burgerlijk in-
stinct, uit liefde voor bezit en traditie, maar ook uit ongegron-
de angst voor een veranderde situatie, die voor joden geen 
verbetering zou kunnen zijn. Het is een historisch gevoel, ge-
voed door de ervaring dat de joden de eerste slachtoffers van 
alle bloedbaden zijn die de wereldgeschiedenis organiseert.  
 Misschien is een joodse arbeider daarom rustig en gedul-
dig. Een joodse intellectueel kan met hartstochtelijke activiteit 
de revolutionaire beweging impuls en scherpte geven. Een 
joodse arbeider uit Oost-Europa is met zijn liefde voor het 
werk, zijn nuchtere manier van denken en zijn rustige leven 
met de Duitse arbeider te vergelijken.  
 Er zijn namelijk Oost-Europese joodse arbeiders – ik ver-
moed dat die vanzelfsprekendheid onderstreept moet wor-
den in een land waar “publieke organen” de uitdrukking “de 
onproductieve massa Oost-Europese immigranten” zo vaak 
herhalen. Er zijn Oost-Europese arbeiders, joden, die niet 
kunnen marchanderen, handelen, overbieden en “rekenen”, 
die geen oude kleren opkopen en met spullen leuren, maar 
die toch vaak gedwongen worden op een vernederende ma-
nier handel te drijven, omdat geen fabriek hen aanneemt, om-
dat (vast en zeker noodzakelijke) wetten autochtone arbei-
ders tegen de concurrentie van buitenlandse arbeiders be-
schermen en omdat, als zelfs die wetten er niet waren, het 
vooroordeel van de ondernemers, en ook dat van de colle-
ga’s, een joodse arbeider het leven onmogelijk zou kunnen 
maken. In Amerika is hij niet zeldzaam. In West-Europa weet 
men niets van zijn bestaan en ontkent het.  
 In het Westen wordt ook het bestaan van joodse ambachts-
lieden ontkend. In het Oosten zijn er joodse loodgieters, meu-
belmakers, schoenmakers, kleermakers, bontwerkers, kui-
pers, glazenmakers en dakdekkers. De opvatting over landen 
in het Oosten waar alle joden wonderrabbi’s zijn of handel 
drijven, waar de hele christelijke bevolking uit boeren bestaat 
die met varkens samenwonen en uit heren die aan één stuk 
door jagen en drinken, die kinderachtige voorstellingen zijn 
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even lachwekkend als de droom van de Oost-Europese jood 
van een West-Europese humaniteit. Er zijn onder de mensen 
in het Oosten meer dichters en denkers dan wonderrabbi’s en 
handelaars. Overigens kunnen wonderrabbi’s en zelfs hande-
laars als hoofdberoep dichter en denker zijn, wat bijvoorbeeld 
West-Europese generaals zich heel moeilijk kunnen voorstel-
len.  
 Door de oorlog, de revolutie in Rusland en het verval van 
de Oostenrijkse monarchie is het aantal naar het Westen emi-
grerende joden veel groter geworden. Ze zijn beslist niet ge-
komen om de pest te verspreiden en de verschrikkingen van 
de oorlog en (overdreven) wreedheden van de revolutie. Ze 
waren nog minder verrukt van de gastvrijheid van de West-
Europeanen dan die van het bezoek van de veelgesmade gas-
ten. (De Oost-Europese joden hadden de West-Europe-se sol-
daten heel anders ontvangen.) Toen ze eenmaal, en deze keer 
niet vrijwillig, in het Westen waren, moesten ze een brood-
winning zoeken. Die vonden ze het gemakkelijkst in de han-
del, wat helemaal niet zo’n gemakkelijk beroep is. Ze gaven 
zichzelf prijs door handelaars in het Westen te worden.  
 Ze gaven zichzelf prijs. Ze verloren zichzelf. Hun treurige 
schoonheid viel van hen af en er bleef een stofgrijze laag zin-
loos leed en akelig verdriet zonder tragiek op hun gebogen 
ruggen liggen. De minachting bleef aan hen kleven – vroeger 
waren er alleen maar stenen naar hen gegooid. Ze sloten 
compromissen. Ze veranderden hun kledij, hun baarden, hun 
haar, hun godsdienst, hun sabbat, hun huishouden – ze hiel-
den zelf nog vast aan de tradities, maar de overlevering 
maakte zich van hen los. Ze werden eenvoudige, kleine bur-
gers. De zorgen van de kleine burgers waren hun zorgen. Ze 
betaalden belastingen, kregen inschrijvingsformulieren, wer-
den geregistreerd en kozen een “nationaliteit”, een “staats-
burgerschap”, die hun met veel chicanes “verleend” werd, ze 
maakten gebruik van de trams, de liften en alle zegeningen 
van de cultuur. Ze hadden zelfs een “vaderland”.  
 Het is een provisorisch vaderland. De joodse nationale ge-
dachte leeft bij de Oost-Europese jood, ook nog als hij een 
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halve assimilatie aan de westerse zeden en gewoonten vol-
trokken heeft. Ja, zionisme en nationaliteitsbesef zijn in het 
Westen West-Europees, zij het niet wat betreft hun doel. Al-
leen in het Oosten leven nog mensen die zich niet bekomme-
ren om hun “nationaliteit”, dat wil zeggen hun behoren tot 
een “natie” volgens West-Europese begrippen. Ze spreken 
verschillende talen en zijn een product van verschillende ras-
vermengingen en hun vaderland is waar ze gedwongen wor-
den tot militaire dienst. Kaukasische Armeniërs waren lange 
tijd geen Russen en geen Armeniërs, ze waren gewoon isla-
mieten en Kaukasiërs en leverden de Russische tsaar de 
trouwste lijfwachten. Een nationale gedachte is iets westers. 
Het begrip “natie” hebben West-Europese geleerden uitge-
vonden en geprobeerd uit te leggen. De oude Oostenrijks-
Hongaarse monarchie leverde het schijnbaar praktische be-
wijs voor de theorie van de nationaliteiten. Dat wil zeggen: ze 
had het bewijs van het tegendeel kunnen leveren, als ze goed 
geregeerd was geweest. De onbekwaamheid van haar rege-
ringen leverde het praktische bewijs van een theorie die dus 
door een vergissing verhard werd en ingang vond dankzij de 
vergissingen. Het moderne zionisme ontstond in Oostenrijk, 
in Wenen. Een Oostenrijkse journalist is het begonnen. Nie-
mand anders had het kunnen beginnen. In het Oostenrijkse 
parlement zaten de vertegenwoordigers van verschillende 
naties, die streden voor hun nationale rechten en vrijheden, 
die volkomen vanzelfsprekend geweest waren als ze toege-
kend waren. Het Oostenrijkse parlement was een vervanging 
van nationale slagvelden. Werd de Tsjechen een nieuwe 
school beloofd, dan waren de Duitsers in Bohemen gekwetst. 
En kregen de Polen in Oost-Galicië een Poolstalige gouver-
neur, dan waren de Roethenen beledigd. Iedere Oostenrijkse 
natie beriep zich op de “aarde” die haar toebehoorde. Alleen 
de joden konden zich niet beroepen op een eigen gebied (“ei-
gen bodem” heet dat in dit geval). Ze waren in Galicië in 
meerderheid geen Polen of Roethenen. Maar het antisemitis-
me leefde zowel onder de Duitsers als onder de Tsjechen, 
zowel onder de Polen als onder de Roethenen, zowel onder 
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de Hongaren als onder de Roemenen in Zevenburgen. De jo-
den weerlegden het spreekwoord “Als twee honden vechten 
om een been, loopt een derde ermee heen”. De joden waren 
de derde, die altijd verloor. Toen vatten ze moed en spraken 
zich uit voor een nationaliteit, hun nationaliteit: de joodse. 
Het ontbreken van een “eigen bodem” in Europa vervingen 
ze door een streven naar een Palestijns vaderland. Ze waren 
altijd mensen in ballingschap geweest. Nu werden ze een na-
tie in ballingschap. Ze stuurden joods-nationale vertegen-
woordigers naar het Oostenrijkse parlement en begonnen ook 
te strijden voor nationale rechten en vrijheden, nog voor hun 
de primitiefste mensenrechten verleend waren.  
 “Nationale autonomie” was de strijdkreet van Europa, 
waarmee de joden instemden. Het vredesverdrag van Ver-
sailles en de Volkenbond deden hun best om ook het recht 
van de joden op hun “nationaliteit” te erkennen. Tegenwoor-
dig zijn de joden in veel staten een “nationale minderheid”. 
Ze hebben nog lang niet wat ze willen, maar ze hebben al 
veel: eigen scholen, het recht op hun taal en nog een paar van 
die rechten waarmee men Europa gelukkig denkt te maken.  
 Maar zelfs als het de joden zou lukken in Polen, in Tsjecho-
slowakije, in Roemenië en in Duits Oostenrijk alle rechten 
van een “nationale minderheid” te veroveren, dan zou nog 
steeds de grote vraag rijzen of de joden niet nog veel meer 
zijn dan een nationale minderheid naar Europees model, of 
dat ze niet meer zijn dan wat men in Europa onder een “na-
tie” verstaat, en of ze hun aanspraken op veel belangrijker 
dingen niet opgeven, wanneer ze “nationale rechten” eisen.  
 Wat een geluk dat ze een “natie” zijn, net als Duitsers, 
Fransen en Italianen, nadat ze drieduizend jaar geleden al een 
“natie” waren en “heilige oorlogen” voerden en “grote tij-
den” meemaakten! Nadat ze buitenlandse generaals ont-
hoofdden en eigen generaals overwonnen? Het tijdperk van 
de “nationale geschiedenis” en “vaderlandkunde” hebben de 
joden al achter zich. Ze bezetten en bezaten grensen, verover-
den steden, kroonden koningen, betaalden belasting, waren 
onderdanen, hadden “vijanden”, werden gevangen genomen, 
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bedreven wereldpolitiek, brachten ministers ten val, hadden 
een soort universiteit, professoren en leerlingen, een hoog-
moedige priesterkaste en rijkdom, armoede, prostitutie, bezit-
ters en hongerenden, meesters en slaven. Willen ze dat nog 
een keer? Benijden ze de Europese staten?  
 Ze willen beslist niet alleen maar hun “nationale eigen-
heid” bewaren. Ze willen hun recht op leven, gezondheid en 
persoonlijke vrijheid, rechten die hun in bijna alle Europese 
landen ontzegd worden of die beperkt worden. In Palestina 
voltrekt zich inderdaad een nationale wedergeboorte. De jon-
ge chaloetsiem zijn dappere boeren en arbeiders en bewijzen 
dat een jood in staat is te werken en akkerbouw te bedrijven 
en een zoon van de aarde te worden, al was hij eeuwenlang 
een boekmens. Helaas zijn de chaloetsiem ook gedwongen 
om te vechten, soldaat te zijn en het land tegen de Arabieren 
te verdedigen. En daarmee is het Europese voorbeeld naar 
Palestina overgebracht. Helaas is de jonge chaloets niet alleen 
iemand die terugkeert naar het land van zijn voorvaderen en 
een proletariër met de gerechtvaardigde mentaliteit van een 
werkende mens, maar ook een “cultuurdrager”. Hij is net zo 
goed jood als Europeaan. Hij brengt de Arabieren elektrici-
teit, vulpennen, ingenieurs, machinegeweren, oppervlakkige 
filosofieën en de hele zaak die Engeland levert. Natuurlijk 
zouden de Arabieren blij moeten zijn met mooie, nieuwe we-
gen. Maar het instinct van de natuurmens is terecht veront-
waardigd over het binnendringen van een Angelsaksisch-
Amerikaanse beschaving, die de eerlijke naam van nationale 
wedergeboorte draagt. Een jood heeft recht op Palestina, niet 
omdat hij uit dat land komt, maar omdat geen enkel ander 
land hem wil. Maar dat de Arabier voor zijn vrijheid vreest, is 
net zo begrijpelijk als de wil van de joden om trouwe buren 
van de Arabieren te zijn eerlijk is. En toch zal de immigratie 
van de jonge joden in Palestina altijd aan een soort joodse 
kruistocht doen denken, omdat ze jammer genoeg ook schie-
ten.  
 Al hebben de joden de slechte zeden en gewoonten van de 
Europeanen dus afgewezen, ze kunnen die toch niet helemaal 
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afleren. Ze zijn zelf Europeanen. De joodse gouverneur van 
Palestina is zonder twijfel een Engelsman. En waarschijnlijk 
meer Engelsman dan jood. De joden zijn het object of de arge-
loze voltrekkers van Europese politiek. Ze worden gebruikt 
of misbruikt. In ieder geval zal het hun niet zo gauw lukken 
een natie met een heel nieuwe, on-Europese fysiognomie te 
worden. Het Europese kaïnsteken blijft. Het is natuurlijk be-
ter om zelf een natie te zijn dan door een andere natie mis-
handeld te worden. Maar dat is alleen maar een pijnlijke 
noodzaak. Wat is een jood, die de wapens allang heeft afge-
schaft, trots al hij nog eens kan bewijzen dat hij óók kan exer-
ceren!  
 Want het is beslist niet de zin van de wereld om uit “na-
ties” te bestaan en uit vaderlanden, die zelfs als ze echt alleen 
maar hun eigen culturele karakter willen bewaren nog geen 
recht hebben ook maar één mensenleven te offeren. Maar de 
vaderlanden en naties willen in werkelijkheid niet meer en 
niet minder, namelijk offers voor materiële belangen. Ze 
scheppen “fronten” om het achterland te bewaren. En in heel 
die duizend jaar ellende waarin de joden leven, hadden ze 
maar één troost, namelijk dat ze niet zo’n vaderland bezaten. 
Als er ooit een rechtvaardige geschiedenis zal bestaan, dan 
zal die het bijzonder waarderen dat de joden hun gezond ver-
stand konden gebruiken, doordat ze geen “vaderland” beza-
ten in een tijd waarin de hele wereld zich overgaf aan patriot-
tische waanzin.  
 Ze hebben geen “vaderland”, de joden, maar ieder land 
waar ze wonen en belasting betalen eist patriottisme en de 
heldendood van hen en verwijt hun dat ze niet graag sterven. 
In die situatie is het zionisme echt nog de enige uitweg: als 
patriottisme nodig is, dan liever voor hun eigen land.  
 Maar zolang de joden nog in vreemde landen wonen, moe-
ten ze voor die landen leven en helaas ook sterven. Ja, er zijn 
zelfs joden die voor die landen graag leven en graag sterven. 
Er zijn Oost-Europese joden die in de landen van hun keus 
assimileren en de ideeën van de inheemse bevolking over 
“vaderland”, “plicht”, “heldendood” en “oorlogslening” he-
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lemaal overgenomen hebben. Ze zijn West-Europese joden 
geworden.  
 Wie is “West-Europeaan”? Degene die kan bewijzen dat 
zijn voorouders in de gelukkige situatie waren dat ze voor de 
West-Europese respectievelijk Duitse pogroms in de Middel-
eeuwen en daarna nooit hoefden te vluchten? Is een jood uit 
Breslau, dat lange tijd Wrocław heette en een Poolse stad 
was, meer West-Europese jood dan een uit Krakau, dat nog 
steeds Pools is? Is iemand een West-Europese jood, als zijn 
vader zich niet meer kan herinneren hoe het er in Poznań of 
Lwów uitziet? Bijna alle joden zijn ooit West-Europese joden 
geweest, voor ze naar Polen en Rusland gingen. En alle joden 
zijn ooit “Oost-Europese” joden geweest, voor een deel van 
hen West-Europees werd. En de helft van alle joden die te-
genwoordig minachtend of geringschattend over het Oosten 
praten, had een grootvader die uit Tarnopol kwam. En zelfs 
als hun grootvader niet uit Tarnopol kwam, is het alleen 
maar toeval dat hun voorouders niet naar Tarnopol hoefden 
te vluchten. Hoe makkelijk kon iemand in het gedrang van 
een pogrom in het Oosten terechtkomen, waar hij nog niet 
geslagen werd! Het is dus onrechtvaardig om te beweren dat 
een jood die in 1914 uit het Oosten naar Duitsland gekomen 
is, de zin van de oorlogsleningen of de dienstkeuring minder 
goed begrepen had dan een jood wiens voorouders al drie-
honderd jaar naar de dienstkeuring of naar het belastingkan-
toor gingen. Hoe dommer de immigrant was, hoe sneller hij 
op oorlogsleningen intekende. Veel joden, Oost-Europese jo-
den of zoons en kleinzoons van Oost-Europese joden zijn in 
de oorlog voor alle Europese landen gesneuveld. Dat zeg ik 
niet om de Oost-Europese joden te verontschuldigen. Inte-
gendeel: dat verwijt ik hun.  
 Ze stierven, leden, kregen tyfus, leverden “zielzorgers” 
voor het front, hoewel joden zonder rabbijn mogen sterven en 
de patriottische preek van de veldprediker nog minder nodig 
hebben dan hun christelijke kameraden. Ze benaderden de 
westerse slechte gewoonten en misbruiken volkomen. Ze as-
simileerden. Ze bidden niet meer in synagogen en gebeds-
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huizen, maar in saaie tempels, waar de dienst net zo mecha-
nisch wordt als in iedere betere protestantse kerk. Ze worden 
tempeljoden, dat wil zeggen welopgevoede, gladgeschoren 
heren in rokkostuum en met hoge hoed, die het gebedenboek 
in het hoofdartikel van het joodse lijfblad wikkelen, omdat ze 
denken dat ze door dat hoofdartikel minder herkenbaar zijn 
dan door het gebedenboek. In de tempels horen ze het orgel 
en de cantor en de prediker draagt een hoofddeksel dat lijkt 
op dat van een christelijke geestelijke. Iedere protestant die in 
een joodse tempel verdwaalt raakt, moet toegeven dat het 
verschil tussen een jood en een christen helemaal niet zo 
groot is en dat hij eigenlijk geen antisemiet meer zou hoeven 
zijn, als de zakelijke concurrentie van de joden maar niet zo 
gevaarlijk was. De grootvaders leverden nog een wanhopig 
gevecht met Jehova, sloegen hun hoofden stuk tegen de tries-
te muren van het kleine gebedshuis, riepen om straf voor hun 
zonden en smeekten om vergiffenis. Hun kleinzoons zijn 
westers geworden. Ze hebben het orgel nodig om in de stem-
ming te komen, hun God is een soort abstracte natuurkracht 
en hun gebed is een formule. En daar zijn ze trots op! Ze zijn 
reserveluitenant en hun God is de meerdere van een hofkape-
laan en precies de God bij wiens genade koningen regeren.  
 Dat noemen we dan westerse cultuur. Wie die cultuur be-
zit, mag al minachting hebben voor zijn neef, die nog echt en 
ongerept uit het Oosten komt en meer menselijkheid en god-
delijkheid bezit dan alle predikers in de theologische semina-
ries van West-Europa kunnen vinden. Hopelijk heeft die neef 
genoeg kracht om niet tot assimilatie te vervallen.  
 Hierna zal ik proberen te beschrijven hoe hij en mensen als 
hij in zijn vaderland en in het buitenland leven.  
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Het joodse stadje 
 
Het stadje ligt midden in het vlakke land, door geen berg, 
geen bos en geen rivier begrensd. Het loopt uit in de vlakte. 
Het begint met hutjes en eindigt ermee. Huizen lossen de 
hutten af. Dan beginnen de straten. De een loopt van noord 
naar zuid en de ander van oost naar west. Op het kruispunt 
ligt het marktplein. Aan het verste eind van de noord-zuid-
straat ligt het station. Eén keer per dag komt er een personen-
trein aan. Eén keer per dag vertrekt er een personentrein. 
Toch hebben veel mensen de hele dag werk op het station. 
Want ze zijn handelaars. Ze interesseren zich ook voor goede-
rentreinen. Bovendien brengen ze graag dringende brieven 
naar het station, omdat de postbussen in de stad maar één 
keer per dag geleegd worden. De weg naar het station leg je 
lopend in vijftien minuten af. Als het regent, moet je een rij-
tuig nemen, omdat de weg slecht van steenslag voorzien is en 
onder water staat. Arme mensen werken samen en nemen sa-
men een rijtuig, waarin zes personen wel niet kunnen zitten, 
maar in ieder geval een plekje vinden. Een rijk man zit alleen 
in een rijtuig en betaalt voor de rit meer dan zes armen. Er 
zijn acht huurrijtuigen die voor vervoer zorgen. Zes zijn rij-
tuigen met één paard. De twee rijtuigen met twee paarden 
zijn voor voorname gasten, die soms bij toeval in deze stad 
terechtkomen. De acht koetsiers zijn joden. Het zijn vrome jo-
den, die hun baard niet laten knippen, maar geen al te lange 
jassen dragen zoals hun geloofsgenoten. Hun beroep kunnen 
ze beter uitoefenen in korte jekkers. Op sabbat rijden ze niet. 
Op sabbat heeft ook niemand iets op het station te zoeken. De 
stad heeft 18.000 inwoners, onder wie 15.000 joden. Onder de 
3.000 christenen zijn ongeveer 100 handelaars en kooplieden, 
verder 100 ambtenaren, een notaris, een districtsarts en acht 
politieagenten. Er zijn weliswaar tien politieagenten. Maar 
twee van hen zijn vreemd genoeg joden. Wat de andere chris-
tenen doen, weet ik niet precies. Van de 15.000 joden leven er 
8.000 van de handel. Het zijn kleine winkeliers, wat grotere 
winkeliers en grote winkeliers. De andere 7.000 joden zijn 
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kleine ambachtslieden, arbeiders, waterdragers, geleerden, 
religieuze functionarissen, synagogedienaren, leraren, schrij-
vers, toraschrijvers, tallietwevers, artsen, advocaten, ambte-
naren, bedelaars en beschaamde armen, die van de openbare 
liefdadigheid leven, doodgravers, besnijders en grafsteenhou-
wers.  
 De stad heeft twee kerken, een synagoge en een stuk of 
veertig kleine gebedshuizen. De joden bidden drie keer per 
dag. Ze zouden zes keer de weg naar de synagoge en naar 
huis of naar de winkel moeten afleggen, als ze niet zoveel ge-
bedshuizen hadden, waarin overigens niet alleen gebeden, 
maar ook joodse wetenschap gestudeerd wordt. Er zijn jood-
se geleerden die van vijf uur ’s morgens tot twaalf uur ’s 
nachts in het gebedshuis studeren, zoals Europese geleerden 
bijvoorbeeld in een bibliotheek. Alleen op sabbat en feestda-
gen komen ze thuis eten. Ze leven, als ze geen vermogen of 
weldoener hebben, van kleine giften van de gemeente en in-
cidentele religieuze activiteiten, zoals bijvoorbeeld voorbid-
den of lesgeven of sjofarblazen op hoge feestdagen. Voor het 
gezin, het huis en de kinderen zorgen de vrouwen, die in de 
zomer een handeltje drijven met mais, in de winter met petro-
leum en verder met augurken in het zuur en bonen en gebak.  
 De handelaars en de andere in het leven staande joden bid-
den heel snel en hebben af en toe nog tijd om nieuwtjes te be-
spreken, de politiek van de grote wereld en de politiek van 
de kleine. Ze roken sigaretten en slechte pijptabak in het ge-
bedshuis. Ze gedragen zich als in een casino. Ze zijn bij God 
geen zeldzame gasten, maar thuis. Ze leggen geen staatsbe-
zoek bij hem af, maar komen drie keer per dag bijeen aan zijn 
rijke, arme, heilige tafel. In het gebed zijn ze verontwaardigd 
op Hem, roepen de hemel aan, klagen over Zijn strengheid en 
voeren bij God een proces tegen God, om dan te moeten toe-
geven dat ze gezondigd hebben, dat alle straffen rechtvaardig 
waren en dat ze hun leven willen beteren. Er is geen volk dat 
zo’n verhouding met God heeft. Het is een oud volk en het 
kent Hem al lang! Het heeft zijn grote goedheid ervaren en 
zijn kille rechtvaardigheid, het heeft vaak gezondigd en bitter 
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geboet, en het weet dat het gestraft, maar nooit in de steek ge-
laten kan worden.  
 Voor een buitenstaander zijn alle gebedshuizen hetzelfde. 
Maar dat zijn ze niet en in veel ervan is de dienst verschil-
lend. De joodse religie kent geen sekten, maar wel verschil-
lende sekte-achtige groeperingen. Er is een onverbiddelijk 
strenge en een mildere orthodoxie, er is een aantal “asjkena-
zische” en “sefardische” gebeden met tekstverschillen in de-
zelfde gebeden.  
 Heel duidelijk is de scheiding tussen zogenaamde verlichte 
joden en degenen die in de kabbala geloven, de aanhangers 
van de afzonderlijke wonderrabbi’s, van wie ieder zijn vaste 
groep chassidiem heeft. De verlichte joden zijn geen ongelo-
vige joden. Ze verwerpen alleen iedere mystieke dweperij en 
hun vaste geloof aan de wonderen waarover de Bijbel vertelt 
kan niet aan het wankelen worden gebracht door het onge-
loof waarmee ze tegenover de wonderen van de huidige rab-
bi’s staan. Voor de chassidiem is de wonderrabbi de bemid-
delaar tussen God en de mens. De verlichte joden hebben 
geen bemiddelaar nodig. Ze beschouwen het zelfs als een 
zonde om te geloven aan een aardse macht die in staat zou 
zijn op Gods raadsbesluiten vooruit te lopen en ze zijn hun 
eigen voorspraak. Toch kunnen veel joden die geen chassi-
diem zijn zich niet onttrekken aan de bijzondere sfeer die 
rond een rabbi hangt en ongelovige joden en zelfs christelijke 
boeren begeven zich in moeilijke situaties naar de rabbi om 
troost en hulp te zoeken.  
 Tegenover vreemden en vijanden vormen alle Oost-Euro-
pese joden een gesloten front of een schijnbaar gesloten front. 
Niet dringt tot de buitenwereld door van de hartstocht waar-
mee afzonderlijke groeperingen elkaar bestrijden, van de haat 
en bitterheid die de aanhangers van de ene wonderrabbi de-
monstreren tegen die van de andere, en van de minachting 
die alle vrome joden voelen voor de zonen van hun volk die 
zich uiterlijk aan de zeden en de kleding van hun christelijke 
omgeving hebben aangepast. De meeste vrome joden veroor-
delen een man die zijn baard af laat scheren scherp – zoals 
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een gladgeschoren gezicht altijd een duidelijk teken van ge-
loofsafval is. Een gladgeschoren jood draagt het kenteken van 
zijn volk niet meer. Ook als hij het niet wil, probeert hij eruit 
te zien als een van de gelukkige christenen, die niet vervolgd 
en niet bespot worden. Ook hij ontkomt niet aan het antise-
mitisme. Maar joden zijn nu eenmaal verplicht niet van de 
mens, maar van God een verzachting van hun lot te verwach-
ten. Iedere vorm van assimilatie, al is die nog zo oppervlak-
kig, is een vlucht uit de treurige gemeenschap van vervolg-
den, een poging om tegenstellingen te overbruggen die nog 
wel degelijk bestaan.  
 Er zijn geen grenzen meer ter bescherming tegen vermen-
ging. Daarom heeft iedere jood grenzen om zich heen. Het 
zou jammer zijn die op te geven. Want al is de nood nog zo 
hoog, de toekomst brengt de heerlijkste verlossing. De schijn-
bare lafheid van een jood die niet reageert op het stenen gooi-
en van een spelend jongetje en het scheldwoord niet wil ho-
ren, is in werkelijkheid de trots van iemand die weet dat hij 
ooit zal overwinnen en dat hem niets kan overkomen, als 
God het niet wil en dat geen enkele verdediging zo goed be-
schermt als Gods wil. Heeft hij zich niet al vreugdevol laten 
verbranden? Wat doet een kiezelsteen hem of het speeksel 
van een woedende hond? De minachting die een Oost-Euro-
pese jood voor een ongelovige voelt is duizend keer zo groot 
als de minachting die hemzelf zou kunnen treffen. Wat bete-
kent een rijk man, een politiecommissaris, een generaal of een 
gouverneur tegen een woord van God, tegen een van de 
woorden die een jood altijd in zijn hart draagt? Terwijl hij de 
heer groet, lacht hij hem uit. Wat weet die heer van de ware 
zin van het leven? Zelfs als hij wijs is, drijft zijn wijsheid op 
de oppervlakte van de dingen. Hij kan de wetten van het 
land kennen, spoorwegen aanleggen en bijzondere voorwer-
pen uitvinden, boeken schrijven en met koningen op jacht 
gaan. Wat stelt dat voor vergeleken met een klein teken in de 
Heilige Schrift en met de domste vraag van de jongste tal-
moedstudent?  
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 De jood die zo denkt, staat volkomen onverschillig tegen-
over alle wetten die zijn persoonlijke en nationale vrijheid ga-
randeren. Van mensen kan voor hem niets komen wat werke-
lijk goed is. Het is zelfs bijna een zonde om bij mensen voor 
iets te strijden. Deze jood is geen “nationale” jood in West-
Europese zin. Hij is Gods jood. Hij strijdt niet voor Palestina. 
Hij haat de zionisten, die met de belachelijke Europese mid-
delen een jodendom wil stichten dat geen jodendom meer is, 
omdat het de Messias niet verwacht en niet Gods verande-
ring van mening, die immers zeker zal komen. Er zit in die 
grote waan net zoveel offervaardigheid als in de dapperheid 
van de jonge chaloetsiem die Palestina opbouwen – al leidt 
de laatste tot een doel en de eerste tot vernietiging. Tussen 
die orthodoxie en een zionisme dat op sabbat wegen aanlegt, 
is geen verzoening mogelijk. Een Oost-Europese chassied 
staat dichter bij een christen dan bij een zionist. Want die 
laatste wil het jodendom fundamenteel veranderen. Hij wil 
een natie die er ongeveer zo uitziet als de Europese naties. 
Dan heb je misschien een eigen land, maar geen joden. Die 
joden merken niet dat de vooruitgang in de wereld de joodse 
religie vernietigt en dat steeds minder gelovigen geduldig 
wachten en dat het aantal vromen slinkt. Ze zien de joodse 
ontwikkeling niet in samenhang met de ontwikkeling van de 
wereld. Ze denken verheven en verkeerd.  
 Veel orthodoxen hebben zich laten overtuigen. Ze zien in 
de afgeschoren baard niet meer een teken van afvalligheid. 
Hun kinderen en kleinkinderen gaan als arbeiders naar Pales-
tina. Hun kinderen worden joods-nationale afgevaardigden. 
Ze hebben zich geschikt en zich verzoend, maar zijn toch niet 
opgehouden aan het wonder van de Messias te geloven. Ze 
hebben compromissen gesloten.  
 Onverzoenlijk en verbitterd blijft nog een grote massa 
chassidiem, die binnen het jodendom een heel merkwaardige 
positie innemen. Ze zijn voor een West-Europeaan net zo 
vreemd en raadselachtig als bijvoorbeeld de bewoners van de 
Himalaja, die nu in de mode zijn. Ja, ze zijn moeilijker te on-
derzoeken, want verstandiger dan de weerloze objecten van 
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Europese onderzoeksdrang, hebben ze al kennisgemaakt met 
de culturele oppervlakkigheid van Europa en worden niet ge-
imponeerd door een filmcamera, een verrekijker of een vlieg-
tuig. Maar zelfs als hun naïviteit en hun gastvrijheid zo groot 
zouden zijn als die van andere vreemde volkeren die door 
onze weetgierigheid misbruikt worden – zelfs dan zou er 
nauwelijks een Europese geleerde te vinden zijn voor een ex-
peditie naar de chassidiem. Omdat de joden overal in ons 
midden leven, worden ze al als “onderzocht” beschouwd. 
Aan het hof van een wonderrabbi gebeurt echter net zo veel 
interessants als bij de Indische fakirs.  
 Veel wonderrabbi’s leven in het Oosten en ieder is voor 
zijn aanhangers de grootste. De waardigheid van een won-
derrabbi wordt generaties lang van vader op zoon geërfd. Ie-
der houdt er een eigen hof op na, ieder heeft zijn lijfwacht en 
chassidiem die met hem bidden, met hem vasten en met hem 
eten. Hij kan zegenen en zijn zegen gaat in vervulling. Hij 
kan vervloeken en zijn vloek gaat in vervulling en treft een 
heel geslacht. Wee de spotter die hem loochent. Gezegend de 
gelovige die hem geschenken brengt. De rabbi gebruikt die 
niet voor zichzelf. Hij leeft bescheidener dan de minste bede-
laar. Zijn voedsel dient alleen om hem in leven te houden. Hij 
leeft alleen, omdat hij God wil dienen. Hij voedt zich met 
kleine hapjes van de spijzen en druppels van de dranken. 
Wanneer hij in de kring van zijn volgelingen aan tafel zit, 
neemt hij van zijn welvoorziene bord maar een hapje en een 
slok en laat zijn bord de tafel rondgaan. Iedere gast wordt 
door het voedsel van de rabbi verzadigd. Hijzelf heeft geen 
lichamelijke behoeften. Het genieten van zijn vrouw is een 
heilige plicht voor hem en alleen maar genot, omdat het een 
plicht is. Hij moet kinderen voortbrengen, opdat het volk van 
Israël zich vermeerdert als de zandkorrels aan de zee en de 
sterren aan de hemel. Altijd zijn vrouwen uit zijn directe om-
geving verbannen. Ook het eten is niet zozeer voedsel als wel 
dank aan de Schepper voor het wonder van de spijzen en een 
vervulling van het gebod zich met vruchten en dieren te voe-
den – want alles heeft Hij voor de mens geschapen. Dag en 
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nacht leest de rabbi in heilige boeken. Hij kent er al veel uit 
zijn hoofd, zo vaak heeft hij ze gelezen. Maar ieder woord en 
zelfs iedere letter heeft miljoenen kanten en iedere kant ge-
tuigt van Gods grootheid, waarop je nooit genoeg kunt stu-
deren. Dag in, dag uit komen de mensen van wie een dierba-
re vriend ziek geworden is of een moeder op sterven ligt, die 
in de gevangenis dreigen te komen, die door de autoriteiten 
vervolgd worden, van wie de zoon gekeurd wordt om voor 
vreemden te exerceren en voor vreemden in een dwaze oor-
log te sneuvelen. Of mannen van wie de vrouw onvruchtbaar 
is en die een zoon willen hebben. Of mensen die voor een 
grote beslissing staan en niet weten wat ze moeten doen. De 
rabbi bemiddelt niet alleen tussen God en de mens, maar ook, 
wat nog moeilijker is, tussen mens en mens. Ze komen van 
ver naar hem. Hij hoort in een jaar de merkwaardigste lotge-
vallen en geen geval is zo ingewikkeld of hij heeft wel een 
nog gecompliceerder geval gehoord. De rabbi heeft evenveel 
wijsheid als ervaring en evenveel gezond verstand als geloof 
in zichzelf en in zijn uitverkorenheid. Hij helpt met raad en 
ook met gebed. Hij heeft geleerd de spreuken van Gods ge-
schriften en geboden zo uit te leggen dat ze niet in strijd zijn 
met de wetten van het leven en dat er nergens een mogelijk-
heid is waardoor de loochenaar ontsnappen kan. Sinds de 
eerste scheppingsdag is er veel veranderd, maar niet Gods 
wil, die in de basiswetten van de wereld tot uitdrukking 
komt. Alles is alleen een kwestie van begrijpen. Wie zoveel 
meegemaakt heeft als de rabbi komt de twijfel al te boven. 
Het stadium van de kennis heeft hij al achter zich. De cirkel is 
gesloten. De mens is weer gelovig. De hoogmoedige weten-
schap van de chirurg brengt een patiënt de dood en de arm-
zalige wetenschap van de natuurkundige een leerling de 
dwaling. De mensen geloven de wetenden niet meer. Ze ge-
loven de gelovenden.  
 Velen geloven hem. Hijzelf, de rabbi, maakt geen verschil 
tussen degenen die de geschreven geboden het trouwste on-
derhouden en de minder trouwen en zelfs niet eens tussen 
jood en niet-jood of tussen mens en dier. Wie bij hem komt, 
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weet zeker dat hij geholpen wordt. De rabbi weet meer dan 
hij mag zeggen. Hij weet dat er boven deze wereld nog een is, 
met andere wetten en misschien vermoedt hij zelfs dat gebo-
den en verboden in deze wereld zin hebben, maar in een an-
dere geen betekenis. Voor hem komt het aan op het volgen 
van de ongeschreven, maar des te geldiger wet.  
 Ze belegeren zijn huis. Het is gewoonlijk groter, lichter en 
ruimer dan de kleine joodse huizen. Veel wonderrabbi’s kun-
nen er een echte hofhouding op na houden. Hun vrouwen 
dragen kostbare kleren, hebben dienstmeisjes en bezitten 
paarden en stallen, niet om ervan te genieten, maar voor de 
representativiteit.  
 
Het was een dag in de late herfst dat ik op weg ging om de 
rabbi te bezoeken. De dag van een Oost-Europese late herfst, 
die nog warm is, een dag van grote deemoed en gouden ont-
zegging. Ik stond om vijf uur ’s morgens op, de nevels trok-
ken koud en vochtig op en over de ruggen van de wachtende 
paarden gingen zichtbare huiveringen. Vijf joodse vrouwen 
zaten met mij in de boerenwagen. Ze droegen zwarte, wollen 
doeken en zagen er ouder uit dan ze waren; hun lichamen en 
gezichten waren getekend door verdriet, ze waren handelaar-
sters, ze brachten pluimvee naar de huizen van de welgestel-
den en leefden van weinig verdiensten. Allemaal hadden ze 
hun kleine kinderen bij zich. Waar hadden ze de kinderen 
moeten laten op een dag waarop de hele buurt naar de rabbi 
ging?  
 We kwamen, toen de zon opging, in het stadje van de rab-
bi en zagen dat veel mensen ons al voor waren. Die mensen 
waren er al een paar dagen, ze sliepen in de gangen, in schu-
ren, in hooibergen en de plaatselijke joden deden goede za-
ken en verhuurden slaapplaatsen voor veel geld. De grote 
herberg was overvol. De weg was hobbelig, verrotte schut-
tingplanken moesten het plaveisel vervangen en op de plan-
ken zaten de mensen.  
 Ik droeg een korte bontjas en hoge rijlaarzen en zag eruit 
als een van de gevreesde ambtenaren van het land, die maar 
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een teken hoeven te geven om je op te laten sluiten. Daarom 
lieten de mensen me voorgaan, ze maakten plaats voor me en 
verbaasden zich over mijn beleefdheid. Voor het huis van de 
rabbi stond een roodharige jood, de ceremoniemeester, die 
door iedereen bestormd werd met smeekbeden, vloeken, 
bankbiljetten en duwen, een machtig man, die geen genade 
kende en met een soort afgemeten ruwheid de smekende 
mensen net zo hard wegduwde als de scheldende mensen. 
Het gebeurde zelfs dat hij van sommigen geld aannam en ze 
toch niet binnenliet, dat hij vergat van wie hij geld gekregen 
had of deed alsof hij het vergeten was. Zijn gezicht had een 
wasbleke kleur en werd overschaduwd door een ronde, 
zwartzijden hoed. De koperkleurige baard sprong met dichte 
plukken vanuit zijn kin de mensen tegemoet, was op de wan-
gen hier en daar uitgevallen als oud voedsel en groeide hele-
maal naar eigen inzicht en zonder de orde die de natuur ook 
voor baarden heeft bedacht. De jood had kleine, gele oogjes 
onder heel spaarzame, nauwelijks zichtbare wenkbrauwen, 
een brede, harde kin, die Slavische invloed verraadde, en ble-
ke, blauwige lippen. Als hij schreeuwde, zag je zijn sterke, ge-
le gebit en als hij iemand wegduwde zijn sterke hand met de 
rode borstelharen.  
 Die man gaf ik een teken dat hij zou begrijpen. Het bete-
kende: hier iets iets bijzonders aan de hand en we kunnen al-
leen onder vier ogen met elkaar praten. Hij verdween. Hij 
sloeg de deur dicht, deed die op slot en kwam dwars door de 
menigte op me af.  
 ‘Ik ben van ver gekomen, ik kom niet uit deze streek en wil 
graag de rabbi spreken. Maar ik kan u niet veel geld geven.’  
 ‘Hebt u een zieke, of wilt u een gebed voor zijn gezond-
heid, of gaat het slecht met u, schrijf dan op een papier alles 
wat u wilt, en de rabbi zal het lezen en voor u bidden.’  
 ‘Nee, ik wil hem zien!’  
 ‘Dan kunt u misschien na de feestdagen komen?’  
 ‘Dat kan niet. Ik moet hem vandaag zien!’  
 ‘Dan kan ik u niet helpen, of u moet door de keuken gaan.’  
 ‘Waar is de keuken?’  
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 ‘Aan de andere kant.’  
 “Aan de andere kant” stond een man te wachten die blijk-
baar veel betaald had. Het was in alle opzichten een heer. Je 
zag het aan zijn omvang, aan zijn bontjas en aan zijn blik, die 
geen doel zocht en er ook geen gevonden had. Hij wist pre-
cies dat de keukendeur open zou gaan, over vijf en hoogstens 
tien minuten.  
 Maar toen de deur echt openging, werd de rijke heer een 
beetje bleek. We liepen door een donkere gang met een hob-
belige vloer en de heer stak lucifers aan en liep desondanks 
onzeker.  
 Hij bleef lang bij de rabbi en kwam in een prima stemming 
weer naar buiten. Later hoorde ik dat die heer de praktische 
gewoonte had ieder jaar een keer door de keuken bij de rabbi 
te komen, dat hij een rijke petroleumhandelaar was en olie-
bronnen bezat en zoveel geld aan de armen gaf, dat hij veel 
plichten kon verzuimen zonder bang voor straf te hoeven 
zijn.  
 De rabbi zat in een sobere kamer aan een tafeltje voor het 
raam, dat uitkeek op een binnenplaats, en leunde met zijn lin-
kerelleboog op tafel. Hij had zwart haar, een korte, zwarte 
baard en grijze ogen. Zijn neus sprong met kracht, als na een 
plotseling besluit, zijn gezicht uit en werd aan de punt wat 
vlak en breed. De handen van de rabbi waren dun en benig 
en de nagels wit en puntig.  
 Hij vroeg met krachtige stem naar mijn wensen en keek me 
maar even vluchtig aan, om daarna naar buiten op de binnen-
plaats te kijken.  
 Ik zei dat ik hem wilde zien en van veel mensen gehoord 
had hoe verstandig hij was.  
 ‘God is verstandig!’ zei hij en keek me weer aan.  
 Hij wenkte me naar zijn tafel, gaf me een hand en zei op de 
hartelijke toon van een oude vriend: ‘Het beste!’  
 Ik ging dezelfde weg terug. In de keuken zat de roodhari-
ge haastig een bonensoep te eten met een houten lepel. Ik gaf 
hem een bankbiljet. Hij nam het met zijn linkerhand aan en 
bracht tegelijk met zijn rechterhand de lepel naar zijn mond.  
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Buiten kwam hij me achterna. Hij wilde nieuws horen en we-
ten of ze zich in Japan weer opmaakten voor een oorlog.  
 We hadden het over de oorlogen en over Europa. Hij zei: 
‘Ik heb gehoord dat de Japanners niet van die gojiem zijn als 
de Europeanen. Waarom voeren ze dan oorlog?’  
 Ik denk dat iedere Japanner in verlegenheid gebracht zou 
zijn en geen antwoord had geweten.  
 
Ik zag dat in dit stadje allemaal roodharige joden woonden. 
Een paar weken later vierden ze Vreugde der Wet en ik zag 
ze dansen. Dat was niet de dans van een gedegenereerd soort 
mensen. Het was niet alleen de kracht van een fanatiek ge-
loof. Het was beslist gezondheid, die in religie de aanleiding 
gevonden had om los te barsten.  
 De chassidiem namen elkaar bij de hand, dansten in het 
rond, losten de kring op en klapten in hun handen, gooiden 
hun hoofd op de maat naar links en rechts, pakten de torarol-
len en dansten ermee rond als met meisjes, drukten ze aan 
hun borst, kusten ze en huilden van vreugde. Er zat erotische 
lust in de dans. Ik was diep ontroerd dat een heel volk zijn 
zinnelijke vreugde aan zijn God offerde en het boek met de 
strengste wetten tot zijn geliefde maakte en geen onderscheid 
meer kon maken tussen lichamelijk verlangen en geestelijk 
genot, maar die liet samengaan. Het was wellust en innig-
heid, de dans was godsdienst en het gebed een zinnelijk ex-
ces.  
 De mensen dronken honingwijn uit grote kannen. Waar 
komt de leugen vandaan dat joden niet kunnen drinken? Het 
is half bewondering, maar ook half verwijt, wantrouwen te-
gen een ras dat bestendige bezinning verweten wordt. Maar 
ik zag hoe joden buiten zinnen raakten, overigens niet na drie 
kruiken bier, maar na vijf kannen zware honingwijn en niet 
om een overwinning te vieren, maar uit blijdschap dat God 
hun de Wet en de kennis gegeven had.  
 
Ik had al gezien hoe ze onder het bidden buiten zinnen raak-
ten. Dat was op Jom Kipoer. In West-Europa heet dat “Grote 
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Verzoendag” – de hele compromisbereidheid van de West-
Europese joden zit in die naam. Maar Jom Kipoer is geen ver-
zoendag, maar een boetedag, een zware dag waarvan de vier-
entwintig uur een boete van vierentwintig jaar inhouden. Het 
begint op de vooravond, om vier uur ’s middags. In een stad 
waar de grote meerderheid van de inwoners joods is, voel je 
het grootste van alle joodse feesten als een zwaar onweer in 
de lucht hangen, alsof je je op volle zee op een wankel schip 
bevindt. De straten zijn opeens donker, omdat uit alle ramen 
het schijnsel van de kaarsen komt en de winkels snel en in 
vreselijke haast gesloten worden – en meteen zo onbeschrijfe-
lijk dicht, dat het lijkt dat ze pas op de Jongste Dag weer 
opengaan. Het is een algemeen afscheid van al het wereldse: 
van de zaak, van de vreugde, van de natuur en van het eten, 
van de straat en van de familie, van vrienden en van kennis-
sen. Mensen die twee uur geleden nog in hun doordeweekse 
kleren en met een gewoon gezicht rondliepen, haasten zich 
nu veranderd door de straten naar het gebedshuis in zware, 
zwarte zijde en in het vreselijke wit van hun doodshemd, op 
witte sokken en losse pantoffels, met gebogen hoofd en hun 
gebedsmantel onder hun arm, en de diepe stilte die in een an-
ders bijna Oosters luidruchtige stad honderdmaal zo sterk 
lijkt, drukt zelfs op de levendige kinderen, van wie het ge-
schreeuw in de muziek van het dagelijks leven het sterkste 
accent is. Alle vaders zegenen nu hun kinderen. Alle vrou-
wen huilen nu voor de zilveren kandelaars. Alle vrienden 
omhelzen elkaar. Alle vijanden smeken elkaar om vergiffenis. 
Het engelenkoor blaast voor het Laatste Oordeel. Straks slaat 
Jehova het grote boek open waarin zonden, straffen en lot 
van dit jaar opgetekend zijn. Voor alle doden branden nu 
kaarsen. Voor alle levenden branden andere. De doden zijn 
van deze wereld en de levenden zijn van het hiernamaals 
maar één stap verwijderd. Het grote bidden begint. Het grote 
vasten is al een uur geleden begonnen. Honderden, duizen-
den, tienduizenden kaarsen branden naast en achter elkaar, 
buigen naar elkaar en versmelten tot grote vlammen. Uit dui-
zend ramen breekt het schreeuwende gebed, onderbroken 
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door stille, zachte melodieën van het hiernamaals, afgeluis-
terd van het hemelse gezang. Schouder aan schouder staan 
de mensen in alle gebedshuizen. Sommigen laten zich op de 
grond vallen, blijven lang liggen, staan op, gaan op stenen te-
gels en voetenbankjes zitten, hurken en springen plotseling 
op, sjokkelen met hun bovenlichaam, rennen in een kleine 
ruimte voortdurend heen en weer als extatische wachters van 
het gebed; hele huizen zijn vol witte doodshemden, van le-
venden die niet hier zijn, van doden die levend worden; geen 
druppel bevochtigt de droge lippen en verfrist de kelen die 
zoveel ellende uitschreeuwen – niet in de wereld, maar in de 
bovenwereld. Ze eten vandaag niet en morgen niet. Het is 
vreselijk om te weten dat niemand in deze stad vandaag en 
morgen eet en drinkt. Ze zijn plotseling allemaal geesten ge-
worden, met de eigenschappen van geesten. Iedere kleine 
kruidenier stijgt boven zichzelf uit, want vandaag wil hij God 
bereiken. Iedereen steekt zijn handen uit naar de punt van 
Zijn gewaad. Iedereen zonder onderscheid: de rijken zijn 
even arm als de armen, want niemand heeft iets te eten. Ie-
dereen is zondig en iedereen bidt. Ze raken in een roes, ze 
wankelen, ze gaan tekeer, ze fluisteren, ze doen zichzelf pijn, 
ze zingen, roepen, huilen, dikke tranen rollen over de oude 
baarden en de honger is verdwenen achter het zielsverdriet 
en de eeuwigheid van de melodieën die het onthechte oor op-
vangt.  
 Een dergelijke verandering van mensen heb ik alleen bij 
joodse begrafenissen gezien.  
 Het lijk van de vrome jood ligt in een eenvoudige houten 
kist, bedekt met een zwarte doek. De kist wordt niet ver-
voerd, maar door vier joden gedragen, met snelle pas – langs 
de kortste weg; ik weet niet of dat voorschrift is of dat het ge-
beurt omdat een langzame pas de last voor de dragers zou 
verdubbelen. Ze rennen bijna met het lijk over straat. De 
voorbereidingen hebben een dag geduurd. Langer dan vier-
entwintig uur mag een dode niet boven de aarde blijven. Het 
geweeklaag van de achtergeblevenen is in de hele stad te ho-
ren. De vrouwen lopen over straat en schreeuwen hun ver-
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driet uit tegen iedere vreemde. Ze praten tegen de dode, ge-
ven hem koosnamen, vragen om vergeving en genade, over-
stelpen zichzelf met verwijten, vragen radeloos wat ze nu 
moeten doen, weten zeker dat ze niet langer willen leven – en 
alles midden op straat, op de rijbaan, hardlopend – terwijl uit 
de huizen onverschillige gezichten kijken en vreemden hun 
werk doen, terwijl wagens voorbijrijden en winkeliers klan-
ten lokken.  
 Op de begraafplaats spelen zich de schokkendste taferelen 
af. Vrouwen willen niet weg bij de graven, ze moeten inge-
toomd worden en het troosten ziet eruit als temmen. De me-
lodie van het gebed voor de doden is van een grootse een-
voud, de ceremonie van het begraven is kort en bijna heftig 
en de groep bedelaars die almoezen vraagt is groot.  
 Zeven dagen zitten de naaste familieleden in het huis van 
de dode op de grond, op kleine krukjes, ze lopen op kousen-
voeten en lijken zelf wel halfdood. Voor de ramen brandt een 
klein, droevig dodenkaarsje voor een stukje wit linnen en de 
buren brengen de rouwenden een hardgekookt ei als voedsel 
voor degenen wier verdriet rond is, zonder begin en zonder 
eind.  
 
Maar de vreugde kan even heftig zijn als het verdriet.  
 Een wonderrabbi huwelijkte zijn veertienjarige zoon uit 
aan de zestienjarige dochter van een collega en de chassidiem 
van beide rabbi’s kwamen op het feest, dat een week duurde 
en waaraan ongeveer zeshonderd gasten deelnamen.  
 De autoriteiten hadden een oude, ongebruikte kazerne ter 
beschikking gesteld. Drie dagen duurden de reizen van de 
gasten. Ze kwamen met wagens, paarden, strozakken, kus-
sens, kinderen, sieraden en grote koffers en namen hun intrek 
in de kazerne.  
 Er heerste een grote drukte in de kleine stad. Ongeveer 
tweehonderd chassidiem verkleedden zich, trokken oude 
Russische gewaden aan, gespten oude zwaarden om en reden 
op ongezadelde paarden door de stad. Er waren goede rui-
ters bij en die logenstraften alle flauwe grappen die over 
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joodse militaire artsen gaan en weten te vertellen dat joden 
bang zijn voor paarden.  
 Een week duurde het rumoer, het dringen, het zingen, het 
dansen en het drinken. Ik mocht er niet bij zijn. Het feest was 
alleen bestemd voor de deelnemers en hun aanhang. De bui-
tenstaanders verdrongen zich, keken door de ramen en luis-
terden naar de dansmuziek, die overigens goed was.  
 Er zijn namelijk goede joodse muzikanten in het Oosten. 
Het beroep is erfelijk. Sommige muzikanten brengen het tot 
groot aanzien en tot een roem die een paar mijl buiten hun 
woonplaats reikt. Meer eerzucht hebben echte muzikanten 
niet. Ze componeren melodieën die ze, zonder verstand van 
noten, overdragen op hun zoons en soms op grote delen van 
de joodse bevolking van Oost-Europa. Zij zijn de componis-
ten van de volksliederen. Na hun dood worden er nog vijftig 
jaar lang anekdotes uit hun leven verteld. Al gauw is hun 
naam verdwenen, maar hun melodieën worden nog gezon-
gen en gaan langzamerhand de wereld over.  
 Muzikanten zijn heel arm, want ze leven van andermans 
plezier. Ze worden miserabel betaald en zijn blij als ze goed 
eten en peperkoek voor hun gezin mee mogen nemen. Van 
de rijke gasten voor wie ze “musiceren” krijgen ze fooien. 
Volgens de onverbiddelijke wet van het Oosten heeft iedere 
arme man, dus ook een muzikant, veel kinderen. Dat is erg, 
maar ook goed. Want de zoons worden muzikant en vormen 
een “kapel”, die des te meer verdient, naarmate ze groter is 
en omdat de roem van de naam des te meer verbreid wordt 
naarmate er meer dragers van die naam zijn. Soms trekt een 
late nakomeling van de familie de wereld in en wordt een be-
roemd virtuoos. In het Westen leven een paar van die musici 
en het heeft geen zin om namen te noemen. Niet omdat het 
pijnlijk voor hen zou kunnen zijn, maar omdat het onrecht-
vaardig zou zijn tegenover hun onbekende voorvaderen, die 
hun grootheid niet door het talent van hun kleinzoons hoe-
ven te laten bevestigen.  
 Artistieke roem verwerven ook de zangers, de voorbid-
ders, die in het Westen cantor heten en van wie de beroeps-
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naam chazzen luidt. Zangers hebben het meestal beter dan 
muzikanten, omdat hun taak religieus is en hun kunst aan-
dachtig en gewijd. Door hun activiteit komen ze in de buurt 
van de priesters. Sommigen die beroemd zijn tot in Amerika, 
krijgen uitnodigingen in de rijke Amerikaanse joodse wijken. 
In Parijs, waar een paar rijke Oost-Europese joodse gemeen-
ten zijn, laten de vertegenwoordigers van de synagogen ieder 
jaar voor de feestdagen een van de beroemde zangers en 
voorbidders uit het Oosten komen. De joden gaan dan naar 
het gebed zoals je naar een concert gaat en zowel hun religi-
euze als hun artistieke behoeften worden bevredigd. Het kan 
zijn dat de inhoud van de gezongen gebeden en de ruimte 
waarin ze voorgedragen worden de artistieke waarde van de 
zanger vergroten. Ik heb nooit na kunnen gaan of de joden 
gelijk hadden die met overtuiging zeiden dat die en die chaz-
zen beter zong dan Caruso.  
 
Het eigenaardigste beroep heeft de joodse batlen in Oost-Eu-
ropa, een grappenmaker, nar, filosoof en verhalenverteller. In 
ieder stadje woont tenminste één batlen. Hij amuseert de gas-
ten bij bruiloften en doopfeesten, hij slaapt in het gebedshuis, 
bedenkt verhalen, luistert als de mannen discussiëren en 
breekt zich het hoofd over nutteloze dingen. Hij wordt niet 
serieus genomen. Maar hij is de serieuste van alle mensen. Hij 
had evengoed in veren of koralen kunnen handelen, net als 
de welgestelde man die hem op zijn bruiloft uitnodigt om te 
kunnen lachen om zichzelf. Maar hij drijft geen handel. Het is 
moeilijk voor hem om een vak uit te oefenen, te trouwen, kin-
deren te krijgen en aanzien in de maatschappij te krijgen. 
Soms trekt hij van dorp tot dorp en van stad tot stad. Hij ver-
hongert niet, maar het scheelt niet veel. Hij gaat niet dood, hij 
lijdt alleen maar gebrek, maar hij wíl gebrek lijden. Zijn ver-
halen zouden in Europa waarschijnlijk opzien baren, als ze 
gedrukt werden. Veel gaan er over onderwerpen die bekend 
zijn uit de Jiddisje en de Russische literatuur. De beroemde 
Sjolem Aleichem was het type van een batlen – alleen bewus-
ter, eerzuchtiger en overtuigd van zijn culturele taak.  



 34 

 Epische talenten komen in het Oosten toch al veel voor. Ie-
dere familie heeft wel een oom die verhalen kan vertellen. 
Het zijn meestal stille dichters, die hun verhalen voorberei-
den of al vertellend bedenken en veranderen.  
 De winteravonden zijn koud en lang en de verhalenvertel-
lers, die gewoonlijk niet genoeg hout voor de kachel hebben, 
vertellen graag voor een paar glazen thee en een beetje warm-
te van de kachel. Ze worden anders en beter behandeld dan 
de beroepsgrappenmakers. Want die laatsten proberen nog 
een praktisch beroep uit te oefenen en zijn slim genoeg om 
tegenover de heel praktisch aangelegde gemiddelde jood de 
schone schijn te verbergen die de narren wijd en zijd verkon-
digen. Zij zijn revolutionairen. Maar de verhalenvertellers uit 
liefhebberij sluiten compromissen met de burgermaatschappij 
en blijven dilettanten. De gemiddelde jood waardeert kunst 
en filosofie, voorzover niet religieus, alleen als “amusement”. 
Maar hij is eerlijk genoeg om dat toe te geven en heeft geen 
behoefte om over muziek en kunst te praten.  
 Het Jiddisje theater is sinds enkele jaren in het Westen zo 
bekend, dat waardering hier overbodig is. Het is bijna meer 
een instituut van het getto in het Westen dan van dat in het 
Oosten. De vrome jood gaat er niet heen, omdat hij denkt dat 
het tegen de religieuze voorschriften ingaat. De theaterbezoe-
kers in het Oosten zijn verlichte joden, die tegenwoordig 
meestal al nationaalgezind zijn. Ze zijn Europeanen, al zijn ze 
nog ver verwijderd van de West-Europese theaterbezoekers 
die “de tijd komen doden”.  
 
In het Westen is het type van de Oost-Europese joodse platte-
lander volkomen onbekend. Hij komt nooit in het Westen. Hij 
is net zo vergroeid met zijn “grond” als de boer. Hij is zelf 
een halve boer. Hij is pachter of molenaar of herbergier in het 
dorp. Hij heeft nooit iets geleerd. Hij kan vaak nauwelijks le-
zen en schrijven. Hij is nog net slimmer dan een boer. Hij is 
groot en sterk en onwaarschijnlijk gezond. Hij heeft lichame-
lijke moed, houdt van vechten en gaat geen gevaar uit de 
weg. Velen laten zien dat ze de boeren de baas zijn en gaven 
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in het oude Rusland aanleiding tot plaatselijke pogroms en in 
Galicië tot antisemitische hetzes. Maar velen bezitten een na-
tuurlijke, boerse vroomheid en een grote rechtschapenheid. 
Velen beschikken over het gezond verstand dat in alle landen 
te vinden is en dat ontstaat waar een verstandig ras direct 
van de natuurwetten afhankelijk is.  
 
Ik vind het moeilijk om iets over het joodse proletariaat in 
Oost-Europa te zeggen. Ik kan een groot deel van dat proleta-
riaat niet het ernstige verwijt besparen dat het vijandig staat 
tegenover zijn eigen klasse, en als het niet vijandig is, dan 
toch onverschillig. Geen van de vele onrechtvaardige en zin-
loze verwijten die mensen in het Westen Oost-Europese joden 
maken is zo onrechtvaardig en zo zinloos als dat ze vernieti-
gers van de maatschappelijke orde zijn, dus wat kleinburgers 
bolsjewieken noemen. Arme joden zijn de conservatiefste 
mensen onder alle armen in de wereld. Ze zijn bijna een ga-
rantie voor de instandhouding van de oude maatschappelijke 
orde. De grote, gesloten meerderheid van de joden vormt een 
burgerlijke klasse met eigen nationale, religieuze en etnische 
kenmerken. Het antisemitisme in het Oosten (zoals trouwens 
ook in het Westen) is vaak revolutionairder en volgens de be-
kende uitdrukking echt “socialisme van idioten” – maar altijd 
nog socialisme. Een Slavische arme drommel, een kleine boer, 
een arbeider en een ambachtsman leven in de overtuiging dat 
een jood geld heeft. Die heeft net zo weinig geld als zijn anti-
semitische vijanden. Maar hij leidt een burgerlijk leven. Hij 
lijdt honger en meer gebrek dan een christelijke proletariër. Je 
kunt zeggen: hij dagelijks op bepaalde tijden niet. Maar één 
keer in de week – op vrijdagavond eet hij als zijn welgestelde 
geloofsgenoot. Zijn kinderen stuurt hij naar school, hij kleedt 
hen beter, hij kan sparen en omdat hij tot een oud ras be-
hoort, bezit hij altijd iets: een sieraad dat hij van zijn verre 
voorouders geërfd heeft, bedden of meubels. Hij is verstandig 
genoeg om niets te verkopen. Hij bedrinkt zich niet en heeft 
niet de treurige, maar gezonde lichtzinnigheid van een chris-
telijke proletariër. Hij kan zijn dochter bijna altijd een kleine 
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bruidsschat en altijd een uitzet meegeven. Hij kan zelfs zijn 
schoonzoon onderhouden. Een jood kan een ambachtsman of 
een kleine handelaar zijn, een arme geleerde of een tempel-
dienaar, een bedelaar of een waterdrager – hij wil geen prole-
tariër zijn, hij wil zich van de arme bevolking van het land on-
derscheiden en hij speelt de goedgesitueerde. Hij zal, als hij 
een bedelaar is, liefst bedelen bij de huizen van de rijken en 
niet op straat. Hij bedelt ook op straat, maar zijn voornaamste 
inkomsten krijgt hij van een soort vaste klantenkring, die hij 
heel punctueel opzoekt. Hij zal niet bedelen bij rijke boeren, 
maar wel bij minderbemiddelde joden. Hij heeft altijd een 
burgerlijke trots. Het bourgeois talent van joden voor welda-
digheid komt voort uit het conservatisme van het jodendom 
en verhindert de revolutionering van de proletarische massa. 
Religie en gebruiken verbieden ieder geweld en verbieden 
oproer, verontwaardiging en zelfs openlijke jaloezie. De ar-
me, gelovige jood heeft zich met zijn lot verzoend, net als de 
arme gelovigen van alle religies. God maakt de een rijk en de 
ander arm. Verontwaardiging over de rijken zou verontwaar-
diging over God zijn.  
 Bewuste proletariërs zijn alleen de joodse arbeiders. Daar 
bestaat socialisme in verschillende schakeringen. Een joodse 
socialist en proletariër uit Oost-Europa is natuurlijk minder 
joods dan zijn burgerlijke of halfproletarische stamgenoot. 
Ook minder joods, wanneer hij aanhanger is van het nationa-
le jodendom of van het zionisme. De meest nationale joodse 
socialist is de Poalé-zionist, die naar een socialistisch Palesti-
na verlangt of op zijn minst naar een Palestina van arbeiders. 
Tussen joodse socialisten en communisten zijn de grenzen 
minder scherp en van vijandschap onder proletariërs, zoals 
bij ons, kan geen sprake zijn. Veel joodse arbeiders behoren 
tot de socialistische en communistische partij van hun land en 
zijn dus Poolse, Russische of Roemeense socialisten. Voor bij-
na allen is de nationale kwestie minder belangrijk dan de so-
ciale kwestie. De arbeiders van alle naties denken er zo over. 
“Nationale vrijheid” is het luxebegrip van een generatie die 
geen andere zorgen heeft. Als van alle naties er één het recht 
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heeft in de “nationale kwestie” een noodzakelijke inhoud te 
zien, dan zijn het de joden, die door het nationalisme van de 
anderen gedwongen worden een “natie” te vormen. Toch 
vinden zelfs de arbeiders van deze natie het sociale probleem 
belangrijker. Ze hebben meer proletarisch gevoel en zijn eer-
lijker en consequenter: ze zijn dus “radicaler”, wat in West-
Europa door het moderne jargon van de partijleiders al een 
schandelijke eigenschap is. Het is alleen een vergissing van 
antisemieten om te denken dat joden radicale revolutionairen 
zijn. Voor burgerlijke en halfproletarische joden is een joodse 
revolutionair een gruwel.  
 Ik verkeer in de allervervelendste situatie dat ik mensen 
tegen hun wil proletariërs moet noemen. Voor sommigen kan 
ik dan nog de mildere, in West-Europa bedachte en onzinni-
ge term “intellectuele proletariër” gebruiken. Dat zijn tora-
schrijvers, joodse leraren, makers van gebedsmantels en kaar-
sen, rituele slachters en kleine religieuze medewerkers. Laten 
we ze confessionele proletariërs noemen. Maar dan is een nog 
een heel grote groep lijdenden, vertrapten, geminachten die 
noch in het geloof, noch in klassenbewustzijn en noch in een 
revolutionaire mentaliteit troost vinden. Tot hen behoren bij-
voorbeeld de waterdragers in de stadjes, die van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat de vaten in de huizen van de welge-
stelden met water vullen – voor een schamel weekloon. Het 
zijn ontroerende, naïeve mensen met een bijna onjoodse li-
chaamskracht. Dezelfde sociale status hebben verhuizers, 
kruiers en een hele reeks anderen die van los werk leven – 
maar wel van werk. Het is een gezond slag mensen, dapper en 
goedhartig. Nergens staat goedheid zo dicht bij lichamelijke 
kracht en nergens staat ruwheid zo ver af van een grove acti-
viteit als bij joodse dagloners.  
 Veel tot het jodendom toegetreden Slavische boeren leven 
van zulk los werk. Dergelijke toetredingen komen in het Oos-
ten naar verhouding veel voor, hoewel het officiële jodendom 
zich ertegen verzet en hoewel de joodse religie van alle reli-
gies in de wereld de enige is die geen bekeerlingen wil ma-
ken. Zonder twijfel hebben Oost-Europese joden veel meer 
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Slavisch bloed dan bijvoorbeeld Duitse joden Germaans 
bloed. Als West-Europese antisemieten en Duits-nationale jo-
den dus denken dat Oost-Europese joden “semitischer” en 
dus “gevaarlijker” zijn, is dat net zo’n vergissing als het ge-
loof van een joodse bankier uit West-Europa die zich “ari-
scher” voelt, omdat er in zijn familie al gemengde huwelijken 
voorgekomen zijn.  
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De getto’s in het Westen 
 

Wenen 
 

1 
 
De Oost-Europese joden die naar Wenen komen, vestigen 
zich in Leopoldstadt, het tweede van de twintig districten. Ze 
zijn daar in de buurt van het Prater en het Noordstation. In 
het Prater kunnen venters leven – van ansichtkaarten voor 
buitenlanders en van medelijden, dat vrolijkheid altijd overal 
begeleidt. Op het Noordstation zijn ze allemaal aangekomen; 
door de hallen waait nog het aroma van hun geboortestreek 
en het is de open deur naar de weg terug.  
 Leopoldstadt is een vrijwillig getto. Veel bruggen verbin-
den het met de andere districten van de stad. Over die brug-
gen gaan overdag de handelaars, venters, beursmakelaars en 
gehaaide zakenlieden, dus alle onproductieve elementen van 
het geïmmigreerde Oost-Europese jodendom. Maar over die-
zelfde bruggen gaan in de ochtenduren ook de nakomelingen 
van diezelfde onproductieve elementen, de zoons en dochters 
van de handelaars, die in de fabrieken, kantoren, banken, re-
dacties en werkplaatsen werken.  
 De zoons en dochters van de Oost-Europese joden zijn pro-
ductief. Ook al sjacheren en venten hun ouders. De jongeren 
zijn getalenteerde advocaten, artsen, bankemployés, journa-
listen en acteurs.  
 Leopoldstadt is een arme wijk. Er zijn kleine woningen 
waar gezinnen van zes personen wonen. Er zijn kleine her-
bergen waar vijftig, zestig mensen op de grond overnachten.  
 In het Prater slapen de daklozen. In de buurt van de stati-
ons wonen de armsten van alle arbeiders. De Oost-Europea-
nen hebben het niet beter dan de christelijke bewoners van 
dat stadsdeel.  
 Ze hebben veel kinderen, ze zijn niet aan hygiëne en rein-
heid gewend en ze zijn gehaat.  
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 Niemand bekommert zich om hen. Hun neven en geloofs-
genoten, die in het eerste district in de redacties zitten, zijn 
“al” Weners en willen geen familie van Oost-Europese joden 
zijn of daarvoor aangezien worden. De christelijk-socialen en 
de Duits-nationalen hebben antisemitisme als belangrijk pro-
grammapunt. De sociaaldemocraten zijn bang voor een repu-
tatie als “joodse partij”. De joods-nationalen zijn tamelijk 
machteloos. Bovendien zijn de joods-nationalen een burger-
lijke partij. Maar de grote massa van de Oost-Europese joden 
behoort tot het proletariaat.  
 De Oost-Europese joden zijn aangewezen op ondersteu-
ning door de burgerlijke liefdadigheidsorganisaties. We zijn 
geneigd joodse barmhartigheid hoger aan te slaan dan ze ver-
dient. Joodse liefdadigheid is net zo’n onvolmaakte instelling 
als alle andere. Liefdadigheid is in de eerste plaats bevredi-
gend voor de weldoeners. Bij een joodse liefdadigheidsorga-
nisatie wordt een Oost-Europese jood door zijn geloofsgeno-
ten en zelfs door zijn landgenoten vaak niet beter behandeld 
dan door christenen. Het is vreselijk moeilijk om een Oost-
Europese jood te zijn en er is geen zwaarder lot dan dat van 
een buitenlandse, Oost-Europese jood in Wenen.  
 
 

2 
 
Als hij het tweede district ingaat, groeten vertrouwde gezich-
ten hem. Groeten ze hem? Ach, hij ziet ze alleen maar. Dege-
nen die hier tien jaar geleden kwamen, houden helemaal niet 
van nakomers. Er is nog iemand gekomen. Er is nog iemand 
die wil verdienen. Er is nog iemand die wil leven.  
 Het ergste is dat ze hem niet kunnen laten creperen. Hij is 
geen vreemde. Hij is een jood en een landgenoot.  
 Iemand zal hem opnemen. Een ander zal hem een kapitaal-
tje voorschieten of krediet verlenen. Een derde zal een “han-
deltje” aan hem overdoen of bedenken. De nieuwkomer 
wordt handelaar die op afbetaling levert.  
 De eerste, moeilijkste weg leidt naar het politiebureau.  
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 Achter het loket zit een man die joden in het algemeen en 
Oost-Europese joden in het bijzonder niet uit kan staan.  
 Die man vraagt om papieren. Onwaarschijnlijke papieren. 
Nooit worden van christelijke immigranten zulke papieren 
gevraagd. Bovendien zijn christelijke papieren in orde. Alle 
christenen hebben begrijpelijke Europese namen. Joden heb-
ben onbegrijpelijke joodse namen. En dat is nog niet alles: ze 
hebben twee of drie door false of recte verbonden familiena-
men. Je weet nooit hoe ze heten. Hun ouders zijn door rabbij-
nen in de echt verbonden. Dat huwelijk is niet rechtsgeldig. 
Heette de man Weinstock en de vrouw Abramofsky, dan 
heetten de kinderen uit dat huwelijk Weinstock recte Abramofs-
ky of Abramofsky false Weinstock. De zoon kreeg als doopnaam 
de joodse voornaam Leib Nachman. Maar omdat die naam 
moeilijk is en een provocerende klank zou kunnen hebben, 
noemt de zoon zichzelf Leo. Hij heet dus Leib Nachman ge-
naamd Leo Abramofsky false Weinstock.  
 Zulke namen bezorgen de politie problemen. De politie 
houdt niet van problemen. En als het nu alleen maar de na-
men waren. Ook de geboortedata kloppen niet. Gewoonlijk 
zijn de papieren verbrand. (In kleine Galicische, Litouwse en 
Oekraïense plaatsen was er altijd brand in het bureau van de 
burgerlijke stand.) Alle papieren zijn verloren gegaan. Het 
staatsburgerschap is niet duidelijk. Het is na de oorlog en de 
ordening van Versailles nog ingewikkelder geworden. Hoe is 
hij de grens overgekomen? Zonder pas? Of zelfs met een val-
se pas? Dan heet hij dus niet zoals hij heet, en al geeft hij zo-
veel namen op waarvan hij zelf toegeeft dat ze vals zijn, ze 
zijn objectief gezien waarschijnlijk ook nog vals. De man op 
de papieren en op het inschrijvingsformulier is niet identiek 
aan de man die zojuist aangekomen is. Wat kunnen we doen? 
Moeten we hem opsluiten? Dan is niet de juiste man opgeslo-
ten. Moeten we hem uitwijzen? Dan is er een verkeerde uitge-
wezen. Maar als we hem terugsturen om nieuwe documenten 
te halen, behoorlijke met ondubbelzinnige namen, dan is in 
ieder geval niet alleen de juiste teruggestuurd, maar een on-
juiste eventueel ook een juiste geworden.  
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 Ze sturen hem dus terug, één keer, twee keer, drie keer. 
Tot de jood merkt dat er niets anders opzit dan valse gege-
vens opgeven die er eerlijk uitzien. Bij een naam blijven die 
misschien niet zijn eigen naam is, maar wel een onbetwijfel-
bare, geloofwaardige naam. De politie heeft de Oost-Europe-
se jood op het goede idee gebracht om zijn echte, ware, maar 
verwarde situatie te verbergen achter een gelogen, maar or-
delijke situatie.  
 En iedereen is verbaasd over het vermogen van de joden 
om valse gegevens te verstrekken. Niemand is verbaasd over 
de naïeve eisen van de politie.  
 
 

3 
 
Je kunt venter zijn of een handelaar die op afbetaling levert.  
 Een venter heeft zeep, bretels, gummiwaren, knopen en 
potloden in een mand die hij op zijn rug draagt. Met dat win-
keltje gaat hij verschillende cafés en pensions langs. Maar het 
is raadzaam om van te voren te overleggen of je er goed aan 
doet je hier en daar te vertonen.  
 Voor enigermate succesvol venten is ook jarenlange erva-
ring nodig. Het beste kun je naar Piowati gaan, rond de 
avond, als de rijke mensen koosjere worst met mierikswortel 
eten. De eigenaar is al aan de joodse reputatie van zijn bedrijf 
verplicht een arme venter soep voor te zetten. Dat is in ieder 
geval mooi meegenomen. Wat de gasten betreft: als die al ge-
geten hebben, zijn ze in een vrijgevige stemming. Bij niemand 
hangt de goedheid zo innig met de lichamelijke bevrediging 
samen als bij een joodse koopman. Als hij gegeten heeft en als 
hij goed gegeten heeft, is hij zelfs in staat bretels te kopen, al 
verkoopt hij die in zijn eigen winkel. Meestal koopt hij hele-
maal niets en geeft een aalmoes.  
 Je moet natuurlijk niet als zesde venter bij Piowati komen. 
Bij de derde is het afgelopen met de goedheid. Ik heb een 
joodse venter gekend die iedere drie uur bij dezelfde Piowati 
binnenkwam. De generaties eters wisselen elkaar iedere drie 
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uur af. Zat er nog een gast van de oude generatie, dan meed 
de venter zijn tafel. Hij wist precies waar het hart ophoudt en 
de zenuwen beginnen.  
 In een heel bepaald stadium van dronkenschap zijn ook 
christenen goedhartig. Je kunt dus op zondag in de kroegjes 
en de cafés van de voorsteden binnenkomen zonder bang te 
zijn dat er iets gebeurt. Je wordt een beetje gepest of uitge-
scholden, maar zo uit goedmoedigheid zich nu eenmaal. Bij-
zonder grappige mensen zullen de mand afpakken en hem 
verstoppen en de venter een beetje tot wanhoop brengen. Hij 
moet zich niet laten afschrikken! Dat zijn allemaal uitingen 
van het Weense hart van goud. Een paar ansichtkaarten zal 
hij tenslotte wel verkopen.  
 Al zijn inkomsten zijn niet voldoende om zelf rond te ko-
men. Toch zal een venter zijn vrouw, zoons en dochters we-
ten te onderhouden. Hij zal zijn kinderen naar de middelbare 
school sturen als ze talent hebben en God wil dat ze talent 
hebben. Zijn zoon zal ooit een beroemd advocaat worden, 
maar zijn vader, die zo lang heeft moeten venten, zal door 
willen gaan met venten. Soms gebeurt het dat de achterklein-
kinderen van een venter christelijk-sociale antisemieten zijn. 
Dat is al vaak gebeurd.  
 
 

4 
 
Wat een verschil tussen een venter en een handelaar die op 
afbetaling levert! De een verkoopt voor contant geld en de 
ander op afbetaling. De een heeft een klein handeltje nodig en 
de ander een groot. De een gaat alleen met de tram en de an-
der ook met de trein. De een wordt nooit koopman en de an-
der misschien.  
 De handelaar die op afbetaling levert, kan alleen bestaan in 
een tijd met vaste valuta. De grote inflatie heeft al die hande-
laars van hun treurige bestaansmogelijkheid beroofd. Ze zijn 
valutahandelaars geworden.  
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 Ook een valutahandelaar ging het niet goed. Kocht hij Roe-
meense lei, dan zakte die op de beurs. Verkocht hij ze, dan 
begonnen ze te stijgen. Als de dollar in Berlijn hoog stond en 
de mark in Wenen ook, dan ging de valutahandelaar naar 
Berlijn om marken te kopen. Hij kwam terug naar Wenen om 
met de dure mark dollars te kopen. Daarna ging hij met de 
dollars naar Berlijn om nog meer marken te kopen. Maar 
geen trein rijdt zo snel als de mark zakt. Voor hij in Wenen 
kwam, had hij nog maar de helft.  
 De valutahandelaar had met alle beurzen ter wereld tele-
fonisch in verbinding moeten staan om echt iets te verdienen. 
Maar hij stond alleen in verbinding met een zwarte beurs in 
zijn verblijfplaats. Niet alleen de schadelijkheid, maar ook de 
geïnformeerdheid van de zwarte beurzen is geweldig over-
schat. Nog zwarter dan de zwarte beurs was de officiële, 
sneeuwwitte, in onschuld stralende en door de politie be-
schermde beurs. De zwarte beurs was de smerige concurrent 
van een smerige instelling. Valutahandelaars waren de veel-
gesmade concurrenten van de eervol genoemde banken.  
 Er zijn maar heel weinig valutahandelaars echt rijk gewor-
den.  
 De meesten zijn tegenwoordig weer wat ze ooit waren: ar-
me handelaars die op afbetaling leveren.  
 
 

5 
 
De klanten van een handelaar die op afbetaling levert zijn 
mensen die geen geld hebben, maar een inkomen. Studenten, 
lagere ambtenaren en arbeiders. Iedere week komt de hande-
laar bij de klanten om te incasseren en nieuwe waren te ver-
kopen. Omdat de behoeften van arme mensen groot zijn, ko-
pen ze naar verhouding veel. Omdat hun inkomen heel laag 
is, betalen ze naar verhouding weinig. De handelaar weet niet 
waarmee hij blij moet zijn: met de stijgende of met de dalende 
afzet. Hoe meer hij verkoopt, hoe langer het duurt voor hij 
zijn geld krijgt.  
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 Moet hij de prijzen verhogen? Dan gaan de mensen naar 
het dichtstbijzijnde warenhuis, waarvan er nu in alle kleine 
steden een paar zijn. De handelaar is voor hen goedkoper, 
omdat hij de trein betaalt die zij anders moeten betalen. Met 
hem komt het warenhuis naar de klant. Dat is makkelijker.  
 Daardoor is zijn leven ongemakkelijk. Als hij de trein wil 
uitsparen, moet hij met zware bepakking gaan lopen. Dus 
loopt hij langzaam. Daarbij komt hij niet overal op tijd. Hij 
moet op zondag naar alle mensen die hem geld schuldig zijn. 
Het loon is op zaterdag betaald en is er op maandag dus niet 
meer. Maar gaat de handelaar met de trein, dan betaalt hij in 
ieder geval, hij komt ook overal op tijd, maar heel vaak is het 
weekloon op zondag al niet meer beschikbaar.  
 Dat is het joodse lot.  
 
 

6 
 
Wat kan een Oost-Europese jood verder nog worden? Is hij 
arbeider, dan neemt geen fabriek hem aan. Er zijn veel au-
tochtone werkelozen. Maar zelfs als die er niet waren – ze 
nemen niet eens christelijke buitenlanders aan, laat staan 
joodse.  
 Er zijn ook joodse ambachtslieden uit Oost-Europa. In Le-
opoldstadt en in Brigittenau wonen veel joodse herenkleer-
makers uit Oost-Europa. Joden zijn getalenteerde kleerma-
kers. Maar het maakt verschil of je een zaak, een “modesa-
lon” in het eerste district, in de Herrengasse hebt of een ate-
lier in de keuken van een huis in de Kleine Schiffgasse.  
 Wie komt er naar de Kleine Schiffgasse? Wie er niet moet 
zijn, gaat er liever niet heen. In de Kleine Schiffgasse ruikt het 
naar uien en petroleum, naar haring en zeep, naar spoelwater 
en huisraad, naar benzine en kookpotten, naar schimmel en 
delicatessen. Er spelen vervuilde kinderen in de Kleine Schiff-
gasse. Er worden matten geklopt voor het open raam en bed-
den gelucht. Er zweven donsveertjes in de lucht.  
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 In zo’n straat woont de kleine joodse kleermaker. Maar als 
het alleen maar de straat was! Zijn woning bestaat uit een ka-
mer en een keuken. En volgens de raadselachtige wetten vol-
gens welke God de joden regeert, heeft een arme joodse kap-
per uit Oost-Europa zes of meer kinderen, en maar zelden 
een hulp. De naaimachine ratelt, het strijkijzer staat op de 
deegplank en hij neemt de maat op het echtelijke bed. Wie 
gaat er nu naar zo’n kleermaker?  
 Hij benadeelt de autochtone vakmensen niet, de joodse 
kleermaker uit Oost-Europa. Hij lokt geen klanten weg bij 
christelijke kleermakers. Hij kan knippen en levert uitstekend 
werk. Misschien heeft hij na twintig jaar een echte modesalon 
in het eerste district, in de Herrengasse. Maar dan heeft hij 
die ook eerlijk verdiend. Ook Oost-Europese joden kunnen 
niet toveren. Wat ze bereiken kost moeite, zweet en ellende.  
 
 

7 
 
Als een Oost-Europese jood veel geluk en geld heeft, kan hij 
in sommige gevallen een “vergunning” krijgen en een winkel 
beginnen. Zijn klanten zijn de kleine, arme mensen uit de 
wijk. Bijvoorbeeld de hierboven beschreven kleermaker. Die 
betaalt niet contant, maar op krediet. Dat zijn de “zaken” van 
de Oost-Europese joden.  
 Er zijn Oost-Europese joodse intellectuelen. Leraren, schrij-
vers enzovoort. Er zijn ook mensen die leven van aalmoezen. 
Beschaamde bedelaars. Bedelaars op straat. Muzikanten. 
Krantenverkopers. Zelfs schoenpoetsers.  
 En zogenaamde “luchthandelaars”. Handelaars in “lucht”. 
Hun koopwaren liggen nog ergens in Hongarije op een sta-
tion. Maar ze liggen helemaal niet op dat Hongaarse station. 
Ze worden aan de Franz-Josephs-Kai verhandeld.  
 Er zijn Oost-Europese joodse oplichters. Jazeker: oplich-
ters! Maar er zijn ook West-Europese oplichters.  
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8 
 
De twee grote straten in Leopoldstadt zijn de Taborstraße en 
de Praterstraße. De Praterstraße is bijna deftig. Ze leidt direct 
naar het amusement. Er komen joden en christenen. Ze is ef-
fen, breed en licht. Er zijn veel cafés.  
 Er zijn ook veel cafés in de Taborstraße. Dat zijn joodse ca-
fés. De eigenaars zijn meestal joods en de gasten bijna altijd. 
De joden gaan graag naar het café om de krant te lezen, tarok 
te spelen en te schaken en zaken te doen.  
 Joden zijn goede schakers. Ze hebben ook christelijke part-
ners. Een goede christelijke schaker kan geen antisemiet zijn.  
 In de joodse cafés heb je staande gasten. Zij vormen in de 
ware zin van het woord de “gaande en komende klanten”. Zij 
zijn stamgasten zonder iets te eten en te drinken. In de loop 
van een ochtend komen ze achttien keer het café binnen. Dat 
is nodig voor zaken.  
 Ze zorgen voor veel rumoer. Ze praten nadrukkelijk, luid 
en ongedwongen. Omdat alle bezoekers goedgemanierde 
mensen van de wereld zijn, valt niemand op, al valt hij op.  
 In een echt joods koffiehuis kun je je terugtrekken. Nie-
mand bemoeit zich ermee.  
 
 

9 
 
Door de oorlog zijn er veel joodse vluchtelingen uit Oost-Eu-
ropa naar Wenen gekomen. Zolang hun land bezet was, kre-
gen ze een uitkering. Ze kregen het geld niet thuisgestuurd. 
Ze moesten op de koudste winterdagen en ’s morgens voor 
dag en dauw in de rij staan. Allemaal: oude mensen, zieken, 
vrouwen en kinderen.  
 Ze smokkelden. Ze namen meel, vlees en eieren mee uit 
Hongarije. Ze werden in Hongarije gearresteerd, omdat ze 
levensmiddelen opkochten. Ze werden in Oostenrijk gearres-
teerd, omdat ze niet-gerantsoeneerde levensmiddelen invoer-
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den. Ze vergemakkelijkten het leven van de Weners. Ze wer-
den gearresteerd.  
 Na de oorlog werden ze gerepatrieerd, voor een deel met 
geweld. Een sociaaldemocratische gouverneur liet ze uitwij-
zen. Voor christelijk-socialen zijn het joden. Voor Duits-natio-
nalen zijn het semieten. Voor sociaaldemocraten zijn het on-
productieve elementen.  
 Maar ze zijn werkeloos proletariaat. Een venter is een pro-
letariër.  
 Als hij niet met zijn handen werkt, dan doet hij het met 
zijn voeten. Als hij geen beter werk kan vinden, is dat niet 
zijn schuld. Waarom die vanzelfsprekendheden? Wie gelooft 
het vanzelfsprekende?  
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Berlijn 
 

1 
 
Geen Oost-Europese jood gaat vrijwillig naar Berlijn. Wie 
komt er nu vrijwillig naar Berlijn?  
 Berlijn is een doorgangsstation, waar je om dringende re-
denen langer blijft. Berlijn heeft geen getto. Het heeft een 
joodse wijk. Hier gaan de emigranten heen die via Hamburg 
of Amsterdam naar Amerika willen. Hier blijven ze vaak ste-
ken. Ze hebben niet genoeg geld. Of hun papieren zijn niet in 
orde.  
 (Ja, de papieren! Een half joods leven verstrijkt in de doel-
loze strijd tegen de papieren.)  
 De Oost-Europese joden die naar Berlijn komen, hebben 
vaak een doorreisvisum, dat het recht geeft op een verblijf 
van twee of drie dagen in Duitsland. Velen die alleen maar 
een doorreisvisum hadden, zijn twee of drie jaar in Berlijn 
gebleven.  
 Van de in Berlijn gevestigde Oost-Europese joden zijn de 
meesten nog vóór de oorlog gekomen. Familieleden zijn hun 
nagereisd. Vluchtelingen uit de bezette gebieden zijn naar 
Berlijn gekomen. Joden die in Rusland, Oekraïne, Polen of Li-
touwen voor het Duitse bezettingsleger gewerkt hadden, 
moesten met het Duitse leger naar Duitsland.  
 Er zijn ook joodse criminelen uit Oost-Europa in Berlijn. 
Zakkenrollers, huwelijkszwendelaars, oplichters, valsemun-
ters en zwarthandelaars die van de inflatie profiteren. Bijna 
geen inbrekers. Geen moordenaars en geen roofmoordenaars.  
 Van de strijd om de papieren, tegen de papieren, is een 
Oost-Europese jood alleen bevrijd, wanneer hij in de strijd te-
gen de maatschappij criminele middelen gebruikt. Een joodse 
crimineel uit Oost-Europa was in zijn vaderland meestal ook 
al crimineel. Hij komt naar Duitsland zonder papieren of met 
valse papieren. Hij meldt zich niet bij de politie.  
 Alleen de eerlijke Oost-Europese jood – en die is niet alleen 
eerlijk, maar ook bang – meldt zich bij de politie. Dat is in 
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Pruisen veel moeilijker dan in Oostenrijk. De Berlijnse recher-
che heeft de gewoonte in de huizen nacontrole te doen. Ze 
controleert ook op straat papieren. Tijdens de inflatie gebeur-
de dat vaak.  
 Handel in oude kleren is niet verboden, maar ook niet toe-
gestaan. Wie geen bedrijfsvergunning heeft, mag mijn oude 
broek niet kopen. Hij mag hem ook niet verkopen.  
 Toch koopt hij hem. Hij verkoopt hem ook. Hij staat in de 
Joachimsthaler Straße of op de hoek van de Joachimsthaler 
Straße en de Kurfürstendamm en doet of hij niets doet. Hij 
moet de voorbijgangers taxeren, of ze ten eerste oude kleren 
te koop hebben en ten tweede of ze geld nodig hebben.  
 De gekochte kleren verkoopt hij de volgende ochtend op 
de kledingbeurs.  
 Ook onder de venters bestaan statusverschillen. Er zijn rij-
ke, machtige venters, tegen wie de kleine heel deemoedig op-
kijken. Hoe rijker een venter is, hoe meer hij verdient. Hij 
gaat de straat niet op. Dat hoeft hij niet. Ik weet niet eens of ik 
hem echt “venter” mag noemen. Eigenlijk heeft hij een winkel 
met oude kleren en een bedrijfsvergunning. En is het niet zijn 
eigen bedrijfsvergunning, dan is het die van een ingezetene, 
een Berlijnse burger, die niets van kledinghandel begrijpt, 
maar een percentage van de winst opstrijkt.  
 Op de kledingbeurs komen ’s morgens de winkeliers en de 
venters bij elkaar. Zij komen met de opbrengst van de afgelo-
pen dag, alle oude jassen en kleren. In het voorjaar is er een 
hausse in zomer- en sportkostuums. In de herfst is er een 
hausse in cutaways, smokings en gestreepte broeken. Wie in 
de herfst met zomerkostuums en linnen kostuums komt, 
weet niet wat handel is.  
 De kleren die de venter voor een lachwekkend bedrag van 
de voorbijganger gekocht heeft, verkoopt hij met een lach-
wekkend lage toeslag aan de winkelier. Die laat de kleren 
strijken, “opfrissen” en in orde brengen. Daarna hangt hij ze 
voor zijn uithangbord en laat ze wapperen in de wind.  
 Wie goed oude kleren kan verkopen, zal al gauw nieuwe 
kleren kunnen verkopen. Hij zal een magazijn openen in 
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plaats van een winkel. Ooit wordt hij eigenaar van een wa-
renhuis.  
 In Berlijn kan ook een venter carrière maken. Hij zal sneller 
assimileren dan zijn collega’s in Wenen. Berlijn effent de ver-
schillen en doodt het eigen karakter. Daarom is er geen groot 
Berlijns getto.  
 Er zijn een paar kleine joodse straten in de buurt van de 
Warschauer Brücke en in de Scheunenviertel. De meest jood-
se van alle Berlijnse straten is de trieste Hirtenstraße.  
 
 

2 
 
Zo triest is geen straat op de hele wereld. De Hirtenstraße 
heeft niet eens de hopeloze opgewektheid van vegetatief vuil.  
 De Hirtenstraße is een Berlijnse straat, verzacht maar niet 
veranderd door joodse inwoners uit Oost-Europa. Er rijdt 
geen tram. Geen autobus. Zelden een auto. Altijd wagens en 
karren, de plebejers onder de voertuigen. Er bevinden zich 
kleine pensions achter de gevels. Je moet de trap op. Met 
smalle, vuile, uitgesleten treden. Ze lijken het negatief van af-
gesleten hakken. In open gangen ligt rommel. Ook ingeza-
melde en ingekochte rommel. Rommel als handelsobject. Ou-
de kranten. Gescheurde kousen. Losse zolen. Schoenveters. 
Schortbanden. De Hirtenstraße is saai voorstadachtig. Ze 
heeft niet het karakter van een kleinsteedse straat. Ze is 
nieuw, goedkoop, al versleten, rommelig. Een straat uit een 
warenhuis. Ze heeft een paar blinde etalages. Joods gebak, 
maanzaadcroissants, broodjes en roggebroden liggen in de 
etalages. Een oliekannetje, vliegenpapier, zwetend.  
 Verder zijn er joodse talmoedscholen en gebedshuizen. Je 
ziet Hebreeuwse letters. Ze staan vreemd op deze muren. Je 
ziet achter halfafgeschoten ramen boekruggen.  
 Je ziet joden met de talliet onder hun arm. Ze gaan uit het 
gebedshuis zaken doen. Je ziet zieke kinderen en oude vrou-
wen.  
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 De poging om deze saaie, zo goed mogelijk schoongehou-
den Berlijnse straat in een getto te veranderen is altijd sterk. 
Berlijn is altijd weer sterker. De inwoners leveren een ver-
geefse strijd. Willen ze zich laten gelden? Berlijn drukt ze 
plat.  
 
 

3 
 
Ik ga een van de kroegjes binnen. In de achterkamer zitten 
een paar gasten op het middageten te wachten. Ze hebben 
hun hoed op. De waardin staat tussen de keuken en de gelag-
kamer. Achter de tap staat haar man. Hij heeft een baard van 
rode twijn. Hij ziet er angstwekkend uit.  
 Waarom zou hij er niet angstwekkend uitzien? Komt de 
politie deze zaak niet binnen? Zijn ze niet al een paar keer 
geweest? De waard geeft me in ieder geval een hand. En hij 
zegt in ieder geval: ‘O, dat is een gast! U bent al zolang niet 
geweest!’ Een hartelijke begroeting kan nooit kwaad.  
 Ik drink de nationale drank van de joden: honingwijn. Dat 
is de alcohol waarmee ze zich een roes kunnen drinken. Ze 
houden van de sterke, donkerbruine honingwijn; die is zoet, 
bitter en sterk.  
 
 

4 
 
Soms komt naar Berlijn de Tempel van Salomo. Die tempel 
heeft een zekere Frohmann uit Drohobycz volgens de nauw-
keurige aanwijzingen in de Bijbel gemaakt van vurenhout, 
papier-maché en goudverf. Niet van cederhout en echt goud, 
zoals de grote koning Salomo.  
 Frohmann beweert dat hij zeven jaar aan dat miniatuur-
tempeltje gewerkt heeft. Dat geloof ik wel. Een tempel her-
bouwen, precies volgens de aanwijzingen in de Bijbel, vraagt 
evenveel tijd als liefde.  
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 Je ziet ieder voorhangsel, iedere voorhof, ieder kanteel en 
ieder heilig voorwerp. De tempel staat op een tafel in de ach-
terkamer van een kroeg. Het ruikt naar joodse gefilte fisj. Er 
komen maar heel weinig bezoekers. De ouderen kennen de 
tempel al en de jongeren willen naar Palestina, niet voor tem-
pelbouw, maar voor wegenbouw.  
 En Frohmann gaat van het ene getto naar het andere, langs 
de joden om zijn kunstwerk te laten zien, Frohmann, de hoe-
der van de traditie en van het enige grote architectonische 
werk dat de joden ooit geschapen hebben en dat ze dan ook 
nooit zullen vergeten. Ik denk dat Frohmann de uitdrukking 
van dat verlangen is, het verlangen van een heel volk. Ik heb 
een oude jood voor de miniatuurtempel zien staan. Hij leek 
op zijn broeders die voor de enig overgebleven, heilige muur 
van de verwoeste tempel in Jeruzalem staan huilen en bid-
den.  
 
 

5 
 
Het cabaret vond ik toevallig, toen ik op een lichte avond 
door de donkere straten zwierf en door de ramen van kleine 
gebedshuizen keek, die overdag niets anders waren dan een-
voudige winkels en ’s morgens en ’s avonds godshuizen. Zo 
dicht bij elkaar staan handel en hemel voor de joden uit het 
Oosten; ze hebben voor hun dienst niets nodig dat tien vol-
wassenen, dat wil zeggen geloofsgenoten ouder dan dertien 
jaar, een voorbidder en kennis van de geografische situatie 
om te weten waar het oosten is, de mizrach, de streek van het 
Heilige Land, het Oosten, waaruit het licht moet komen.  
 In deze buurt wordt alles geïmproviseerd: de tempel door 
de bijeenkomst en de handel door het midden op straat blij-
ven staan. Het is nog steeds de uittocht uit Egypte, die al dui-
zenden jaren duurt. Ze moeten altijd klaarstaan, alles meene-
men, het brood en een ui in hun zak en in de andere de ge-
bedsriemen. Wie weet moeten ze het volgende moment ver-
dertrekken. Ook het theater ontstaat plotseling.  
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 Het theater dat ik zag, was ingericht op de binnenplaats 
van een oud en smerig restaurant. Het was een vierkante bin-
nenplaats, omgeven door gangen met ramen, die allerlei in-
tieme huiselijke details onthulden: bedden, hemden en em-
mers. In het midden stond een oude, verdwaalde linde de na-
tuur te vertegenwoordigen. Door een paar verlichte ramen 
was het interieur van een rituele restaurantkeuken te zien. De 
damp steeg uit de kookpotten, een dikke vrouw roerde met 
een lepel en haar dikke armen waren halfbloot. Vlak voor de 
ramen en zo dat die voor de helft bedekt werden, stond een 
podium vanwaar je direct naar de gang van het restaurant 
kon. Voor het podium zaten de muzikanten, een kapel van 
zes mannen, over wie het gerucht ging dat ze broers waren 
en zoons van de grote muzikant Mendel uit Berdiczew, die 
de oudste joden uit het Oosten zich nog kunnen herinneren 
en wiens vioolspel zo prachtig was, dat je het niet vergeten 
kon, niet in Litouwen, niet in Wolynië en niet in Galicië.  
 Het toneelgezelschap dat hier zou gaan optreden heette 
Gezelschap Surokin. Surokin heette hun directeur, regisseur en 
kassier, een dikke, gladgeschoren man uit Kovno, die al in 
Amerika gezongen had als voorbidder en tenor, synagoge- en 
operaheld, verwend, trots en minzaam, ondernemer en tege-
lijk kameraad. Het publiek zat aan kleine tafeltjes brood en 
worst te eten en bier te drinken, haalde spijs en drank zelf uit 
het restaurant, amuseerde zich, schreeuwde en lachte. Het be-
stond uit kleine kooplieden met hun gezinnen, niet orthodox 
meer, maar “verlicht”, zoals ze in het Oosten joden noemen 
die zich laten scheren (al is het maar één keer per week) en 
Europese kleren dragen. Die joden houden zich meer uit pië-
teit dan uit religieuze behoefte aan de religieuze gebruiken: 
ze denken alleen aan God wanneer ze Hem nodig hebben en 
gelukkig hebben ze Hem vrij vaak nodig. Onder hen zijn cy-
nici en bijgelovigen, maar allemaal worden ze in bepaalde si-
tuaties sentimenteel en in hun ontroering ontroerend. Ze zijn 
in zaken meedogenloos voor elkaar en voor vreemden – en 
toch hoef je maar een bepaalde verborgen snaar te raken om 
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hen offervaardig, goedig en humaan te maken. Ja, ze kunnen 
huilen, zeker in zo’n openluchttheater als dit.  
 Het gezelschap bestond uit twee vrouwen en drie mannen 
– en in mijn poging om weer te geven hoe en wat ze op het 
podium speelden, blijf ik steken. Het hele programma was 
geïmproviseerd. Eerst trad er een kleine, magere man op met 
een neus als een vreemd, verwonderd element in zijn gezicht; 
het was een impertinente, dringend vragende en toch ontroe-
rende, lachwekkende neus, eerder Slavisch dan joods, met 
brede neusvleugels en een onverwacht spitse punt. De man 
met die neus speelde een batlen, een zotte en wijze grappen-
maker; hij zong oude liederen en nam ze op de hak door er 
verrassend komische, onzinnige pointes aan te plakken. 
Daarna zongen de twee vrouwen een oud lied, een toneelspe-
ler vertelde een humoristisch verhaal van Sjolem Aleichem en 
tot slot droeg directeur Surokin moderne Hebreeuwse en Jid-
disje gedichten voor van levende en pas overleden joodse au-
teurs; hij sprak de Hebreeuwse verzen en meteen daarna de 
Jiddisje vertaling, en soms begon hij twee, drie strofen zacht 
te zingen, alsof hij zo voor zich uit zong op zijn kamer, en het 
werd doodstil en de kleine kooplieden zetten grote ogen op 
en steunden hun kin op hun vuist en je hoorde het ruisen van 
de linde.  
 Ik weet niet of u alle joodse melodieën uit het Oosten kent 
en ik wil proberen u een idee van die muziek te geven. Ik 
denk dat ik ze het beste kan karakteriseren door ze te betite-
len als een mengeling van Rusland en Jeruzalem, van volks-
lied en psalm. Die muziek is synagogaal-pathetisch en naïef-
populair. De tekst lijkt, als hij alleen maar gelezen wordt, om 
vlotte muziek te vragen. Maar hoor je hem zingen, dan is het 
een smartelijk lied met “een lach en een traan”. Heb je het 
eenmaal gehoord, dat blijft het weken hangen; de tegenstel-
ling was er niet en in werkelijkheid kan die tekst niet op een 
andere melodie gezongen worden. Hij luidt:  
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Oenter di grine beejmelach  
zietsen die Mojsjelach, Sjlojmelach,  
oigen wi glihende kojlalach...  

 
(Onder de groene boompjes  
zitten de kleine Moisjes, de kleine Sjlojmes,  
met ogen als gloeiende kooltjes...)  

Ze zitten! Ze stoeien niet onder de groene bomen. Als ze 
stoeiden, dan zou het ritme van deze regels zo vlot zijn als 
het op het eerste gezicht lijkt. Maar ze stoeien niet, de joodse 
jongetjes.  
 Ik hoorde het oude lied dat de stad Jeruzalem bezingt, zo 
weemoedig dat zijn verdriet over heel Europa ver naar het 
Oosten waait, over Spanje, Duitsland, Frankrijk en Holland, 
langs de hele bittere weg van de joden. Jeruzalem klinkt zo:  
 

Kiem, kiem, Jisroeleki l’ aheejm  
in dajn tojres land arajn...  

 
(Kom, kom, Jeruzalemmer, naar huis,  
naar je geliefde land...)  

 
Dit lied begrepen alle kooplieden. De kleine mensen dronken 
geen bier en aten geen worst meer. Zo werden ze voorbereid 
op de mooie, ernstige en zelfs moeilijke en abstracte poëzie 
van de grote Hebreeuwse dichter Bialik, wiens liederen in bij-
na alle cultuurtalen vertaald zijn en van wie een herleving 
van de Hebreeuwse schrijftaal uitgegaan is die haar definitief 
tot een levende taal maakt. Die dichter heeft de toorn van ou-
de profeten en de zoete stem van een juichend kind.  
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Parijs 
 

1 
 
Oost-Europese joden hebben de weg naar Parijs niet makke-
lijk gevonden. Ze kwamen veel makkelijker in Brussel en 
Amsterdam. De directe weg van de joodse juwelenhandel 
leidt naar Amsterdam. Een paar verarmde en een paar rijk 
wordende joodse juweliers bleven gedwongen in het Franse 
taalgebied.  
 Kleine Oost-Europese joden zijn overdreven bang voor een 
heel vreemde taal. Duits is bijna hun moedertaal. Ze trekken 
veel liever naar Duitsland dan naar Frankrijk. Oost-Europese 
joden leren makkelijk vreemde talen verstaan, maar hun uit-
spraak wordt nooit accentloos. Ze worden altijd herkend. Het 
is hun gezonde instinct dat hen voor de Romaanse landen 
waarschuwt.  
 Ook gezonde instincten kunnen zich vergissen. Oost-Euro-
pese joden wonen in Parijs bijna als God in Frankrijk. Nie-
mand verhindert hun hier om zaken en zelfs getto’s te ope-
nen. Er zijn een paar joodse wijken in Parijs, in de buurt van 
Montmartre en in de buurt van de Bastille. Dat zijn de oudste 
stadsdelen van Parijs. Daar zijn de oudste Parijse huizen met 
de laagste huren. Joden geven niet graag geld uit voor “onno-
dig” comfort, zolang ze niet heel rijk zijn.  
 Ze hebben het om uiterlijke redenen al makkelijk in Parijs. 
Hun fysiognomie verraadt hen niet. Hun levendigheid valt 
niet op. Hun humor komt de Franse humor een eind tege-
moet. Parijs is een echte wereldstad. Wenen is dat ooit ge-
weest. Berlijn moet het nog worden. Een echte wereldstad is 
objectief. Ze heeft vooroordelen, net als andere steden, maar 
geen tijd om ze te laten blijken. In het Weense Prater zijn er 
bijna geen antisemitische uitingen, hoewel niet alle bezoekers 
sympathiek tegenover joden staan en hoewel naast hen en 
tussen hen de meest oosterse van de Oost-Europese joden 
wandelen. Waarom? Omdat je in het Prater plezier hebt. In 
de Taborstraße, die naar het Prater leidt, begint een antise-
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miet antisemitisch te zijn. In de Taborstraße heb je geen ple-
zier meer.  
 In Berlijn hebben de mensen geen plezier. Maar in Parijs is 
wel plezier. In Parijs blijft grof antisemitisme beperkt tot de 
vreugdeloze Fransen. Dat zijn de royalisten, de groep rond de 
Action française. Het verbaast me niet dat ze in Frankrijk 
machteloos zijn en dat altijd zullen blijven. Ze zijn te weinig 
Frans. Ze zijn te pathetisch en niet ironisch genoeg.  
 Parijs is zakelijk, al kan zakelijkheid een Duitse deugd zijn. 
Parijs is democratisch. Een Duitser is menselijk. Maar in Pa-
rijs heeft de praktische menselijkheid een grote, sterke tradi-
tie. Pas in Parijs beginnen Oost-Europese joden West-Europe-
anen te worden. Ze worden Fransen. Ze worden zelfs patriot.  
 
 

2 
 
De bittere strijd om het bestaan van de Oost-Europese joden, 
die tegen “de papieren”, wordt in Parijs verzacht. De politie 
vertoont humane nonchalance. Ze staat meer open voor het 
individuele en het persoonlijke. De Duitse politie kent catego-
rieën. De Parijse laat zich makkelijk overreden. In Parijs kun 
je je melden zonder vier keer teruggestuurd te worden.  
 Oost-Europese joden mogen in Parijs leven zoals ze willen. 
Ze kunnen hun kinderen naar zuiver joodse scholen sturen of 
naar Franse. De in Parijs geboren kinderen van Oost-Europe-
se joden kunnen Frans staatsburger worden. Frankrijk heeft 
mensen nodig. Het is zelfs bijna zijn taak dunbevolkt te zijn 
en telkens weer mensen nodig te hebben, vreemdelingen 
Frans te maken. Dat is zijn kracht en zijn zwakte.  
 Er bestaat ook Frans antisemitisme bij de niet-royalisten. 
Maar het is niet honderd procent. Oost-Europese joden zijn 
gewend aan een veel sterker, ruwer en brutaler antisemitisme 
en berusten in het Franse.  
 Ze mogen erin berusten. Ze hebben religieuze, culturele en 
nationale vrijheden. Ze mogen Jiddisj spreken zoveel en zo 
luid als ze willen. Ze mogen zelfs slecht Frans spreken, zon-
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der verdacht te worden. Het gevolg van die tegemoetkoming 
is dat hun kinderen geen Jiddisj meer spreken. Ze verstaan 
het nog net. Ik vond het grappig om in de straten van de Pa-
rijse jodenbuurt de ouders Jiddisj en de kinderen Frans te ho-
ren spreken. Op Jiddisje vragen komen Franse antwoorden. 
Die kinderen zijn begaafd. Ze zullen in Frankrijk iets berei-
ken, als God het wil. En God wil het, heb ik het idee.  
 De joodse kroegen in de Berlijnse Hirtenstraße zijn treurig, 
koel en stil. De joodse restaurants in Parijs zijn vrolijk, warm 
en luidruchtig. Ze doen allemaal goede zaken. Ik at soms bij 
meneer Weingrod. Zijn gebraden gans is uitstekend. Hij 
maakt zelf goede, sterke brandewijn. Hij amuseert zijn gas-
ten. Hij zegt tegen zijn vrouw: ‘Geef me de uitgaven en de in-
komsten, s’il vous plaît.’ En zijn vrouw zegt: ‘Neemt u zich 
van het buffet, si vous voulez!’ Ze spreken echt een vrolijk 
koeterwaals.  
 Ik vroeg Weingrod: ‘Waarom bent u naar Parijs gegaan?’ 
Weingrod zei: ‘Excusez, monsieur, pourquoi niet naar Parijs? 
In Rusland gooien ze me eruit, in Polen sluiten ze me op en 
voor Duitsland geven ze me geen visum. Pourquoi zal ik niet 
komen naar Parijs?’  
 Weingrod is een dapper man, hij heeft een been verloren, 
hij heeft een prothese en is altijd in een goed humeur. Hij 
heeft zich in Frankrijk als vrijwilliger gemeld. Veel Oost-Eu-
ropese joden hebben in het Franse leger gediend. Maar zijn 
been heeft Weingrod niet in de oorlog verloren. Hij kwam ge-
zond terug, met al zijn botten nog heel. Zo zie je dat het 
noodlot toeslaat wanneer het wil. Weingrod loopt de zaak uit 
en wil oversteken. Nooit, misschien één keer in de week, rijdt 
er een auto door deze straat. Hij komt net als Weingrod over 
wil steken. Rijdt hem omver. Zo is hij een been verloren.  
 
 

3 
 
Ik ging naar een Jiddisj theater in Parijs. In de garderobe wer-
den kinderwagens afgegeven. Paraplu’s werden meegeno-
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men naar de zaal. In het parket zaten moeders met baby’s. De 
stoelenrijen stonden los en je kon je stoel eruithalen. Langs de 
wanden waren mensen aan de wandel. De een stond op van 
zijn plaats en de ander ging zitten. Er werden sinaasappels 
gegeten. Dat zorgde voor spatten en een geur. Er werd hard-
op gepraat en meegezongen en de acteurs kregen een open 
doekje. De jongste vrouwen spraken alleen Frans. Ze hadden 
een Parijse elegantie. Ze waren knap. Ze zagen eruit als vrou-
wen uit Marseille. Ze hebben Parijs talent. Ze zijn koket en 
koel. Ze zijn licht en zakelijk. Ze zijn zo trouw als Parisiennes. 
De assimilatie van een volk begint altijd bij de vrouwen. Er 
was een klucht in drie bedrijven. In het eerste bedrijf wil de 
joodse familie van een klein Russisch dorp emigreren. In het 
tweede krijgen ze de paspoorten. In het derde is de familie in 
Amerika, rijk en protserig en ze staan op het punt hun oude 
land te vergeten en de oude vrienden uit hun land, die naar 
Amerika komen. Dit stuk geeft rijkelijk gelegenheid om Ame-
rikaanse schlagers te zingen en oude Russisch-joodse liede-
ren. Toen de Russische liederen en dansen kwamen, moesten 
de acteurs en de toeschouwers huilen. Als alleen de eersten 
gehuild hadden, was het kitscherig geweest. Maar toen de 
laatsten huilden, werd het verdrietig. Joden zijn gauw ont-
roerd – dat wist ik. Maar ik wist niet dat ze door heimwee 
ontroerd konden raken.  
 Er was zo’n innige en bijna persoonlijke verhouding tussen 
het toneel en de toeschouwers. Het is mooi om voor dit volk 
acteur te zijn. De regisseur kwam naar voren en kondigde de 
volgende programmawijziging aan. Niet in de krant en niet 
door affiches. Mondeling. Van mens tot mens. Hij zei: ‘U zult 
woensdag meneer X uit Amerika zien.’ Hij sprak als een lei-
der tot zijn trouwe volgelingen. Hij sprak direct en geestig. 
Zijn grap werd begrepen. Bijna van tevoren. Ze roken de 
pointe.  
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4 
 
Ik sprak in Frankrijk met een joodse artiest uit Radziwillow, 
de oude Russisch-Oostenrijkse grensplaats. Hij was een mu-
zikale clown en verdiende goed. Hij was clown uit overtui-
ging en niet van geboorte. Hij kwam uit een familie van mu-
zikanten. Zijn overgrootvader, zijn grootvader, zijn vader en 
zijn broers waren joodse muzikanten voor bruiloften en par-
tijen. Hij kon als enige zijn land verlaten en in het Westen 
muziek studeren. Hij kreeg steun van een rijke jood. Hij ging 
naar een conservatorium in Wenen. Hij componeerde. Hij gaf 
concerten. ‘Maar,’ zei hij, ‘waarom moet een jood in deze we-
reld ernstige muziek maken? Ik ben altijd een clown in deze 
wereld, ook al houden ze ernstige referaten over me en al zit-
ten er bebrilde mensen van de krant op de eerste rij. Moet ik 
Beethoven spelen? Moet ik Kol nidre spelen? Op een avond, 
toen ik op het podium stond, begon ik te schudden van het 
lachen. Wat probeerde ik de wereld wijs te maken als muzi-
kant uit Radziwillow? Moet ik terug naar Radziwillow om bij 
joodse bruiloften op te treden? Zou ik daar niet nog lachwek-
kender zijn?  
 Die avond besefte ik dat er voor mij niets anders opzat dan 
bij het circus gaan, maar niet om ruiter te zijn of koorddanser! 
Dat is niets voor joden. Ik ben een clown. En vanaf mijn eer-
ste optreden in het circus is het me volkomen duidelijk dat ik 
de traditie van mijn voorvaderen absoluut niet verloochend 
heb en dat ik ben wat zij hadden moeten zijn. Ze zouden wel 
schrikken, als ze me zagen. Ik speel accordeon en mondhar-
monica en saxofoon en ik vind het leuk dat de mensen hele-
maal niet weten dat ik Beethoven kan spelen.  
 Ik ben een jood uit Radziwillow.  
 Ik houd van Frankrijk. Voor artiesten is de wereld mis-
schien wel overal hetzelfde. Maar voor mij niet. Ik zoek in ie-
dere grote stad joden uit Radziwillow. In iedere grote stad 
vind ik er twee of drie. We praten met elkaar. In Parijs wonen 
er ook een paar. Komen ze niet uit Radziwillow, dan komen 
ze uit Dubno. En komen ze niet uit Dubno, dan komen ze uit 



 62 

Kisjinjov. En in Parijs hebben ze het goed. Ze hebben het 
goed. Alle joden kunnen toch niet bij het circus zijn? Als ze 
niet bij het circus zijn, moeten ze het met alle vreemde en on-
verschillige mensen goed kunnen vinden en met niemand 
ruzie krijgen. Ik hoef alleen maar bij de artiestenbond inge-
schreven te zijn. Dat is een groot voordeel. In Parijs leven de 
joden vrij. Ik ben een patriot, ik heb een joods hart.’  
 
 

5 
 
In de grote haven Marseille komen ieder jaar een paar joden 
uit Oost-Europa aan. Ze schepen zich in. Of ze komen juist 
van boord. Ze wilden ergens naartoe. Hun geld is op. Ze 
moesten aan land gaan. Ze slepen al hun bagage naar het 
postkantoor, geven een telegram op en wachten op ant-
woord. Maar telegrammen worden niet snel beantwoord en 
al helemaal geen telegrammen waarin geld gevraagd wordt. 
Hele gezinnen overnachten in de openlucht.  
 Sommigen, enkelingen, bleven in Marseille. Ze werden 
tolk. Tolk is een joods beroep. Het gaat niet om het vertalen, 
uit het Engels in het Frans, uit het Russisch in het Frans, uit 
het Duits in het Frans. Het gaat om het vertalen van de 
vreemdeling, ook als hij niets gezegd heeft. Hij hoeft zijn 
mond niet open te doen. Christelijke tolken vertalen mis-
schien wel. Joodse tolken raden.  
 Ze verdienen geld. Ze brengen de vreemdelingen naar 
goede restaurants, maar ook in de dorpen. De tolken zijn 
deelnemer in de zaak. Ze verdienen geld. Ze gaan naar de 
haven, schepen zich in en varen naar Zuid-Amerika. In de 
Verenigde Staten komen ze niet zo makkelijk. Het maximale 
aantal is allang en al vaak overschreden.  
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6 
 
Sommige Oost-Europese studenten gingen naar Italië. De Ita-
liaanse regering – die heeft veel goed te maken – verleent sti-
pendia aan joodse studenten.  
 Veel Oost-Europese joden hebben zich na het verval van 
de monarchie naar het nieuw ontstane Joegoslavië begeven.  
 In Hongarije worden Oost-Europese joden in principe uit-
gewezen. Geen Hongaarse jood zal zich om hen bekomme-
ren. De meerderheid van de Hongaarse joden is – ondanks 
Horthy – Hongaars-nationaal. Er zijn Hongaars-nationalisti-
sche rabbijnen.  
 
 

7 
 
Waar kunnen de Oost-Europese joden anders naartoe?  
 Naar Spanje gaan ze niet. Er rust een banvloek van de rab-
bi’s op Spanje, sinds de joden dat land hebben moeten verla-
ten. Ook de niet-vromen, de “verlichten”, kijken wel uit om 
naar Spanje te gaan. Pas dit jaar vervalt de banvloek.  
 Van een paar joodse studenten uit Oost-Europa hoorde ik 
dat ze naar Spanje wilden. Ze doen er goed aan de Poolse 
universiteiten, waar de numerus clausus geldt, de Weense 
universiteit, waar behalve de numerus clausus ook nog de be-
krompenheid regeert, en de Duitse universiteiten, waar de 
bierkruik regeert, te verlaten.  
 
 

8 
 
Het zal nog een paar jaar duren. Daarna zullen Oost-Europe-
se joden naar Spanje gaan. Oude legenden die de mensen in 
het Oosten elkaar vertellen, knopen aan bij het lange verblijf 
van de joden in Spanje. Het lijkt soms een stil verlangen, een 
verdrongen heimwee naar dat land, dat zo sterk aan het oor-
spronkelijke vaderland, aan Palestina, doet denken.  
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 Je kunt je ook geen grotere tegenstelling voorstellen dan 
tussen Oost-Europese en Spaanse joden. Spaanse joden heb-
ben in het algemeen minachting voor Asjkenaziem en voor 
Oost-Europese joden in het bijzonder. Spaanse joden zijn 
trots op hun oude, adellijke ras. Gemengde huwelijken tussen 
Spaanse joden en Asjkenaziem komen zelden voor en tussen 
Spaanse joden en Oost-Europese joden bijna nooit.  
 
 

9 
 
Volgens een oude legende trokken er ooit twee Oost-Europe-
se joden de wereld door om geld bijeen te brengen voor de 
bouw van een synagoge. Ze kwamen lopend door Duitsland, 
ze kwamen bij de Rijn, gingen naar Frankrijk en begaven zich 
naar de oude joodse gemeente van Frankrijk, naar Montpel-
lier. Vandaar trokken ze naar het oosten, zonder kaart en zon-
der de weg te kennen en ze verdwaalden. Ze kwamen op een 
duistere nacht in het levensgevaarlijke Spanje terecht, waar 
ze gedood zouden zijn, als de vrome monniken van een 
Spaans klooster zich niet over hen ontfermd hadden. De 
monniken nodigden de joodse zwervers uit voor een dispuut, 
waren aangenaam verrast door de geleerdheid van de joden, 
brachten hen veilig de grens over en gaven nog een klomp 
goud mee voor de bouw van de synagoge. Bij het afscheid 
moesten de joden zweren dat ze het goud echt voor de bouw 
van de synagoge zouden gebruiken.  
 Dat zwoeren de joden. Maar het gebruik (hoewel niet de 
Wet) verbood hun het goud, dat afkomstig was uit het bezit 
van een klooster, al was dat vriendelijk gezind, voor het hei-
ligdom te gebruiken. Ze overlegden lang en kwamen ten slot-
te op het idee de klomp goud om te vormen tot een kogel en 
die als een soort herkenningsteken op het dak van de synago-
ge aan te brengen.  
 Die gouden kogel straalt nog steeds op het dak van de sy-
nagoge. En hij is het enige wat de joden uit het Oosten nog 
met hun Spaanse land verbindt.  
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 Dat verhaal werd me verteld door een oude jood. Hij was 
toraschrijver van beroep, een sofar, een vrome en een wijze 
en een arme man. Hij was tegen de zionisten.  
 ‘Nu,’ zei hij, ‘komt de cherem (de banvloek) tegen Spanje 
te vervallen. Ik heb er niets tegen dat mijn kleinzoons naar 
Spanje gaan. De joden hebben het daar niet altijd slecht ge-
had. Er waren vrome mensen in Spanje en waar vrome chris-
tenen zijn, daar kunnen ook joden leven. Want godsvrucht is 
altijd nog veiliger dan de zogenaamde moderne humaniteit.’  
 Hij wist niet, die oude man, dat humaniteit niet modern 
meer is. Hij was maar een arme toraschrijver.  
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Een jood gaat naar Amerika 
 

1 
 
Nog steeds, hoewel het maximum toegestane immigranten 
uit het Oosten al enkele keren overschreden is en hoewel de 
Amerikaanse consulaten meer papieren vragen dan welk an-
der consulaat ter wereld ook, nog steeds emigreren er veel 
Oost-Europese joden naar Amerika.  
 Amerika is de verte. Amerika heet de vrijheid. In Amerika 
woont altijd wel een familielid.  
 Het is moeilijk om in het Oosten een joodse familie te vin-
den die niet de een of andere neef of oom in Amerika heeft. 
Twintig jaar geleden is er een geëmigreerd. Hij vluchtte voor 
de dienstplicht. Of hij deserteerde, nadat hij goedgekeurd 
was.  
 Als de Oost-Europese joden niet zo bang waren, konden ze 
zich er terecht op beroemen het minst militaristische volk ter 
wereld te zijn. Ze werden lange tijd door hun vaderland Rus-
land of Oostenrijk niet goed genoeg bevonden om in dienst te 
gaan. Pas toen de gelijkberechtiging van de joden kwam, 
moesten ze in dienst. Het was eigenlijk gelijkverplichting en 
geen gelijkberechtiging. Want nadat voor die tijd alleen de 
burgerlijke autoriteiten de joden gechicaneerd hadden, waren 
ze nu ook uitgeleverd aan de chicanes van de militaire autori-
teiten. De joden waren heel blij met de smaad van niet te hoe-
ven dienen. Toen hun de grote eer bewezen werd te mogen 
vechten, exerceren en sneuvelen, heerste er diepe droefheid 
onder hen. Wie bijna twintig was en zo gezond dat hij aan 
mocht nemen dat hij goedgekeurd zou worden, vluchtte naar 
Amerika. Wie geen geld had, verminkte zichzelf. Zelfvermin-
king heerste een paar decennia voor de oorlog onder de joden 
in het Oosten. Degenen die zo bang waren voor het soldaten-
leven, lieten een vinger afhakken, hun achillespezen doorsnij-
den en gif in hun ogen druppelen. Ze werden heldhaftige in-
validen, blind, kreupel, krom en ze ondergingen het langdu-
rigste, akeligste leed. Ze wilden niet in dienst. Ze wilden niet 
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naar het front en niet sneuvelen. Hun verstand was altijd aan 
het calculeren. Hun heldere verstand berekende dat het altijd 
nog nuttiger was om kreupel te leven dan gezond te sterven. 
Hun vroomheid ondersteunde die overweging. Het was niet 
alleen dom om voor een keizer of een tsaar te sterven, maar 
ook een zonde om ver van de Tora en tegen hun geboden te 
leven. Een zonde om varkensvlees te eten. Op sabbat een wa-
pen te dragen. Te exerceren. Tegen een onschuldige, vreemde 
man je hand en laat staan je zwaard op te heffen. Oost-Euro-
pese joden waren de heldhaftigste pacifisten. Ze leden voor 
het pacifisme. Ze maakten zichzelf vrijwillig invalide. Nog 
niemand heeft het heldendicht van die joden geschreven.  
 ‘De keuringscommissie komt!’ Dat was de angstkreet. Be-
doeld was de militaire keuringscommissie, die alle kleine ste-
den afreisde om soldaten te zoeken. Weken van tevoren be-
gon het “kwellen”. De jonge joden kwelden elkaar om zwak-
ker te worden en om hartstoornissen te krijgen. Ze sliepen 
niet, ze rookten, ze zwierven, ze renden en ze werden mate-
loos vroom.  
 Maar in ieder geval werden de keuringsartsen nog omge-
kocht. Bemiddelaars waren hogere ambtenaren en voormali-
ge legerartsen die wegens verdachte affaires ontslag hadden 
moeten nemen. Grote groepen legerartsen werden rijk, verlie-
ten het leger en begonnen een privépraktijk, die voor een deel 
bestemd was om bij omkoping te bemiddelen.  
 Wie geld had, bedacht of hij omkoping of een vlucht naar 
Amerika zou proberen. De moedigsten gingen naar Amerika. 
Ze konden nooit meer terug. Ze deden afstand. Ze deden met 
pijn in hun hart afstand van hun familie en zonder pijn in 
hun hart van hun vaderland.  
 Ze gingen naar Amerika.  
 
 

2 
 
Dat zijn tegenwoordig de legendarische neven van de Oost-
Europese joden. De vroegere deserteurs zijn daar rijke of op 
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zijn minst welgestelde kooplieden. De oude joodse God was 
met hen. Hij beloonde hun vijandige houding tegenover het 
leger.  
 Die neef in Amerika is de laatste hoop van iedere joodse 
familie in Oost-Europa. Hij heeft al lang niet geschreven, die 
neef. Ze weten alleen dat hij getrouwd is en kinderen heeft. 
Er hangt de een of andere vergeelde foto aan de muur. Die 
kwam twintig jaar geleden. Er zat tien dollar bij. Ze hebben 
lang niets meer van hem gehoord. Toch twijfelt de familie in 
Dubno er niet aan dat ze hem in New York of Chicago zullen 
vinden. Natuurlijk heet hij niet meer zo joods als hij thuis 
heette. Hij spreekt Engels, hij is Amerikaans staatsburger, zijn 
pakken zitten goed, zijn broek is ruim en zijn jasjes hebben 
brede schouders. Ze zullen hem wel herkennen. Hij zal het 
bezoek misschien niet zo prettig vinden. Maar hij zal zijn fa-
milie er niet uit gooien.  
 En terwijl ze zo aan hem denken, komt de postbode op een 
dag met een dikke aangetekende brief. Die brief bevat dol-
lars, verzoeken, wensen en groeten en belooft binnenkort een 
bootticket.  
 Vanaf dat moment “gaan ze naar Amerika.” De jaargetij-
den wisselen elkaar af, de maanden volgen elkaar op, het jaar 
verstrijkt en ze horen niets over een bootticket, maar “ze gaan 
naar Amerika.” De hele stad weet het, de omliggende dorpen 
weten het en de nabije stadjes.  
 Een vreemde komt vragen: ‘Hoe gaat het met Jitschok Mei-
er?’ ‘Die gaat naar Amerika,’ zeggen de inwoners, terwijl Jits-
chok Meier vandaag en morgen net als gisteren en eergisteren 
zijn werk doet en er schijnbaar niets in zijn huis verandert.  
 In werkelijkheid verandert er veel. Hij past zich namelijk 
aan. Hij bereidt zich innerlijk voor op Amerika. Hij weet al 
precies wat hij mee wil nemen en wat hij wil houden, wat hij 
achterlaten en wat hij verkopen wil. Hij weet al wat er ge-
beurt met het kwart van het huis dat op zijn naam staat. Hij 
heeft ooit het kwart van een huis geërfd. De andere drie 
kwarten bezaten drie familieleden. Die zijn gestorven of ge-
emigreerd. Het driekwart huis is nu van een vreemde. Die 
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zou hij het laatste kwart nog kunnen afstaan. Alleen betaalt 
die niet veel. Wie koopt er nou een kwart huis? Hij zal dus als 
het “vrij van hypotheek” is nog zoveel mogelijk schulden 
proberen op te nemen. Dat lukt na een tijdje. Hij heeft contant 
geld of wissels die even goed zijn als contant geld.  
 Een jood die naar Amerika wil, leert echt geen Engels. Hoe 
hij zich in het vreemde land moet redden, weet hij al. Hij 
spreekt Jiddisj, de geografisch, maar niet getalsmatig meest 
verbreide taal. Hij zal zich wel verstaanbaar kunnen maken. 
Hij hoeft geen Engels te verstaan. De joden die sinds dertig 
jaar in de jodenbuurt van New York wonen, spreken ook nog 
Jiddisj en kunnen hun eigen kleinkinderen niet meer ver-
staan.  
 De taal van het vreemde land kent hij dus al. Het is zijn 
moedertaal. Geld heeft hij ook. Hij heeft alleen de moed niet.  
 Hij is niet bang voor Amerika, maar bang voor de oceaan. 
Hij is gewend door uitgestrekte landen te trekken, maar niet 
over zeeën. Toen zijn voorouders ooit een zee moesten over-
steken, gebeurde er een wonder en de wateren werden ge-
scheiden. Als hij door de oceaan van zijn vaderland geschei-
den is, dan ligt er een eeuwigheid tussen. Voor schepen is de 
Oost-Europese jood bang. Dat schip vertrouwt hij ook niet. Al 
eeuwen leeft de Oost-Europese jood in het binnenland. Hij is 
niet bang voor de steppe en niet voor het grenzenloze, vlakke 
land. Hij is bang voor desoriëntatie. Hij is gewend zich drie 
keer per dag naar mizrach, het oosten, te richten. Dat is meer 
dan een religieus voorschrift. Dat is de diepgevoelde nood-
zaak om te weten waar je je bevindt. Om je standpunt te ken-
nen. Vanuit de zekerheid van het geografische standpunt kun 
je je weg het beste vinden en Gods wegen het beste kennen. Je 
weet ongeveer waar Palestina ligt.  
 Maar op zee weet je niet waar God woont. Je ziet niet waar 
de mizrach ligt. Je kent zijn posities ten opzichte van de we-
reld niet. Je bent niet vrij. Je bent afhankelijk van de koers die 
het schip gekozen heeft. Wie zo’n diep besef heeft als de 
Oost-Europese jood dat je ieder moment kunt moeten vluch-
ten, voelt zich op een schip niet vrij. Waar moet hij naartoe, 
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als er iets gebeurt? Hij redt zich al duizenden jaren. Al dui-
zenden jaren gebeurt er telkens iets dreigends. Al duizenden 
jaren vlucht hij telkens. Wat er kan gebeuren? – Wie weet? 
Kunnen er op een schip geen pogroms uitbreken? Waar moet 
je dan naartoe?  
 Als een passagier op het schip wordt overvallen door de 
dood, waar moet de dode dan begraven worden? Ze laten het 
lijk in het water zakken. Maar de oude legende van de komst 
van de Messias beschrijft precies de opstanding van de do-
den. Alle joden die in vreemde bodem begraven zijn, zullen 
onder de grond moeten rollen tot ze in Palestina zijn. Geluk-
kig degenen die al in Palestina begraven zijn. Hun blijft die 
lange, moeilijke reis bespaard. Het ononderbroken, kilome-
terslange draaien. Maar staan ook de doden op die ze in het 
water hebben laten zakken? Is er onder water land? Welke 
vreemde schepsels leven daar beneden? Een joods lijk mag 
niet opengesneden worden; een mens moet heel en onaange-
tast aan het stof teruggegeven worden. Worden de lijken in 
het water niet opgevreten door de haaien?  
 Bovendien is het beloofde bootticket er nog niet. Dat moet 
natuurlijk wel komen. Maar ook dat is nog niet genoeg. Je 
moet een inreisvergunning hebben. Die krijg je zonder papie-
ren niet. Waar zijn de papieren?  
 En nu begint de laatste, schokkendste strijd tegen de pa-
pieren, om de papieren. Wordt die strijd gewonnen, dat heb 
je niets meer nodig. Daar in Amerika krijgt iedereen meteen 
een nieuwe naam en een nieuw papier.  
 
Wees niet verbaasd over het gebrek aan piëteit van de joden 
tegenover hun naam. Met een verrassend lijkende lichtvaar-
digheid veranderen ze hun namen, de namen van hun voor-
ouders, van wie de klank voor het gevoel van Europeanen 
een zekere gevoelswaarde heeft.  
 Voor joden heeft een naam daarom geen waarde, omdat 
het hun naam helemaal niet is. Joden, Oost-Europese joden, 
hebben geen naam. Ze hebben opgedrongen pseudoniemen. 
Hun echte naam is die waarmee ze op sabbat en op feestda-
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gen opgeroepen worden voor de Tora: hun joodse voornaam 
en de joodse voornaam van hun vader. Maar de familiena-
men van Goldenberg tot Hescheles zijn van bovenaf opge-
legd. De regeringen bevolen de joden een naam te kiezen. 
Zijn die van henzelf? Als iemand “Nachman” heet en zijn 
voornaam in een Europees “Norbert” verandert, is “Norbert” 
dan niet de vermomming, het pseudoniem? Is dat soms meer 
dan mi-micry? Voelt een kameleon piëteit tegenover de kleu-
ren die hij voortdurend moet veranderen? Een jood schrijft in 
Amerika “Greenboom” in plaats van “Grünbaum”. Hij treurt 
niet om de veranderde klinkers.  
 
 

3 
 
Jammer genoeg is hij nog steeds niet zover dat hij zich kan 
noemen hoe hij wil. Hij is nog in Polen of in Litouwen. Hij 
moet nog papieren hebben om zijn geboorte, zijn bestaan, zijn 
identiteit te bewijzen.  
 En hij begint de wegen te volgen die in het klein net zo on-
overzichtelijk, verward, doelloos, tragisch en belachelijk zijn 
als de wegen van zijn voorvaderen in het groot waren. Ze 
sturen hem niet van het kastje naar de muur, maar ze sturen 
hem van het verste kastje naar de muur achter de dichte deur. 
Alle staatsdeuren zijn toch al dicht. Alleen voor bureaumede-
werkers gaan ze open. Maar als er mensen plezier hebben in 
terugsturen, dan zijn het bureaumedewerkers.  
 Kun je ze omkopen? Alsof omkopen zo makkelijk is! Hoe 
weet je of omkoperij niet tot een groot proces leidt en met de 
gevangenis eindigt? Je weet alleen dat alle ambtenaren om-
koopbaar zijn. Ja, alle mensen zijn omkoopbaar. Omkoop-
baarheid is een deugd van de menselijke natuur. Maar wan-
neer en of iemand zijn omkoopbaarheid toegeeft, weet je 
nooit. Je weet niet of een ambtenaar die al tien keer geld aan-
genomen heeft de elfde keer aangifte doet, gewoon om te be-
wijzen dat hij tien keer niets aangenomen heeft en om nog 
honderd keer iets aan te kunnen nemen.  
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Gelukkig zijn er overal mensen die de ambtenarenziel precies 
kennen en daarvan leven. Ook die kenners zijn joden. Maar 
omdat ze zo zelden voorkomen en afzonderlijk in ieder stad 
en omdat ze in staat zijn met de ambtenaar in de landstaal te 
drinken zijn die joden zelf bijna ambtenaren en je moet ze 
eerst zelf omkopen om überhaupt een keer te kunnen omko-
pen.  
 Maar ook volmaakte omkoperij bespaart je geen vernede-
ringen en geen onnodige wegen. Je verdraagt de vernederin-
gen en gaat de onnodige wegen.  
 Dan heb je de papieren.  
 
 

4 
 
Als alles dan in orde is, sluit Amerika de grens weer en zegt 
dat het dit jaar al genoeg Oost-Europese joden heeft, en nu zit 
je daar te wachten tot volgend jaar.  
 Dan ga je eindelijk in zes dagen met de trein vierde klas 
naar Hamburg. Je wacht nog eens twee weken op het schip. 
Ten slotte ga je aan boord. En terwijl alle passagiers met hun 
zakdoeken zwaaien en bijna in snikken uitbarsten, is de jood-
se emigrant voor het eerst in zijn leven blij. Hij is bang, maar 
vertrouwt ook op God. Hij gaat naar een land dat alle aanko-
mende reizigers met een reuzengroot vrijheidsbeeld begroet. 
Dat reusachtige monument moet toch een beetje overeenko-
men met de werkelijkheid.  
 De werkelijkheid komt een beetje overeen met het sym-
bool. Maar niet omdat ze de vrijheid van alle mensen daar zo 
serieus nemen, maar omdat er daar nog joodsere joden zijn, 
namelijk negers. Daar is een jood wel een jood. Maar hij is 
vooral een blanke. Voor het eerst biedt zijn ras hem een voor-
deel.  
 De Oost-Europese jood reist derde klas, respectievelijk tus-
sendek. De overtocht is beter dan hij zich voorgesteld had, 
maar de aankomst is moeilijker.  
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 Het medisch onderzoek in de Europese haven was al erg 
genoeg. Nu komt er een nog strenger onderzoek. En ergens 
kloppen de papieren niet helemaal.  
 Het zijn weliswaar de juiste, met grote moeite gekregen 
papieren. Maar toch zien ze eruit of ze niet kloppen.  
 Het kan ook zijn dat er op het schip ongedierte in het 
hemd van de jood gekropen is.  
 Alles is mogelijk.  
 En de jood komt in een soort gevangenschap, die quaran-
taine heet of zoiets.  
 Een hoog hek beschermt Amerika tegen hem.  
 Door de tralies van zijn kerker ziet hij het vrijheidsbeeld en 
hij weet niet of hij of de vrijheid opgesloten is.  
 Hij mag erover nadenken hoe het in New York zal zijn. Hij 
kan het zich nauwelijks voorstellen.  
 Maar het zal zo zijn: hij zal tussen gebouwen met twaalf 
verdiepingen, tussen Chinezen, Hongaren en andere joden 
wonen en weer venter zijn, weer bang zijn voor de politie en 
weer gechicaneerd worden.  
 Zijn kinderen worden misschien Amerikanen. Misschien 
beroemde Amerikanen of rijke Amerikanen. Koningen van 
het een of andere materiaal.  
 Daarvan droomt de jood achter de tralies van zijn quaran-
taine.  
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De situatie van de joden in Sovjet-Rusland 
 
Ook in het oude Rusland waren de joden een “nationale min-
derheid”, maar een mishandelde minderheid. Door minach-
ting, onderdrukking en pogroms werden de joden geken-
merkt als een eigen natie. Er werd niet geprobeerd hen met 
geweld te assimileren. Er werd geprobeerd hen apart te hou-
den. De middelen die tegen hen gebruikt werden, wekten de 
indruk dat ze vernietigd moesten worden.  
 In de westerse landen was het antisemitisme misschien een 
primitief afweerinstinct. In de christelijke Middeleeuwen reli-
gieus fanatisme. In Rusland was antisemitisme een middel 
om te regeren. Een eenvoudige moedzjik was geen antise-
miet. Joden waren geen vrienden, maar vreemden. Rusland, 
dat voor zoveel vreemden plaats had, stond ook voor hen 
open. Laagopgeleiden en burgers waren antisemieten – om-
dat de adel het was. De adel was het, omdat het hof het was. 
Het hof was het, omdat de tsaar, die niet bang hoorde te zijn 
voor zijn eigen, orthodoxe “landskinderen”, deed alsof hij al-
leen bang was voor de joden. Daardoor werden hun eigen-
schappen toegeschreven die hen voor alle standen gevaarlijk 
deden lijken: voor de gewone “man van het volk” werden ze 
rituele moordenaars, voor de kleine bezitters vernietigers van 
eigendom, voor de hogere ambtenaren plebejische zwende-
laars, voor de adel intelligente, dus gevaarlijke slaven, voor 
de lagere ambtenaren ten slotte, de functionarissen van alle 
standen, waren de joden alles: rituele moordenaars, winke-
liers, revolutionairen en gepeupel.  
 In de westerse landen bracht de achttiende eeuw de eman-
cipatie van de joden. In Rusland begon het officiële, legitieme 
antisemitisme in de jaren 1880. In de jaren 1881-’82 organi-
seerde Pleve, de latere minister, de eerste pogroms in Zuid-
Rusland. Die moesten revolutionaire jonge joden afschrikken. 
Maar het gehuurde gepeupel, dat zich niet voor aanslagen 
wilde wreken, maar alleen wilde plunderen, overviel de hui-
zen van de rijke, conservatieve joden, waar het helemaal niet 
om ging. Daarom gingen ze over tot de zogenaamde “stille 



 75 

pogroms”, creëerden de bekende “vestigingsgebieden”, ver-
dreven de joodse handelaars uit de grote steden, stelden een 
numerus clausus vast voor de joodse scholen (3:100) en on-
derdrukten de joodse intelligentsia aan de universiteiten. 
Maar omdat tegelijkertijd de joodse miljonair en spoorweg-
ondernemer Poljakov een intieme vriend van het hof van de 
tsaar was en zijn werknemers in de grote steden moesten 
kunnen verblijven, werden duizenden Russische joden 
“werknemers” van Poljakov. Dergelijke uitwegen waren er 
veel. De sluwheid van de joden beantwoordde aan de om-
koopbaarheid van de ambtenaren. Daarom waren er in de 
eerste jaren van de twintigste eeuw weer openlijke pogroms 
en kleine en grote processen wegens rituele moord...  
 Tegenwoordig is Sovjet-Rusland het enige land in Europa 
waar antisemitisme verboden is, al is het niet afgelopen. Jo-
den zijn volkomen vrije burgers – al is hun vrijheid nog niet 
de oplossing van de joodse kwestie. Als individu zijn ze ver-
lost van haat en vervolging. Als volk hebben ze alle rechten 
van een “nationale minderheid”. De geschiedenis van de jo-
den kent geen voorbeeld van zo’n plotselinge en totale bevrij-
ding.  
 Onder de 2.750.000 joden in Rusland zijn er 300.000 geor-
ganiseerde arbeiders en employés, 130.000 boeren, 700.000 
ambachtslieden en beoefenaars van vrije beroepen. De rest 
bestaat enerzijds uit kapitalisten en “gedeclasseerden”, die 
als “onproductieve elementen” gelden, en anderzijds uit klei-
ne handelaars, bemiddelaars, agenten, venters, die als niet-
productieve, maar proletarische elementen beschouwd wor-
den. Van de kolonisatie van de joden wordt veel werk gemaakt 
– voor een deel met Amerikaans geld, dat voor de revolutie 
bijna uitsluitend ten goede kwam aan de kolonisatie van Pa-
lestina. Er zijn joodse kolonies in Oekraïne, bij Odessa, bij 
Cherzon en op de Krim. Sinds de revolutie zijn er 6.000 jood-
se gezinnen aangetrokken voor landarbeid. In totaal is er 
102.000 desjatine [111.435 ha] akkerland aan joodse boeren 
toegewezen. Tegelijkertijd zijn de joden “geïndustrialiseerd, 
dat wil zeggen: er is geprobeerd de “onproductieve elemen-
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ten” als arbeiders in de fabrieken onder te brengen en de jon-
geren in de (ongeveer dertig) joodse “professioneel-techni-
sche” scholen tot vakarbeiders op te leiden.  
 In alle plaatsen met een grote joodse bevolking bestaan 
scholen met Jiddisj als onderwijstaal; alleen al in Oekraïne 
zijn er 350.000 leerlingen van joodse scholen en in Wit-Rus-
land ongeveer 90.000. Er zijn in Oekraïne 33 rechtbanken met 
Jiddisj als voertaal, joodse presidenten van districtsrechtban-
ken en joodse militiebonden (politiebonden). Er verschijnen 
drie grote kranten in het Jiddisj, drie weekbladen en vijf 
maandbladen, er zijn een paar Jiddisje staatstheaters en aan 
de universiteiten maken de joden een hoog percentage uit, 
net als in de communistische partij. Er zijn 600.000 jonge 
joodse communisten.  
 Aan deze paar getallen en feiten is te zien hoe in Sovjet-
Rusland aan de oplossing van de joodse kwestie wordt ge-
werkt: met een onwankelbaar geloof aan de onfeilbaarheid 
van de theorie, met een wat onbekommerd, ongedifferenti-
eerd, maar nobel en zuiver idealisme. Wat eist de theorie? – 
nationale autonomie! – Maar om dat recept volledig te kun-
nen toepassen, moeten de joden eerst een “echte” nationale 
minderheid worden, zoals de Georgiërs, de Duitsers en de 
Wit-Russen. De onnatuurlijke sociale structuur van de joodse 
massa moet veranderen en van een volk dat van alle volkeren 
ter wereld de meeste bedelaars, Amerikaanse “uitkerings-
trekkers”, klaplopers en gedeclasseerden heeft een volk ma-
ken met een in het land gebruikelijke fysiognomie. En omdat 
dat volk in een socialistische staat moet leven, moeten de 
kleinburgerlijke en de “onproductieve” elementen boeren en 
arbeiders worden. Uiteindelijk zal hun een gesloten gebied 
toegewezen moeten worden.  
 Het spreekt vanzelf dat zo’n dappere poging niet in een 
paar jaar kan slagen. De ellende van de arme joden is voorlo-
pig alleen maar verlicht door de vrijgevigheid. Maar hoeveel 
er ook naar de pas opengestelde gebieden verhuizen – de ou-
de getto’s zijn nog steeds overvol. Ik denk dat joodse proleta-
riërs het slechter hebben dan alle anderen. Mijn treurigste er-



 77 

varingen heb ik opgedaan in mijn zwerftochten door de Mol-
dovanka, de joodse wijk van Odessa. Daar waart een dikke 
nevel rond als een noodlot, daar is de avond een onheil en de 
opkomende maan een aanfluiting. Bedelaars zijn daar niet al-
leen de gebruikelijke façade van de stad; daar zijn ze drievou-
dige bedelaars, want daar zijn ze thuis. Ieder huis heeft vijf, 
zes, zeven minuscule winkeltjes. Iedere winkel is een woning. 
Voor het raam, dat tevens de deur is, is de werkplaats, daar-
achter staat het bed en boven het bed hangen de kinderen in 
manden – en het ongeluk wiegt hen heen en weer. Grote, ro-
buuste mannen komen thuis: dat zijn de joodse sjouwers uit 
de haven. Temidden van hun kleine, zwakke, hysterische en 
bleke stamgenoten zien ze er vreemd uit, als een wild, bar-
baars ras, verdwaald tussen oude semieten. Alle ambachts-
lieden werken tot diep in de nacht. Uit alle ramen huilt een 
droef, geel licht. Het zijn vreemde lichten, die geen helder-
heid verspreiden, maar een soort duisternis met een lichte 
kern. Ze zijn niet verwant aan het zegenrijke vuur. Ze zijn 
maar zielen van duisternissen...  
 
De oude en belangrijkste vraag stelt de revolutie helemaal 
niet: of de joden een natie zijn als alle andere, of ze niet meer 
of minder zijn, of ze een religieuze gemeenschap, een etni-
sche gemeenschap of alleen een culturele eenheid zijn, of het 
mogelijk is een volk dat zich duizenden jaren alleen door zijn 
religie en zijn uitzonderingspositie in Europa in stand heeft 
gehouden als “volk” beschouwd moet worden, of er in dit 
bijzondere geval een scheiding van kerk en nationaliteit mo-
gelijk is, of het mogelijk is van mensen met overgeërfde intel-
lectuele belangstelling boeren te maken en van markante in-
dividualiteiten individuen met een massapsychologie.  
 Ik heb joodse boeren gezien; die zijn niet meer het getto-
type, het zijn mensen van het land, maar ze onderscheiden 
zich duidelijk van andere boeren. Een Russische boer is aller-
eerst boer en daarna Rus; een joodse boer is allereerst jood en 
daarna boer. Ik weet dat die formulering aan iedere “nuchte-
re” persoon meteen de honende vraag ontlokt: ‘Hoe weet u 
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dat?!’ – Ik zie het. Ik zie dat ze niet voor niets vierduizend 
jaar jood geweest zijn, niets dan jood. Ze hebben een oud lot 
en oud, gemeenschappelijk ervaren bloed. Het zijn intellectu-
ele mensen. Ze behoren tot een volk dat tweeduizend jaar 
geen enkele analfabeet heeft gehad, een volk met meer tijd-
schriften dan kranten, een volk, waarschijnlijk het enige ter 
wereld, waarvan de tijdschriften een veel hogere oplage heb-
ben dan de kranten. Terwijl om hem heen de andere boeren 
pas moeizaam beginnen te lezen en te schrijven, loopt de jood 
achter de ploeg na te denken over de problemen van de rela-
tiviteitstheorie. Voor boeren met zulke gecompliceerde herse-
nen zijn nog geen landbouwwerktuigen uitgevonden. Een 
primitief werktuig vraagt om een primitief hoofd. Zelfs een 
tractor is vergeleken met het dialectische verstand van een 
jood een eenvoudig werktuig. De kolonies van de joden kun-
nen goed onderhouden, schoon en vruchtbaar zijn. (Tot nu 
toe zijn het er maar heel weinig.) Maar het zijn wel “kolo-
nies”. Dorpen worden het niet.  
 Ik ken de makkelijkste van alle tegenwerpingen: dat de 
priem, de schaaf en de hamer van de joodse ambachtslieden 
echt niet gecompliceerder is dan een ploeg. Daarentegen is 
zijn werk direct scheppend werk. Voor het scheppingsproces 
bij het ontstaan van het brood zorgt de natuur. Maar voor het 
scheppen van een laars zorgt de mens helemaal alleen.  
 Ik ken ook de andere tegenwerping: dat zoveel joden fa-
brieksarbeider zijn. Maar ten eerste zijn de meesten geschool-
de arbeiders, ten tweede stellen ze hun hongerige hersens 
schadeloos voor het mechanische handwerk door intellectue-
le nevenwerkzaamheden, door artistieke liefhebberij, door 
een versterkte politieke activiteit, door ijverige lectuur of 
door medewerking aan kranten, en ten derde laat juist Rus-
land een weliswaar niet groot, maar wel bestendig wegtrek-
ken van joodse arbeiders uit fabrieken zien. Ze worden am-
bachtslieden, dus zelfstandig – al worden ze geen onderne-
mer.  
 Een kleine joodse “huwelijksmakelaar” – kan die boer wor-
den? Zijn werk is niet alleen onproductief, maar in zekere zin 



 79 

ook immoreel. Hij heeft slecht geleefd, weinig verdiend, meer 
“gesjnord” dan gewerkt. Maar wat een ingewikkeld, moeilijk, 
zij het verwerpelijk werk hebben zijn hersenen verricht om 
“een partij” te vinden en een gierige, rijke volksgenoot tot een 
aanzienlijke aalmoes te verleiden! Wat moeten die hersenen 
in die dodelijke rust?  
 De “productiviteit” van de joden is nooit duidelijk zicht-
baar. Als twintig generaties onproductieve piekeraars alleen 
hebben geleefd om één enkele Spinoza voort te brengen, als 
er tien generaties rabbijnen en handelaars nodig zijn om één 
Mendelssohn voort te brengen, als dertig generaties bedelen-
de bruiloftsmuzikanten alleen maar viool spelen opdat er één 
beroemde virtuoos ontstaat, dan neem ik die “onproductivi-
teit” voor lief. Misschien waren ook Marx en Lassalle er niet 
geweest, als hun voorouders boer hadden moeten worden.  
 
Als er dus in Sovjet-Rusland synagogen in arbeidersclubs 
veranderd worden en talmoedscholen verboden worden, om-
dat ze blijkbaar religieus zijn, dan zou eerst duidelijk moeten 
zijn wat bij Oost-Europese joden wetenschap, wat religie en 
wat nationaliteit is. Maar wetenschap is bij hen religie, en re-
ligie – nationaliteit. Hun clerus wordt gevormd door hun ge-
leerden en hun gebed is een nationale uiting. Maar wat er nu 
in Rusland als “nationale minderheid” rechten en vrijheid zal 
genieten, land krijgt en werk – dat is een heel andere joodse 
natie. Dat is een volk met oude hoofden en nieuwe handen, 
met oud bloed en een betrekkelijk nieuwe schrijftaal, met ou-
de goederen en een nieuwe levensvorm, met oude talenten en 
een nieuwe nationale cultuur. Het zionisme wilde traditie en 
een modern compromis. De nationale joden in Rusland kijken 
niet terug en willen niet de erfgenamen van de oude Hebreeërs 
zijn, maar alleen hun nakomelingen.  
 Natuurlijk zorgt hun plotselinge vrijheid hier en daar ook 
voor een heftig, hoewel zwijgend antisemitisme. Als een wer-
keloze Rus ziet dat een jood in een fabriek wordt opgenomen 
om “geïndustrialiseerd” te worden, als een boer die ontei-
gend is van de joodse kolonisatie hoort, dan wordt in beiden 
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vast en zeker het oude, lelijke en kunstmatig opgewekte in-
stinct wakker. Maar terwijl het in het Westen een “weten-
schap” geworden is en bloeddorstigheid bij ons een politieke 
“gezindheid” is, blijft antisemitisme in het nieuwe Rusland 
een schande. De openlijke schaamte zal het doen verdwijnen.  
 Als in Rusland de joodse kwestie opgelost wordt, dan is 
die in alle landen voor de helft opgelost. (Joodse emigranten 
uit Rusland zijn er nog maar nauwelijks, eerder joodse immi-
granten.) De gelovigheid van de massa’s neemt in snel tempo 
af, de sterkste barrières van de religie vallen weg en de zwak-
kere nationale vervangen ze slecht. Als die ontwikkeling aan-
houdt, is de tijd van het zionisme voorbij, en de tijd van het 
antisemitisme – en misschien ook die van het jodendom. Dat 
zal hier welkom zijn en daar niet. Maar iedereen moet vol 
respect zien hoe een volk bevrijd wordt van de schande van 
het lijden en een ander van de schande van het mishandelen, 
hoe de geslagene van de kwelling bevrijdt wordt en degene 
die slaat van de vloek, die erger is dan een kwelling. Dat is 
een hele prestatie van de Russische Revolutie.  
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Nawoord 
 
Het is me een hoogst welkome plicht, de gewaardeerde lezer 
tot slot te wijzen op het feit dat de situatie van de joden in 
Sovjet-Rusland waarschijnlijk zo veranderd is als ik in het 
laatste hoofdstuk heb geprobeerd te schilderen. Getallen en 
cijfers heb ik niet ter beschikking. Mijn hierboven genoteerde 
gegevens had ik van een studiereis in Rusland meegebracht. 
De vast en zeker onbetrouwbare, want tendentieuze gege-
vens die ik misschien uit Moskou zou kunnen krijgen, mag ik 
niet gebruiken, als ik naar eer en geweten getuigenis af wil 
leggen. Maar ik weet zeker dat er in de principiële houding 
van Sovjet-Rusland tegenover de joden niets veranderd is. Op 
dat principe komt het aan en niet op de getallen.  
 Misschien mag ik hier wijzen op de afschuwelijkste ge-
beurtenis van het afgelopen jaar en wel met betrekking tot 
mijn mededelingen over de joodse banvloek die na de ver-
drijving van de joden uit Spanje uitgesproken is door de rab-
bijnen: op de Spaanse Burgeroorlog. Waarschijnlijk kennen 
maar weinig lezers de versie waardoor deze jaren de cherem, 
de grote banvloek, opgeheven moest worden. Ik pretendeer 
natuurlijk niet dat ik een duidelijk verband kan leggen tussen 
het metafysische en de zo gruwelijke werkelijkheid. Maar ik 
kan het wel verantwoorden om op die toch al frappante fei-
ten te wijzen.  
 Ik wil niet mijn toevlucht nemen tot de formulering: net als 
de grote banvloek opgeheven wordt, begint de grootste ramp 
die Spanje ooit gekend heeft. Ik wil alleen wijzen op de gelijk-
tijdigheid – die beslist niet alleen maar curieus is, en op de 
uitspraak van de vaderen die luidt: Het gerecht des Heren von-
nist ieder uur, hier beneden en daar boven.  
 Er gaan soms eeuwen voorbij – maar het vonnis is onver-
mijdelijk.  
 
Juni 1937               Joseph Roth 
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Inleiding tot de nieuwe editie 
 

[Inleiding uit 1937 tot een geplande nieuwe editie 
bij uitgeverij Allert de Lange, Amsterdam] 

 
1 

 
Toen ik vele jaren geleden dit boek schreef, dat ik de lezer nu 
in gewijzigde vorm weer voorleg, bestond er nog geen acuut 
West-Europees joods probleem. Het ging er toen hoofdzake-
lijk om de niet-joden en joden in West-Europa begrip bij te 
brengen voor het ongeluk van de Oost-Europese joden, voor-
al in het land van de onbegrensde mogelijkheden, dat mis-
schien niet Amerika heet, maar Duitsland. Latent antisemitis-
me heeft daar altijd bestaan (net als overal). In het begrijpelij-
ke streven er geen kennis van te nemen of het over het hoofd 
te zien en door de tragische blindheid die bij vele, bij de 
meeste West-Europese joden het verloren of verwaterde ge-
loof van de vaderen lijktt te vervangen en die ik het bijgeloof 
aan de vooruitgang noem, voelden de Duitse joden zich on-
danks allerlei bedreigende antisemitische symptomen gelijk-
waardige Duitsers en op hoge feestdagen in het gunstigste 
geval joodse Duitsers. Velen van hen kwamen jammer ge-
noeg vaak in de verleiding voor de uitingen van de antisemi-
tische instincten de naar Duitsland geëmigreerde Oost-Euro-
pese joden verantwoordelijk te stellen. Het is een – vaak over 
het hoofd gezien – feit dat ook joden antisemitische instincten 
kunnen hebben. Iemand wil niet door een vreemde die net uit 
Łódź gekomen is herinnerd worden aan zijn eigen grootva-
der, die afkomstig is uit Poznań of Katowice. Het is de on-
waardige, maar begrijpelijke houding van een bedreigde klei-
ne burger die juist bezig is de heel steile ladder te beklimmen 
naar het terras van de grote bourgeoisie met de openlucht en 
het weidse uitzicht. Bij de aanblik van een neef uit Łódź kun 
je makkelijk je evenwicht verliezen en vallen.  
 In zijn streven dat terras te bereiken, waarop edelen, chris-
telijke industriëlen en joden uit de financiële wereld onder 
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bepaalde omstandigheden bereid waren te doen alsof ze al-
lemaal gelijk waren en hun gelijkheid zo sterk benadrukten 
dat ieder gevoelig mens duidelijk had kunnen horen dat ze 
eigenlijk allemaal hun ongelijkheid benadrukten, wierp de 
Duitse jood zijn geloofsgenoot heel gauw een aalmoes toe, 
om bij het klimmen maar niet gehinderd te worden. Een 
vreemde aalmoezen geven is de meest beledigende soort 
gastvrijheid, maar nog wel gastvrijheid. Er waren echter veel 
joden – en een van hun vertegenwoordigers boet daarvoor nu 
in een concentratiekamp – die zich niet alleen inbeeldden dat 
alles zonder de toestroom van de joden uit Oost-Europa dik 
voor elkaar was en in het ergste geval dun voor elkaar, maar 
die zelfs ook hun plebejische knechtje tegen de hulpeloze 
vreemdeling ophitsten, zoals je honden ophitst tegen landlo-
pers. Maar toen de knecht aan de macht kwam, de huismees-
ter de woning van zijn meester bezette en alle kettinghonden 
zich losrukten, zag de Duitse jood dat hij nog minder een 
thuis en bescherming had dan een paar jaar geleden zijn neef 
uit Łódź. Hij was hoogmoedig geworden. Hij had de God 
van zijn vaderen verloren en een afgod, het civilisatorische 
patriottisme, gewonnen. Maar hem was God niet vergeten. 
En Hij liet hem zwerven: leed dat joden past – – net als alle 
anderen. Opdat ze niet zouden vergeten dat niets in deze we-
reld bestendig is, ook je vaderland niet, en dat ons leven kort 
is, nog korter dan het leven van olifanten, krokodillen en ra-
ven. Zelfs papegaaien overleven ons.  
 
 

2 
 
Nu lijkt het me tijd om de Duitse joden tegen hun neven uit 
Łódź te verdedigen, net zoals ik de neven uit Łódź tegen de 
Duitsers heb proberen te verdedigen. Duitse joden zijn niet 
eens Oost-Europese joden. Ze zijn het zwerven verleerd en 
het lijden en het bidden. Ze kunnen alleen werken – en dat 
mogen ze nu juist niet. Van de 600.000 Duitse joden zijn er 
ongeveer 100.000 geëmigreerd. Het merendeel kan nergens 
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werk vinden. Ze mogen niet eens werk zoeken. Hun paspoort 
verloopt en wordt ongeldig. En we weten dat mensenlevens 
tegenwoordig bijna net zo van een pas afhankelijk kunnen 
zijn als levens in de Oudheid van de bekende draad. Met de 
van de klassieke schikgodinnen geërfde schaar staan ze daar, 
de gezantschappen, consulaten en geheime agenten. Nie-
mand houdt van ongelukkige mensen, niet eens hun naaste 
collega’s: de ongelukkigen; alleen vromen en heiligen, die in 
deze geplebejiseerde wereld net zo geminacht worden als de 
joden. Waar moeten ze naartoe? Emigranten raden dankzij de 
fijngevoeligheid van de verwarring die het zesde zintuig ver-
leent, dat onzichtbare inschrift dat hun overal bij alle grenzen 
toeroept: ‘Blijf in het land om ellendig te sterven!’  
 Die geëmigreerde Duitse joden vormen als het ware een 
heel nieuw volk: ze hebben het jood-zijn verleerd en begin-
nen het langzaam weer te leren. Ze kunnen niet vergeten dat 
ze Duitsers zijn en kunnen ook hun Duits-zijn niet verleren. 
Ze zijn net slakken die twee huisjes tegelijk op hun rug dra-
gen. In alle vreemde landen, zelfs exotische, maken ze een 
Duitse indruk. Ze kunnen het niet zo makkelijk verlooche-
nen, als ze niet willen liegen. Ach, de gewone wereld denkt in 
gebruikelijke, gemakkelijke en versleten sjablonen. Een zwer-
ver wordt niet gevraagd naar het waarheen, maar naar het 
waarvandaan. Ondertussen gaat het een zwerver wel om het 
doel en niet om het uitgangspunt.  
 
 

3 
 
Als er een ramp gebeurt, zijn de geschokte buren behulp-
zaam. Dat is het effect van een acute ramp. De mensen schij-
nen te weten dat een ramp van korte duur is. Maar chroni-
sche rampen kunnen de buren zo slecht verdragen dat ram-
pen en slachtoffers hen langzamerhand onverschillig laten en 
misschien zelfs ergeren. Zo diep zit in de mens de behoefte 
aan orde, regels en wetten dat ze wetteloze uitzonderingen, 
verwarring, waan en waanzin maar korte tijd willen erken-
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nen. Maar als de waan lang duurt, raken de hulpvaardige 
armen verlamd en het vuur van de barmhartigheid dooft uit. 
Mensen wennen aan hun eigen ongeluk; waarom dan niet 
aan het ongeluk van anderen, zeker aan het ongeluk van de 
joden?  
 Veel liefdadigheidscomités zijn opgeheven, vrijwillig of 
onvrijwillig. Een paar vrijgevige weldoeners kunnen massale 
ellende niet beïnvloeden. Zogenaamde “intellectuele” joodse 
emigranten mogen in geen enkel Europees land of Europese 
kolonie hun beroep uitoefenen. Palestina heeft er zoals be-
kend maar een paar duizend kunnen opnemen. Uit Argenti-
nië, Brazilië en Australië komen velen na korte tijd weer te-
rug. Die landen hielden zich niet aan wat de comités – zich-
zelf en de emigranten – beloofd hadden. Van degenen die 
daar blijven, weet ik niet in welke toestand ze zich bevinden, 
dat wil zeggen in een levende of een dode. Individuen krijgen 
veel voor elkaar, dat is een eeuwige natuurwet. Grondig ge-
holpen heeft de wereld niet, niet eens effectief. Hoe hadden 
we dat ook van deze wereld kunnen verwachten?  
 
 

4 
 
In zo’n wereld is het niet alleen onmogelijk dat emigranten 
werk en brood krijgen: dat is bijna vanzelfsprekend. Maar het 
is ook onmogelijk dat ze een zogenaamd “papier” krijgen. En 
wat is een mens zonder papieren? Minder dan een papier 
zonder een mens! De zogenaamde “Nansen-pas”, die Russi-
sche emigranten na de revolutie kregen en die trouwens ook 
geen ongehinderde bewegingsvrijheid gaf, komt voor Duitse 
emigranten niet in aanmerking. Er is bij de Volkenbond na-
tuurlijk een instantie – een Engelse commissaris – die tot taak 
heeft het “bezit van papieren” van Duitse emigranten te rege-
len. Alleen kennen we de Volkenbond, zijn logge administra-
tie en de gouden ketenen waarmee ook de handen van goed-
willende commissarissen gebonden zijn. De enige staat die 
Duitse emigranten tot nu toe geldige papieren heeft gegeven 
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– die ook geen volledige bewegingsvrijheid geven – is Frank-
rijk. Ook die papieren worden maar aan een beperkt aantal 
Duitse emigranten afgegeven: aan degenen die vóór een be-
paalde tijd naar Frankrijk gevlucht waren – en alleen op be-
paalde voorwaarden. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, zelfs 
op zo’n legaal papier een visum van een willekeurige andere 
staat te krijgen. Italië, Polen, Litouwen en zelfs Engeland la-
ten statenloze burgers niet graag toe. Met zo’n papier kan ei-
genlijk alleen een “prominente” vluchteling reizen: een jood-
se journalist, krantenuitgever, filmacteur of regisseur: die 
kennen de ambassadeur en gezant meestal persoonlijk. Maar 
je vraagt je af op hoe bijvoorbeeld een arme joodse kleerma-
ker in het kantoor van een gezantschapsraad moet komen. 
Het is een duistere toestand: je bent een zwerver en je zit toch 
vast, je vlucht en je wordt tegengehouden, je moet rusteloos 
zijn en mag je niet verroeren. En je moet God en vooral de po-
litie ook nog dankbaar zijn.  
 In veel cultuurnaties van Europa organiseert de dierenbe-
scherming ieder jaar speciale vliegexpedities naar het zuiden: 
ze verzamelen trekvogels die in de herfst door hun soortge-
noten achtergelaten zijn en brengen die in kooien naar Italië – 
waar ze overigens door het volk afgeschoten en gebraden 
worden. Waar is de mensenbescherming die onze soortgeno-
ten zonder pas en zonder visum naar het gewenste land zou 
willen brengen? Vijfduizend zwaluwen die toch blijkbaar 
door een ondoorgrondelijke, niet-onderzochte natuurwet zijn 
achtergebleven, zijn meer waard dan 50.000 mensen? Een vo-
gel heeft geen pas, geen kaartje en geen visum nodig – – en 
een mens wordt gearresteerd, als hij een van de drie niet 
heeft. Staan die mensen al dichter bij de vogels dan bij de 
mens? Mishandelaars van dieren worden gestraft en mishan-
delaars van mensen krijgen een onderscheiding. Net als trek-
vogels – al hebben ze het niet zo nodig – worden zij soms ook 
met vliegtuigen van noord naar zuid en van zuid naar noord 
gebracht. Geen wonder dat de dierenbescherming in alle lan-
den en onder alle lagen van de bevolking populairder is dan 
de Volkenbond.  
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5 
 
Tot zwerven veroordeeld zijn ook de joden die in Duitsland 
zijn gebleven. Uit kleine stadjes moeten ze naar middelgrote 
en uit middelgrote naar grote en als ze hier en daar uit de 
grote uitgewezen worden, weer terug naar kleine. Maar zelfs 
als ze blijven waar ze zijn, wat een verandering voltrekt zich 
dan met hen, in hen en rondom hen! Ze trekken weg van 
vrienden, van de gewone groet n van het vertrouwde woord. 
Ze sluiten hun ogen om niet te hoeven zien wat ze zojuist 
hebben waargenomen en het is een tocht naar een gelogen, 
gewilde, valse nacht. Ze gaan van de schrik die ze net door-
staan hebben naar de angst, de geweldigere zuster van de 
schrik, en ze proberen zich bij haar, de griezelige, behaaglijk 
en prettig te voelen. Ze trekken naar de leugen – – naar de 
ergste soort leugen, namelijk zelfbedrog. Maar ze trekken ook 
van de ene instantie naar de andere, van de inspecteur van 
politie naar de hoofdcommissaris van politie, van het belas-
tingkantoor naar het bureau van de nationaalsocialistische 
partij, ze trekken van het concentratiekamp naar de politie, 
vandaar naar de rechtbank, van de rechtbank naar de gevan-
genis en uit de gevangenis naar het heropvoedingskamp. Een 
joods kind in Duitsland begint al op jonge leeftijd een grieze-
lige tocht van natuurlijk, bij de kinderziel passend vertrou-
wen naar angst, haat, vreemdheid en wantrouwen. Het gaat 
in de klas langs de schoolbanken van de eerste naar de laatste 
en zelfs als het op zijn plaats zit, heeft het nog het gevoel dat 
het zwerft. Ze zwerven van de ene Neurenbergse wet naar de 
andere. Ze zwerven van de ene krantenkiosk naar de andere, 
alsof ze hopen dat de waarheden daar toch op een dag te 
koop aangeboden worden. Ze zwerven naar die gevaarlijke, 
bedwelmende spreuk, die luidt: “Aan alles komt een eind!” 
en beseffen niet dat er waarschijnlijk eerder een eind aan hen-
zelf komt. Ze zwerven – nee, ze wankelen in de belachelijke 
hoop: ‘Het zal wel meevallen!’ – en die hoop is niets anders 
dan morele corruptie.  
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 Ze blijven en toch zwerven ze: een soort acrobatiek waar-
toe alleen de ongelukkigsten in staat zijn, de gestraften uit het 
deportatieoord.  
 Het is het deportatieoord van de joden.  
 
 

6 
 
Het is erger dan de Babylonische ballingschap. Aan de oevers 
van de Spree, de Elbe, de Main, de Rijn en de Donau mag je 
niet alleen niet baden, maar ook niet zitten en huilen, hoog-
stens in de zogenaamde “Kulturbund”, het door de staat toe-
gestane geestelijke centrum van het nieuwe getto.  
 Al dankt die Kulturbund zijn nobele bedoelingen ook aan 
zijn oorsprong, hij lijkt een ongeoorloofde concessie van de 
joden aan de barbaarse theorieën van het nationaalsocialisme. 
Het is namelijk niet gebaseerd op het uitgangspunt – waar 
ook veel joden het tegenwoordig mee eens zijn – dat ze een 
ras met een eigen karakter zijn, maar op de (impliciete) toege-
ving dat ze en inferieur ras zijn. Terwijl het bijvoorbeeld een 
Tibetaanse, Japanse of Kaukasische Kulturbund nooit verbo-
den zou zijn Goethe of Beethoven uit te voeren, is dat de jo-
den van de Kulturbund wel verboden. Stel dat de Duitse jo-
den het helemaal eens zouden zijn met de nationaalsocialis-
ten dat de joden een ander volk zijn dan de Duitsers (hoewel 
ook lange tijd hun “gastvolk”), dan is het een ernstige vorm 
van discriminatie om een vreemd volk te verbieden Duitse 
kunst uit te voeren. Een vorm van discriminatie die de joden 
van de Kulturbund zonder meer geaccepteerd hebben, en a 
priori. Niet als minderheid werden ze behandeld, maar als 
minderwaardigheid. Dat leek hun vanzelfsprekend. Hun voor-
stellingen, hun concerten en hun bijeenkomsten werden door 
een commissaris bewaakt wie ze bovendien nog respect 
moesten bewijzen, net als indertijd aan de Berlijnse Alexan-
derplatz de “weduwenbals” door rechercheurs bewaakt wer-
den in de onderwereldkroegen.  
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 Kun je bij de Duitse joden spreken van een gebrek aan 
trots? Mijn meegevoel met hen zou de verdachte bijsmaak 
van sentimentaliteit krijgen die in werkelijkheid echt meege-
voel uitsluit of opheft. Je kunt niet “een oogje toeknijpen”, als 
er sprake is van de fouten van de Duitse joden. Consideratie 
verdienen ze, maar geen blindheid. Bij de pogroms in Kisjin-
jov – hoe lang is het geleden dat Europa nog Europa was en 
dat Engeland de tsaar te verstaan gaf wat het nu de korporaal 
van de Wereldoorlog bescheiden onthoudt – verdedigden de 
joden zich. Ze sloegen 61 kozakken neer. De joodse slagers in 
Hongarije traden op tegen de “witte” hordes en joegen die 
vaak op de vlucht. In Duitsland heeft één enkele jood gescho-
ten – op de “dag van de boycot”! (Hij werd natuurlijk ge-
dood.)  
 Hoe moeten we die onverschillige manier om op de meest 
perfide schanddaden te reageren verklaren? Met gelovigheid 
soms? Het merendeel van de Duitse joden betaalde belasting 
aan de Israëlitische religieuze gemeente en velen hadden een 
abonnement op het Hamburgse Israëlitische gezinsblad; 
daarin bestond hun hele relatie tot het jodendom. (Ik heb het 
nu natuurlijk niet over de zionisten en de “bewust nationale” 
joden, maar over de “Duitse, joods-religieuze staatsburgers”.) 
Als de namen van hun voor Duitsland gesneuvelde broeders 
van de gedenkplaten en monumenten verwijderd worden en 
zo op de joden in één klap lijkenschennis en levendenschen-
nis wordt gepleegd, als hun bij wet brood, eer, broodwinning 
en bezit ontnomen worden, zwijgen ze en leven verder. Niet 
minder dan vijfhonderdduizend mensen leven verder in die 
schande, gaan de vredige straat op, nemen de tram en de 
trein, betalen belasting en schrijven brieven; het is onvoor-
stelbaar hoeveel schande iemand kan verdragen, als hij een-
maal vernederd is.  
 De Duitse joden zijn dubbel ongelukkig: ze ondergaan niet 
alleen de schande, maar verdragen die zelfs. Het vermogen 
om die te verdragen is het grootste deel van het ongeluk.  
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7 
 
Er is geen goede raad, geen troost en geen hoop. Het is wel 
duidelijk dat “racisme” geen compromissen kent. Miljoenen 
plebejers hebben dringend een armzalige honderdduizend 
joden nodig om zwart op wit bevestigd te zien dat zijzelf be-
tere mensen zijn. De Hohenzollers (en met hen de Duitse 
adelclub) hebben de huismeesters respect betoond. Wat heb-
ben joden dan nog te verwachten? Het gepeupel is al onver-
biddelijk genoeg, als het wetteloos en uit blinde instincten sa-
menschoolt. Hoe zal het dan gaan als het zich organiseert? – 
als het voor de Duitse joden een troost kan zijn, dan kunnen 
ze bedenken dat ze op een soortgelijke manier de schande 
verdragen als het huis van de Hohenzollers – – (dat overigens 
heel wat jonger is dan het geslacht van de joden.)  
 Niets had het nationaalsocialistische regime zo geschaad 
als bijvoorbeeld een goedgeorganiseerde en directe emigratie 
van alle joden uit Duitsland. Het nationaalsocialisme geeft 
zichzelf op, zodra het een compromis met joden sluit.  Zijn 
doel ligt verder weg, in een richting die de joden niet direct 
meer aangaat.  
 Het heeft het over Jeruzalem en het bedoelt Jeruzalem en 
Rome.  
 
 

8 
 
Het is maar heel weinig christenen, een heel selecte groep, 
duidelijk dat hier – voor het eerst in de lange en beschamen-
de geschiedenis van de jodenvervolgingen – het ongeluk van 
de joden identiek is aan dat van de christenen. Je geeft Moritz 
Finkelstein uit Wrocław een pak slaag en je bedoelt in werke-
lijkheid die jood uit Nazaret. Je neemt de joodse veehandelaar 
uit Fürth of Neurenberg zijn vergunning af, maar je bedoelt 
de herder in Rome, die de vrome kudde hoedt. Het is inder-
daad niet genoeg om een paar honderdduizend mensen van 
een bepaalde afkomst verdacht te maken en te schenden. De 
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zoons van de tollenaars eisen revanche voor de verdrijving 
van de tollenaars. Dat is de echte “stem van het bloed”. Die 
brult uit iedere luidspreker.  
 Maar veel gelovige christenen – en zelfs hoge christelijke 
functionarissen – nemen dit niet aan. De gebeurtenissen in 
het Derde Rijk zullen hen wel op andere gedachten brengen. 
In hun blindheid lijken die vrome christenen bijna op de 
Duitse joden. Ze zullen tot het inzicht moeten komen dat de 
banale grap over joden die luidde “Ze zijn niet te dopen”, al-
leen voor het Derde Rijk geldt. Dat is “niet te dopen.”  
 Ook niet door concordaten.  
 
 

9 
 
Van de joden die nu nog in Duitsland wonen, zal hoogst-
waarschijnlijk nog maar een fractie kunnen – en willen – emi-
greren. Want ook na honderd jaar emancipatie en een schijn-
bare gelijkberechtiging die ongeveer vijftig jaar geduurd 
heeft, bezitten de joden wel niet de goddelijke genade om te 
kunnen lijden als hun gelovige broeders, maar wel het op-
merkelijke vermogen om onzegbaar leed te verdragen. Ze 
zullen blijven, ze zullen trouwen, zich vermenigvuldigen, 
hun duisternissen en bitterheden nalaten – en hopen dat op 
een dag “alles anders” wordt.  
 Op een dag – vast en zeker eerder dan over duizend jaar – 
zal er veel in Duitsland veranderen. Maar met de generatie 
die nu in de Hitlerjugend opgroeit, zullen noch de joden, 
noch de christenen, noch de cultuurbewuste Europeanen 
prettige ervaringen opdoen. Het is Jasons drakenzaad dat op 
zal komen. Om de volgende twee generaties Duitse heidenen 
te dopen zal er een heel leger van missionarissen nodig zijn. 
Zolang de Duitsers geen christenen zijn, hebben de joden 
weinig van hen te verwachten.  
 Het is menselijkerwijs gesproken dus waarschijnlijk dat de 
joden nog lang paria’s onder de Duitsers zullen blijven. Ten-
zij je rekening houdt met het bijna utopische denkbeeld dat 
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Europa zijn geweten terugvindt, dat een algemeen erkende 
wet het dwaze standpunt verbiedt van de zogenaamde “niet-
inmen-ging”, die voortkomt uit het regelrecht vulgaire en 
plebejische gezegde “Ieder moet zijn eigen stoep vegen.” Dat 
is nu echt de conciërge-filosofie die sinds een paar decennia 
de wereld bepaalt. Iedereen zou juist de stoep van een ander 
moeten vegen. Het mag niet verboden zijn dat ik het huis van 
mijn buurman binnendring, als hij op het punt staat zijn kin-
deren met een bijl te doden. Er kan geen Europese en ook 
geen Europees-christelijke moraal bestaan, zolang het princi-
pe van “niet-inmenging” bestaat. Waarom matigden de Euro-
pese staten zich dan aan om beschaving en cultuur in verre 
werelddelen te verspreiden? Waarom niet in Europa? Een 
eeuwenoude beschaving van een Europees volk voorkomt 
nog lang niet dat het door een griezelige vloek van de voor-
zienigheid weer barbaars wordt. Ook onder de volkeren in 
Afrika die tegenwoordig de protectie van geciviliseerde vol-
keren nodig hebben, zijn er vast en zeker enkele waarvan de 
duizenden jaren oude cultuur op een dag, in een eeuw, zou je 
kunnen zeggen, om ondoorgrondelijke redenen bedolven is. 
De Europese wetenschap bewijst het zelf.  
 Er wordt voortdurend gesproken over een “familie van 
Europese volkeren”. Als die analogie klopt, waar hebben we 
dan ooit gezien dat een broer de andere broer niet tegen-
houdt, als die op het punt staat een domheid of een misdaad 
te begaan? Mogen we alleen de zwarte koppensneller betere 
manieren bijbrengen, maar niet de witte? Ja, een vreemd 
soort familie, die “familie van volkeren”! De vader is vastbe-
sloten alleen zijn eigen stoep te vegen en uit de kamer van de 
zoon komt al een hemeltergende stank.  
 
 

10 
 
Ik wou dat ik de genade en het inzicht had om zelfs maar in 
de richting van een uitweg te kunnen wijzen. De eerlijkheid, 
een van de vaak miskende, bescheiden muzen van een schrij-
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ver, gebiedt me een pessimistisch slot te schrijven bij dit 
tweede woord vooraf:  
 1. Het zionisme is maar een gedeeltelijke oplossing van de 
joodse kwestie.  
 2. Volkomen gelijkberechtiging en de waardigheid die ui-
terlijke vrijheid verleent, kunnen joden pas bereiken, als de 
“gastvrijheid verlenende volkeren” innerlijke vrijheid bereikt 
hebben en de waardigheid die begrip voor leed garandeert.  
 3. Het is – zonder een godswonder – nauwelijks aan te ne-
men dat de “gastvrijheid verlenende volkeren” de weg naar 
die vrijheid en waardigheid vinden.  
 Gelovige joden hebben nog de hemelse troost.  
 De anderen het “vae victis”.  
 

Joseph Roth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


