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Eerste deel 
 

I 
 
Vele jaren geleden woonde er in Zoechnov een man die 
Mendel Singer heette. Hij was vroom, godvrezend en gewoon 
en een heel alledaagse jood. Hij oefende het bescheiden be-
roep van leraar uit. In zijn huis, dat uit niet meer dan een 
ruime keuken bestond, gaf hij kinderen les in bijbelkennis. 
Hij gaf les met eerlijke ijver en zonder opzienbarend succes. 
Honderdduizenden vóór hem hadden zo geleefd en lesgege-
ven.  
 Even onbeduidend als zijn voorkomen was zijn bleke ge-
zicht. Een volle baard van een gewoon zwart omlijstte het ge-
heel. Zijn mond werd bedekt door de baard. Zijn ogen waren 
groot, zwart, traag en half bedekt door zware oogleden. Op 
zijn hoofd zat een keppeltje van zwarte ripszijde, een stof 
waarvan soms ouderwetse en goedkope dassen worden ge-
maakt. Zijn lichaam stak in de halflange, in zijn land gebrui-
kelijke joodse kaftan, waarvan de panden wapperden, wan-
neer Mendel Singer haastig over straat liep, en die met een 
harde, regelmatige vleugelslag tegen de schacht van zijn hoge 
leren laarzen tikten.  
 Singer leek weinig tijd te hebben en alleen maar dringende 
doelen. Zeker, zijn leven was altijd zwaar en soms zelfs een 
kwelling. Een vrouw en drie kinderen moest hij kleden en te 
eten geven. (Ze verwachtte een vierde kind.) God had zijn 
lendenen vruchtbaarheid gegeven, zijn hart gelijkmoedigheid 
en zijn handen armoede. Ze hadden geen goud te wegen en 
geen bankbiljetten te tellen. Toch stroomde zijn leven voort-
durend weg als een arm, klein beekje tussen schamele oevers. 
Iedere morgen dankte Mendel God voor de slaap, voor het 
wakker worden en de aanbrekende dag. Wanneer de zon on-
derging, bad hij nog een keer. Wanneer de eerste sterren op-
spatten, bad hij voor de derde keer. En voor hij ging slapen 
fluisterde hij een haastig gebed met vermoeide, maar ijverige 
lippen. Hij droomde nooit. Zijn geweten was zuiver. Zijn ziel 
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was kuis. Hij hoefde nergens spijt van te hebben en er was 
niets wat hij begeerde. Hij hield van zijn vrouw en genoot 
van haar vlees. Met een gezonde honger gebruikte hij snel 
zijn maaltijden. Zijn twee zoontjes, Jonas en Sjemarja, sloeg 
hij als ze ongehoorzaam waren. Maar de jongste, zijn dochter 
Mirjam, liefkoosde hij vaak. Ze had zijn zwarte haar en zijn 
zwarte, trage en zachtmoedige ogen. Haar ledematen waren 
tenger en haar gewrichten breekbaar. Een jonge gazelle.  
 Twaalf zesjarige leerlingen gaf hij les in schrijven en uit het 
hoofd leren van de Bijbel. Ieder van de twaalf gaf hem iedere 
vrijdag twintig kopeke. Ze waren Mendel Singers enige in-
komsten. Hij was pas dertig. Maar zijn vooruitzichten om 
meer te verdienen waren gering en misschien niet eens aan-
wezig. Werden de leerlingen ouder, dan gingen ze naar ande-
re, wijzere leraren. Het leven werd ieder jaar duurder. De 
oogst werd steeds slechter. De bieten werden kleiner, de eie-
ren werden hol, de aardappels bevroren, de soepen waterig, 
de karpers dun en de snoeken kort, de eenden mager, de gan-
zen hard en de kippen stelden niets meer voor.  
 Zo klonken de klachten van Debora, de vrouw van Mendel 
Singer. Ze was een vrouw die soms van de duivel bezeten 
was. Ze lonkte naar het bezit van welgestelden en gunde 
kooplieden hun winst niet. Veel te weinig betekende Mendel 
Singer in haar ogen. De kinderen verweet ze hem, de zwan-
gerschap, de duurte, de lage inkomsten en vaak zelfs het 
slechte weer. Op vrijdag schuurde ze de vloer tot die geel 
was als saffraan. Haar brede schouders gingen op en neer in 
het gelijkmatige ritme, haar sterke handen boenden iedere 
plank dubbel en dwars en haar nagels gingen in de spleten en 
kieren tussen de planken en krabden er zwarte troep uit die 
door scheuten water uit de emmer helemaal weggespoeld 
werd. Als een breed, geweldig en bewegend gebergte kroop 
ze door de kale, blauwgesausde kamer. Buiten de deur ston-
den de meubels te luchten, het bruine, houten bed, de stro-
zakken, een blankgeschaafde tafel en twee lange, smalle ban-
ken: horizontale planken, ieder vastgespijkerd op twee verti-
cale. Zodra de eerste schemering tegen het raam ademde, 
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stak Debora de kaarsen aan in alpaca kandelaars, sloeg haar 
handen voor haar gezicht en bad. Haar man kwam thuis in 
zijdezwart, de vloer blonk hem tegemoet, geel als een ge-
smolten zon, zijn gezicht glansde witter dan gewoonlijk en 
zijn baard was ook zwarter dan op doordeweekse dagen. Hij 
ging zitten en zong een liedje; daarna slurpten de ouders en 
de kinderen de hete soep, glimlachten tegen de borden en 
zeiden geen woord. Er kwam warmte in de kamer. Ze 
zwermde uit de pannen, de schalen en de lijven. De goedko-
pe kaarsen in de alpaca kandelaars hielden het niet en begon-
nen te buigen. Op het steenrood-met-blauw geruite tafelkleed 
drupte stearine en stolde in een mum van tijd. Ze deden het 
raam open, de kaarsen vermanden zich en brandden vredig 
op. De kinderen gingen op de strozakken bij de kachel liggen, 
hun ouders bleven nog op en keken in een bekommerd fees-
telijke stemming naar de laatste blauwe vlammetjes die ge-
tand uit de holten van de kandelaars opschoten en zacht gol-
vend terugzakten als een waterspel van vuur. De stearine 
smeulde en dunne, blauwe draden van rook stegen van de 
verkoolde resten van de pit naar het plafond. ‘Ach,’ zuchtte 
de vrouw. ‘Niet zuchten!’ zei Mendel Singer vermanend. Ze 
zwegen. ‘Laten we gaan slapen, Debora,’ beval hij. En ze be-
gonnen een nachtgebed te mompelen.  
 Aan het eind van iedere week brak zo de sabbat aan met 
zwijgzaamheid, kaarsen en gezang. Vierentwintig uur later 
dook hij onder in de nacht die de grauwe reeks weekdagen 
aanvoerde, een reidans van zorgen. Op een warme dag mid-
den in de zomer, rond vier uur ’s middags, beviel Debora. 
Haar eerste kreten priemden door het zingen van de twaalf 
lernende kinderen. Ze gingen allemaal naar huis. Er begon-
nen zeven dagen vakantie. Mendel kreeg een nieuw kind, een 
vierde, een jongen. Acht dagen later werd het besneden en 
Menoechiem genoemd.  
 Menoechiem had geen wieg. Hij hing in een mand van ge-
vlochten wilgentenen in het midden van de kamer, met vier 
touwen aan een haak aan het plafond bevestigd als een 
kroonluchter. Mendel Singer tikte van tijd tot tijd met een 
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lichte, niet-liefdeloze vinger tegen de hangende mand, die 
meteen begon te schommelen. Die beweging kalmeerde de 
zuigeling soms. Maar soms hielp niets tegen zijn zin om te 
jammeren en te blèren. Zijn stem kraste boven de stemmen 
van de twaalf lernende kinderen uit profane, lelijke geluiden 
over de heilige zinnen van de Bijbel. Debora stapte op een 
krukje en haalde de zuigeling naar beneden. Wit, opgezwol-
len en kolossaal welde haar borst uit haar open bloes en trok 
de blikken van de jongens oppermachtig naar zich toe. Alle 
aanwezigen leek Debora te zogen. Haar eigen drie kinderen 
stonden om haar heen, jaloers en begerig. Er viel een stilte. Je 
hoorde het smakken van de zuigeling.  
 De dagen werden weken, de weken groeiden uit tot maan-
den en twaalf maanden maakten een jaar. Menoechiem dronk 
nog steeds de melk van zijn moeder, een dunne, heldere 
melk. Ze kon hem niet spenen. De dertiende maand van zijn 
leven begon hij grimassen te trekken en als een dier te kreu-
nen, gejaagd te ademen en op een ongekende manier te hoes-
ten. Zijn grote schedel hing zwaar als een pompoen aan zijn 
dunne nek. Zijn brede voorhoofd fronsde en rimpelde hele-
maal als verkreukeld perkament. Zijn benen waren gekromd 
en levenloos als twee houten bogen. Zijn dunne armpjes 
zwaaiden krampachtig. Gekke geluiden stamelde zijn mond. 
Kreeg hij een aanval, dan haalden ze hem uit de wieg en 
schudden hem flink door elkaar, tot zijn gezicht blauw aan-
liep en hij bijna geen lucht meer kreeg. Dan kwam hij lang-
zaam bij. Ze zetten thee en legden die (in een aantal zakjes) 
op zijn magere borst en wikkelden klein hoefblad om zijn 
dunne hals. ‘Hindert niets,’ zei zijn vader, ‘dat komt van de 
groei.’ ‘Zoons lijken op de broers van de moeder. Mijn broer 
heeft het vijf jaar gehad,’ zei zijn moeder. ‘Je ontgroeit het,’ 
zeiden de anderen. Tot op een dag de pokken in de stad uit-
braken, de autoriteiten inenting verplicht stelden en de artsen 
in de huizen van de joden doordrongen. Velen verstopten 
zich. Maar Mendel Singer, de rechtvaardige, vluchtte voor 
geen enkele straf van God. Ook de inenting zag hij gerust te-
gemoet.  
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 Het was op een warme, zonnige ochtend dat de commissie 
door Mendels straat kwam. Het laatste van de rij joodse hui-
zen was dat van Mendel. Met een politieagent, die een groot 
boek onder zijn arm droeg, ging dokter Soltysioek met een 
wapperende blonde snor in zijn bruine gezicht, een goudge-
rande knijpbril op zijn rode neus en met grote stappen in kra-
kende, geelleren beenkappen en zijn jas vanwege de hitte 
nonchalant over zijn blauwe roebasjka gehangen, zodat de 
mouwen eruitzagen als een paar extra armen, die eveneens 
bereid leken om injecties te geven: zo kwam dokter Soltysi-
oek de straat van de joden in. Hem tegemoet schalde het wee-
klagen van de vrouwen en het huilen van de kinderen die 
zich niet hadden kunnen verstoppen. De politieagent haalde 
vrouwen en kinderen uit diepe kelders en van hoge zolders, 
uit kleine kamertjes en grote strooien manden. De zon brand-
de en de dokter zweette. Niet minder dan honderzesenzeven-
tig joden moest hij inenten. Voor iedere gevluchte en onbe-
reikbare dankte hij God in stilte. Toen hij bij het vierde van de 
kleine, blauwgesausde huisjes aangekomen was, gaf hij de 
politieagent een teken dat die niet meer ijverig hoefde te zoe-
ken. Steeds sterker zwol het geschreeuw aan, naarmate de 
dokter verder ging. Het kwam voor zijn passen aanwaaien. 
Het gehuil van degenen die nog bang waren verbond zich 
met het gevloek van degenen die al ingeënt waren. Moe en 
met een hoofd dat omliep liet hij zich in Mendels kamer diep 
kreunend op de bank zakken en vroeg een glas water. Zijn 
blik viel op de kleine Menoechiem; hij tilde het zieke kind op 
en zei: ‘Dat wordt een epilepticus.’ Angst zaaide hij in het 
hart van de vader. ‘Alle kinderen krijgen stuipen,’ wierp de 
moeder tegen. ‘Dat is het niet,’ stelde de dokter vast. ‘Maar ik 
kan hem misschien gezond maken. Er zit leven in zijn ogen.’  
 Meteen wilde hij de kleine meenemen naar het ziekenhuis. 
Debora was al bereid. ‘Ze zullen hem gratis beter maken,’ zei 
ze. Maar Mendel antwoordde: ‘Stil, Debora! Geen dokter kan 
hem beter maken, als God het niet wil. Moet hij onder Russi-
sche kinderen opgroeien? Geen heilig woord horen? Melk en 
vlees eten en kip gebraden in boter, zoals ze in het ziekenhuis 
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krijgen? We zijn arm, maar Menoechiems ziel verkoop ik niet, 
alleen omdat zijn genezing misschien gratis is. Je wordt niet 
beter in vreemde ziekenhuizen.’ Als een held stak Mendel 
zijn magere, witte arm uit voor de inenting. Maar Menoe-
chiem gaf hij niet weg. Hij besloot Gods hulp voor zijn jong-
ste af te smeken en twee keer in de week te vasten, maandag 
en donderdag. Debora nam zich voor naar de begraafplaats te 
gaan en het gebeente van haar voorouders aan te roepen voor 
voorspraak bij de Almachtige. Zo zou Menoechiem beter 
worden en geen epilepticus.  
 Toch hing sinds het moment van de inenting de angst als 
een monster boven het huis van Mendel Singer en het ver-
driet trok door de harten als een aanhoudende, warme en 
prikkelende wind. Debora mocht zuchten en haar man wees 
haar niet terecht. Langer dan anders hield ze haar handen 
voor haar gezicht, wanneer ze bad, alsof ze haar eigen nach-
ten maakte om haar angst in te begraven en eigen duisternis-
sen om daar tegelijk de genade in te vinden. Want ze geloof-
de, zoals geschreven stond, dat Gods licht in de duisternissen 
scheen en zijn goedheid het zwart verlichtte. Maar Menoe-
chiems aanvallen hielden niet op. De oudere kinderen groei-
den en groeiden en hun gezondheid lawaaide kwalijk als een 
vijand van Menoechiem, de zieke, in de oren van zijn moe-
der. Het was of de gezonde kinderen kracht onttrokken aan 
het zieke kind en Debora haatte hun geschreeuw, hun rode 
wangen en hun rechte ledematen. Ze ging naar de begraaf-
plaats, weer of geen weer. Ze sloeg met haar hoofd tegen de 
bemoste zandstenen die uit het gebeente van haar voorou-
ders opkwamen. Ze bezwoer de doden, van wie ze zwijgende 
en troostende antwoorden meende te horen. Op weg naar 
huis beefde ze van hoop dat ze haar zoon gezond terug zou 
vinden. Ze verzuimde haar werk achter het fornuis, de soep 
liep over, de aarden potten braken, de steelpannen roestten, 
de groenig glanzende glazen sprongen met een harde knal, 
het glas van de petroleumlamp werd donker door het roet, de 
pit verkoolde zielig tot een puntje, het vuil van vele zolen en 
vele weken bleef liggen op de planken van de vloer, de reuzel 
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in de pan smolt weg en de knopen vielen dor van de hemden 
van de kinderen als loof voor de winter.  
 Op een dag, een week voor de Hoge Feestdagen (uit de zo-
mer was regen voortgekomen en uit de regen wilde sneeuw 
voortkomen) pakte Debora de mand met haar zoon, legde 
wollen dekens over hem heen, zette hem op de wagen van 
koetsier Samesjkin en reisde naar Kluczýsk, waar de rabbi 
woonde. De zitplank lag los op het stro en gleed bij iedere 
beweging van de wagen. Alleen met het gewicht van haar li-
chaam hield Debora hem tegen; hij leefde en wilde springen. 
De smalle, bochtige weg was bedekt met zilvergrijze modder, 
waarin de hoge laarzen van de voorbijgangers wegzakten en 
de halve wielen van de wagen. De regen omhulde de velden, 
verspreidde de rook over de losstaande hutten, vermaalde 
met oneindig fijn geduld al het vaste dat hij tegenkwam, de 
kalksteen die hier en daar als een witte tand uit de zwarte 
aarde groeide, de verzaagde stammen langs de kant van de 
weg, de opgestapelde, geurige planken voor de ingang van 
de zaagmolen en ook de hoofddoek van Debora en de wollen 
dekens waaronder Menoechiem begraven lag. Geen drupje 
mocht hem natmaken. Debora rekende uit dat ze nog vier uur 
moest reizen; als de regen niet ophield, moest ze voor de her-
berg stilhouden en de dekens drogen, thee drinken en de 
meegenomen en ook al doorweekte maanzaadkrakelingen 
opeten. Dat kon vijf kopeke kosten, vijf kopeke, waarmee je 
niet lichtzinnig om mocht gaan. God toonde begrip en het 
hield op met regenen. Over haastige wolkenflarden bleekte 
een voorbijgaande zon, een uurtje maar; in een nieuwe, die-
pere schemering zonk ze voorgoed weg.  
 De zwarte nacht heerste in Kluczýsk, toen Debora aan-
kwam. Er waren al veel radeloze mensen gekomen om de 
rabbi te spreken. Kluczýsk bestond uit een paar duizend lage, 
met stro en lei gedekte huizen, een marktplein van een kilo-
meter lang, dat een droog meer leek, omkranst door gebou-
wen. De wagens die er stonden leken gestrande wrakken; 
overigens gingen ze verloren, minuscuul en zinloos, in de 
ronde weidsheid. De uitgespannen paarden hinnikten naast 
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de vrachtwagens en trapten met vermoeid kletsende hoeven 
in de kleverige modder. Een paar mannen dwaalden met 
schommelende gele lantaarns door de ronde nacht om een 
vergeten deken te halen en een rammelende pot proviand. 
Rondom in de duizend kleine huisjes waren de aankomelin-
gen ondergebracht. Ze sliepen op britsen naast de bedden 
van de ingezetenen, de zieken, de krommen, de lammen, de 
krankzinnigen, de idioten, de hartpatiënten, de suikerzieken, 
die de kanker in hun lijf droegen, van wie de ogen met tra-
choom besmet waren, vrouwen met een onvruchtbare schoot, 
moeders met misvormde kinderen, mannen wie de gevange-
nis of de militaire dienst wachtte, deserteurs die om een ge-
slaagde vlucht smeekten, door de doktoren opgegeven men-
sen, door de mensheid verstotenen, door de aardse gerechtig-
heid mishandelden, bedroefden, verlangenden, hongerenden 
en verzadigden, bedriegers en eerlijke mensen, allemaal, alle-
maal, allemaal...  
 Debora verbleef in Kluczýsk bij familie van haar man. Ze 
kon niet slapen. De hele nacht zat ze in de hoek op de grond 
naast de mand van Menoechiem en bij de kachel; duister was 
de kamer en duister was haar hart. Ze durfde God niet meer 
aan te roepen, Hij leek haar te hoog, te groot, te ver en onein-
dig achter oneindige hemelen; ze had een ladder van miljoe-
nen gebeden moeten hebben om een puntje van God te berei-
ken. Ze zocht naar dode weldoeners, riep haar ouders aan, 
Menoechiems grootvader, naar wie de kleine genoemd was, 
daarna de aartsvaders van de joden, Abraham, Isaak en Ja-
kob, het gebeente van Mozes en ten slotte de aartsmoeders. 
Waar ook maar voorspraak mogelijk was, stuurde ze een 
zucht vooruit. Ze klopte aan bij honderd graven en aan hon-
derd deuren van het paradijs. Uit angst dat ze morgen de rab-
bi niet zou bereiken, omdat er te veel smekelingen waren, 
bad ze eerst om het geluk op tijd door te kunnen dringen, als-
of de genezing van haar zoon dan nog maar kinderspel was. 
Eindelijk zag ze door de kieren van de zwarte luiken een paar 
vale strepen van de ochtend. Snel stond ze op. Ze stak de dro-
ge spaanders aan die op de kachel lagen, zocht en vond een 
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pan, haalde de samowar van tafel, pakte het vat aan beide 
handvatten, bukte en blies erin dat de vonken eruit stoven en 
rond haar gezicht knisperden. Het was of ze een geheimzin-
nig ritueel volgde. Al gauw kookte het water, al gauw trok de 
thee, de familie stond op, ze gingen achter bruine aarden be-
kers zitten en dronken. Toen haalde Debora haar zoon uit de 
mand. Hij huilde. Ze kuste hem snel en vele keren, met ra-
zende tederheid; haar vochtige lippen knalden op het grauwe 
gezicht, de magere handjes, de kromme dijen en de opge-
zwollen buik van de kleine en het was of ze het kind sloeg 
met haar liefhebbende, moederlijke mond. Daarop pakte ze 
hem in, deed een strik om het pakket en hing haar zoon om 
haar nek om haar handen vrij te houden. Ze wilde een plaats 
veroveren in het gedrang voor de deur van de rabbi.  
 Met fel gejammer drong ze door de menigte wachtenden, 
met wrede vuisten duwde ze zwakken uit elkaar en niemand 
kon haar tegenhouden. Iedereen die door haar hand getroffen 
werd en weggerukt en omkeek om haar af te slaan, werd ver-
blind door het brandende verdriet op haar gezicht, haar 
open, rode mond, waaruit een verzengende adem leek te 
stromen, door de kristallen lichten van de grote, biggelende 
tranen, door de wangen, die in vuur en vlam stonden en door 
de dikke, blauwe aderen op haar uitgestoken hals, waarin de 
kreten zich verzamelden voor ze naar buiten barstten. Als een 
fakkel kwam Debora aanwaaien. Met één grote, felle kreet, 
waarachter de vreselijke stilte van een hele gestorven wereld 
instortte, viel Debora voor de eindelijk bereikte deur van de 
rabbi neer met de klink in haar uitgestoken rechterhand. Met 
haar linkerhand trommelde ze op het bruine hout en Menoe-
chiem sleepte voor haar over de grond.  
 Iemand deed de deur open. De rabbi stond voor het raam, 
hij keerde haar de rug toe als een smalle, zwarte streep. Plot-
seling draaide hij zich om. Ze bleef op de drempel staan en 
met beide armen bood ze haar zoon aan, zoals je een offer 
brengt. Ze ving een glimp op van het bleke gezicht van de 
man, dat één geheel leek met zijn witte baard. Ze had zich 
voorgenomen de heilige in de ogen te kijken om zich ervan te 
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vergewissen dat daarin werkelijk de machtige goedheid leef-
de. Maar nu ze hier stond, lag er een zee van tranen voor haar 
blik en ze zag de man achter een witte golf water en zout. Hij 
hief zijn hand en ze dacht twee magere vingers te zien als in-
strumenten van de zegen. Maar heel dichtbij hoorde ze de 
stem van de rabbi, hoewel hij maar fluisterde:  
 ‘Menoechiem, Mendels zoon, zal beter worden. Zoals hij 
zullen er niet veel zijn in Israël. De pijn zal hem wijs maken, 
de lelijkheid goedmoedig, de bitterheid mild en de ziekte 
sterk. Zijn ogen zullen wijd zijn en diep, zijn oren helder en 
vol weerklank. Zijn mond zal zwijgen, maar als hij zijn lippen 
opent, zullen ze goede dingen verkondigen. Vrees niet en ga 
naar huis!’  
 ‘Wanneer, wanneer, wanneer wordt hij beter?’ fluisterde 
Debora.  
 ‘Na lange jaren,’ zei de rabbi, ‘maar stel geen vragen meer; 
ik heb geen tijd en ik weet niets meer. Laat je zoon niet in de 
steek, ook al is hij een grote last, geef hem niet weg, hij komt 
uit je, net als een gezond kind. Nu moet je gaan!’  
 Buiten maakten ze plaats voor haar. Haar wangen waren 
bleek, haar ogen droog, haar lippen stonden open, alsof ze 
louter hoop inademden. Met genade in haar hart ging ze te-
rug naar huis.  
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II 
 
Toen Debora thuiskwam, trof ze haar man bij het fornuis. 
Met tegenzin was hij bezig met het vuur, de pan en de houten 
lepels. Zijn rechtlijnige verstand was op de eenvoudige aard-
se dingen gericht en verdroeg geen wonderen op het gebied 
van de ogen. Hij moest glimlachen om het geloof van zijn 
vrouw aan de rabbi. Zijn eenvoudige vroomheid had geen 
bemiddelende instantie nodig tussen God en de mens. ‘Me-
noechiem wordt beter, maar het zal lang duren!’ – Met die 
woorden kwam Debora binnen. ‘Het zal lang duren!’ her-
haalde Mendel als een boze echo. Zuchtend hing Debora de 
mand weer aan het plafond. De drie oudere kinderen hadden 
buitengespeeld. Ze stortten zich op de mand, die ze al een 
paar dagen gemist hadden en lieten hem flink schommelen. 
Mendel Singer greep met beide handen zijn zoons Jonas en 
Sjemarja. Mirjam, het meisje, vluchtte naar haar moeder. 
Mendel kneep zijn zoons in hun oren. Ze begonnen te huilen. 
Hij gespte zijn broekriem los en zwaaide hem door de lucht. 
Alsof het leer nog tot zijn lichaam hoorde, alsof het een na-
tuurlijk verlengstuk van zijn hand was, voelde Mendel Singer 
iedere kletsende klap waarmee hij de rug van zijn zoons trof. 
Er barstte een griezelig rumoer los in zijn hoofd. De waar-
schuwende kreten van zijn vrouw vielen in zijn eigen lawaai 
en gingen erin op. Het was of je glazen water in een kolkende 
zee goot. Hij voelde niet waar hij was. Hij liet de zwaaiende, 
knallende riem rondwervelen, raakte de muren, de tafel en de 
banken en wist niet of hij meer plezier had in de gemiste of in 
de rake klappen. Eindelijk sloeg de hangklok drie uur, het 
moment waarop de leerlingen ’s middags bij elkaar kwamen. 
Met een lege maag – want hij had niets gegeten – en de wur-
gende opwinding nog in zijn keel begon Mendel woord voor 
woord en zin voor zin uit de Bijbel voor te lezen. Het heldere 
koor van de kinderstemmen herhaalde woord voor woord en 
zin voor zin en het was alsof de Bijbel door vele klokken ge-
luid werd. Als klokken zwaaiden ook de bovenlichamen van 
de lernende kinderen naar voren en naar achteren, terwijl bo-
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ven hun hoofden de mand van Menoechiem bijna in hetzelf-
de ritme schommelde. Vandaag namen Mendels zoons deel 
aan het onderwijs. De woede van hun vader zakte, bekoelde 
en verdween, omdat ze bij het klinkende voorzeggen de an-
deren voor waren. Om hen op de proef te stellen, ging hij de 
kamer uit. Het kinderkoor luidde verder, aangevuurd door 
de stemmen van zijn zoons. Hij kon op hen vertrouwen.  
 Jonas, de oudste, was sterk als een beer en Sjemarja, de 
jongste, was sluw als een vos. Stampend kwam Jonas aandra-
ven met zijn hoofd naar voren, met hangende armen, bolle 
wangen, eeuwige honger en kroezend haar, dat heftig onder 
de rand van zijn pet uitkwam. Zacht en bijna sluipend, met 
een spits profiel, altijd wakkere, lichte ogen, dunne armen en 
met zijn handen in zijn zakken volgde zijn broer Sjemarja 
hem. Nooit brak er ruzie tussen hen uit; te ver stonden ze van 
elkaar af, gescheiden waren hun rijken en bezittingen en ze 
hadden een verbond gesloten. Van blikken, lucifersdoosjes, 
scherven, horens en wilgentenen maakte Sjemarja prachtige 
dingen. Jonas had ze met zijn sterke adem kunnen omblazen 
en kapotmaken. Maar hij bewonderde de tere handigheid van 
zijn broer. Zijn kleine, zwarte ogen blonken als vonkjes tus-
sen zijn wangen, nieuwsgierig en opgewekt.  
 Een paar dagen na haar terugkeer vond Debora de tijd rijp 
om Menoechiems mand van het plafond te halen. Niet zon-
der plechtigheid gaf ze de kleine aan de oudere kinderen. 
‘Jullie gaan met hem wandelen,’ zei Debora. ‘Als hij moe 
wordt, dragen jullie hem. Laat hem in godsnaam niet vallen! 
De heilige man heeft gezegd dat hij beter wordt. Doe hem 
geen pijn!’ Nu begon de kwelling voor de kinderen.  
 Ze sleepten Menoechiem als een ongeluk door de stad, ze 
lieten hem liggen en ze lieten hem vallen. Ze konden slecht 
tegen de hoon van hun leeftijdgenoten die achter hen liepen, 
wanneer ze met Menoechiem gingen wandelen. De kleine 
moest tussen hen in gehouden worden. Hij zette niet zijn ene 
voet voor zijn andere, zoals een mens. Hij wankelde op zijn 
benen als op twee gebroken hoepels, hij bleef staan en zakte 
door zijn knieën. Ten slotte lieten Jonas en Sjemarja hem lig-
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gen. Ze legden hem in een hoek, in een zak. Daar speelde hij 
met hondendrollen, paardenvijgen en kiezelstenen. Hij vrat 
alles. Hij krabde de kalk van de muren en stopte zijn mond 
vol, moest dan hoesten en liep blauw aan. Als oude rommel 
lag hij in een hoek. Soms begon hij te huilen. De jongens 
stuurden Mirjam op hem af om hem te troosten. Teder, koket, 
met huppelende dunne benen en lelijke en hatelijke afschuw 
in haar hart ging ze naar haar belachelijke broer. De tederheid 
waarmee ze zijn asgrauwe, verkreukelde gezicht aaide, had 
iets moorddadigs. Ze keek voorzichtig om, naar links en naar 
rechts en kneep haar broer daarna in zijn been. Hij barstte in 
huilen uit en de buren keken uit het raam. Ze vertrok haar ge-
zicht tot een huilerige grimas. Alle mensen hadden medelij-
den met haar en hoorden haar uit.  
 Op een dag in de zomer, toen het regende, sleepten de kin-
deren Menoechiem het huis uit en stopten hem in de kuip 
waarin een half jaar regenwater stond, wormen ronddreven 
en resten fruit en beschimmelde broodkorsten. Ze hielden 
hem aan zijn kromme benen vast en dompelden zijn hoofd 
tien keer onder water. Daarna trokken ze hem eruit, met 
kloppend hart en rode wangen, terwijl ze blij en wreed ver-
wachtten een dode vast te houden. Maar Menoechiem leefde 
nog. Hij rochelde, spuwde het water uit, de wormen, het be-
schimmelde brood en de resten fruit en hij leefde nog. Er was 
hem niets overkomen. Daarop droegen de kinderen hem 
zwijgend en vol angst het huis weer in. Een grote angst voor 
Gods pink, die zojuist heel zachtjes bewogen had, overviel de 
twee jongens en het meisje. De hele dag spraken ze niet tegen 
elkaar. Hun tongen zaten vast aan hun gehemelte, hun lippen 
openden zich om een woord te vormen, maar er vormde zich 
geen klank in hun keel. Het hield op met regenen, de zon 
scheen en de beekjes stroomden vrolijk langs de straten. Het 
was tijd geweest om papieren bootjes los te laten en te kijken 
hoe ze naar het kanaal voeren. Maar er gebeurde helemaal 
niets. De kinderen kropen als honden terug in huis. Ze 
wachtten nog de hele middag op Menoechiems dood. Menoe-
chiem ging niet dood.  
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 Menoechiem ging niet dood, hij bleef in leven als een 
machtige invalide. Van nu af aan was Debora’s schoot droog 
en onvruchtbaar. Menoechiem was de laatste, mislukte 
vrucht van haar lichaam en het was of haar schoot weigerde 
nog meer ongeluk voort te brengen. Vluchtige seconden om-
helsde ze haar man. Ze waren kort als bliksems, droge blik-
sems aan de verre, zomerse horizon. Lang, wreed en slape-
loos waren Debora’s nachten. Een wand van koud glas 
scheidde haar van haar man. Haar borsten verwelkten, haar 
lichaam zwol op als een bespotting van haar onvruchtbaar-
heid, haar dijen werden zwaar en lood hing aan haar voeten.  
 Op een morgen in de zomer werd ze eerder wakker dan 
Mendel. Een kwetterende spreeuw op de vensterbank had 
haar gewekt. Nog had ze zijn gefluit in haar oren, een herin-
nering aan dromen en geluk, als de stem van een zonnestraal. 
De vroege, warme schemering drong door de poriën en kie-
ren van de houten vensterbanken en al lagen de randen van 
de meubels nog in de schaduw van de nacht, Debora’s ogen 
waren al helder, haar gedachten stevig en haar hart was koel. 
Ze wierp een blik op de slapende man en ontdekte de eerste 
grijze haar in zijn zwarte baard. Hij schraapte zijn keel in zijn 
slaap. Hij snurkte. Snel sprong ze naar de doffe spiegel. Ze 
ging met koude, kammende vingertoppen door haar dunne 
haar, trok de ene lok na de andere voor haar voorhoofd om 
naar grijze haren te zoeken. Ze dacht er een gevonden te heb-
ben, pakte die met een harde tang van twee vingers en trok 
hem uit. Daarna maakte ze haar hemd open voor de spiegel. 
Ze zag haar slappe borsten, tilde ze op, liet ze vallen, streek 
met haar hand over haar holle en toch gewelfde lijf, zag de 
blauwe, vertakte aderen op haar dijbenen en besloot weer 
naar bed te gaan. Ze draaide zich om en haar blik viel ge-
schrokken op het open oog van haar man. ‘Wat lig je te kij-
ken?’ riep ze. Hij gaf geen antwoord. Het was of het open oog 
niet van hem was, want hijzelf sliep nog. Onafhankelijk van 
hem was het opengegaan. Het was uit zichzelf nieuwsgierig 
geworden. Het oogwit leek witter dan anders. De pupil was 
heel klein. Het oog deed Debora denken aan een bevroren 
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meer met een zwart punt erin. Het kon nauwelijks een mi-
nuut open zijn geweest, maar voor Debora duurde die mi-
nuut wel tien jaar. Mendels oog ging weer dicht. Hij ademde 
rustig door en hij sliep zonder twijfel. Een ver gekwinkeleer 
van miljoenen leeuweriken begon buiten boven het huis en 
onder de hemelen. De beginnende hitte van de nieuwe dag 
drong de verduisterde ruimte al binnen. Al gauw zou de klok 
zes uur slaan, de tijd dat Mendel Singer altijd opstond. Debo-
ra verroerde zich niet. Ze bleef staan waar ze stond, toen ze 
zich weer naar het bed had gekeerd, met de spiegel achter 
haar rug. Nog nooit had ze zo staan luisteren, zonder doel, 
zonder noodzaak, zonder nieuwsgierigheid en zonder lust. 
Ze wachtte helemaal nergens op. Maar ze had het idee dat ze 
op iets bijzonders moest wachten. Al haar zintuigen waren 
wakkerder dan ooit en er waren nog een paar onbekende, 
nieuwe zintuigen wakker geworden om de oude te onder-
steunen. Ze zag, hoorde en voelde duizendvoudig. En er ge-
beurde helemaal niets. Er brak alleen een zomermorgen aan, 
alleen leeuweriken kwinkeleerden in een onbereikbare verte, 
alleen zonnestralen drongen met warm geweld door de kie-
ren in de luiken en de brede schaduwen aan de randen van 
de meubels werden smaller en smaller, en de klok tikte en 
haalde uit voor de zes slagen en de man ademde. Geluidloos 
lagen de kinderen in de hoek naast het fornuis. Er gebeurde 
helemaal niets. Toch leek er iets oneindigs te zullen gebeuren. 
De klok sloeg als een verlossing. Mendel Singer werd wak-
ker, ging rechtop in bed zitten en staarde verwonderd naar 
zijn vrouw. ‘Waarom lig je niet in bed?’ vroeg hij en wreef in 
zijn ogen. Hij kuchte en spuwde. Niets in zijn woorden en 
manier van doen verraadde dat zijn linkeroog open was ge-
weest en zelfstandig had gekeken. Misschien wist hij niets 
meer, misschien had Debora zich vergist.  
 Sinds die dag was de lust verdwenen tussen Mendel Sin-
ger en zijn vrouw. Als twee mensen van hetzelfde geslacht 
gingen ze slapen, sliepen de hele nacht door en werden ’s 
morgens wakker. Ze schaamden zich voor elkaar en zwegen, 
zoals de eerste dagen van hun huwelijk. De schaamte stond 
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aan het begin van hun lust en aan het eind van hun lust stond 
ze ook.  
 Daarna was ook zij overwonnen. Ze praatten weer, hun 
ogen vermeden elkaar niet meer en in hetzelfde ritme verou-
derden hun gezichten en hun lichamen, zoals gezichten en li-
chamen van tweelingen. De zomer was traag, ze ademde 
zwaar en was arm aan regen. De deur en het raam stonden 
open. De kinderen waren zelden in huis. Buiten groeiden ze 
snel, bevrucht door de zon.  
 Zelfs Menoechiem groeide. Zijn benen bleven weliswaar 
krom, maar ze werden zonder twijfel langer. Ook zijn boven-
lichaam strekte zich. Plotseling, op een morgen, slaakte hij 
een ongekend schelle kreet. Daarna viel hij stil. Even later zei 
hij, helder en duidelijk: ‘Mama.’  
 Debora stortte zich op hem en uit haar ogen, die al lang 
droog waren geweest, stroomden de tranen, warm, dik, 
groot, zoutig, pijnlijk en zoet. ‘Zeg maar mama!’ – ‘Mama,’ 
herhaalde de kleine. Een keer of tien herhaalde hij het woord. 
Honderd keer herhaalde Debora het. Haar smeekbeden wa-
ren niet vergeefs gebleven. Menoechiem praatte. En dat ene 
woord van de misgeboorte was verheven als een openbaring, 
machtig als een donderslag, warm als de liefde, genadig als 
de hemel, weids als de aarde, vruchtbaar als een akker en 
zoet als een zoete vrucht. Het was meer dan de gezondheid 
van de gezonde kinderen. Het betekende dat Menoechiem 
groot en sterk, wijs en goedmoedig zou worden, zoals de 
woorden van de zegen hadden geluid.  
 Er kwamen echter geen andere verstaanbare geluiden uit 
Menoechiems mond. Lange tijd betekende dat ene woord, dat 
hij na zo’n verschrikkelijk zwijgen tot stand had gebracht, 
eten en drinken, slapen en liefhebben, lust en pijn, hemel en 
aarde. Hoewel hij bij iedere gelegenheid alleen maar dat ene 
woord zei, leek hij zijn moeder Debora welbespraakt als een 
prediker en rijk aan expressie als een dichter. Ze begreep ie-
der woord dat in dat ene verborgen zat.  
 Ze verwaarloosde de oudere kinderen. Ze keerde zich van 
hen af. Ze had maar één zoon, haar enige zoon: Menoechiem.  
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III 
 
Misschien hebben zegeningen meer tijd nodig om vervuld te 
worden dan vloeken. Er waren tien jaren verstreken sinds 
Menoechiem zijn eerste en enige woord had gesproken. Hij 
kon nog steeds geen ander woord zeggen.  
 Soms, als Debora met haar zieke zoon alleen thuis was, 
schoof ze de grendel voor de deur, ging naast Menoechiem 
op de grond zitten en keek de kleine strak aan. Ze herinnerde 
zich de vreselijke dag in de zomer waarop de gravin voorge-
reden was bij de kerk. Debora ziet het open portaal van de 
kerk. Een gouden glans van duizend kaarsen, van bonte, 
lichtomrande beelden, van drie geestelijken in vol ornaat, die 
diep en ver bij het altaar staan met zwarte baarden en witte, 
zwevende handen, dringt naar het zonnig-witte, stoffige 
plein. Debora is in haar derde maand, Menoechiem beweegt 
in haar lichaam en ze houdt de kleine, tengere Mirjam stevig 
bij de hand. Opeens klinkt er geschreeuw. Het overstemt het 
zingen van de biddende mensen in de kerk. Ze horen het 
klakkende getrappel van de paarden, een stofwolk wervelt 
op en de donkerblauwe equipage van de gravin houdt stil 
voor de kerk. De boerenkinderen juichen. De bedelaars en be-
delaarsters op het bordes strompelen de calèche tegemoet om 
de gravin de handen te kussen. Opeens rukt Mirjam zich los. 
In een mum van tijd is ze verdwenen. Debora beeft, ze hui-
vert midden in de hitte. Waar is Mirjam? Ze vraagt het alle 
boerenkinderen. De gravin is uitgestapt. Debora loopt tot 
vlak bij de calèche. De koetsier met de zilveren knopen op 
zijn donkerblauwe livrei zit zo hoog, dat hij alles kan over-
zien. ‘Hebt u het zwarte meisje zien lopen?’ vraagt Debora 
met haar hoofd omhoog en haar ogen verblind door de glans 
van de zon en de man in livrei. De koetsier wijst met zijn wit-
gehandschoende linkerhand naar de kerk. Daar is Mirjam 
naar binnen gegaan.  
 Debora denkt even na en rent dan de kerk in, de gouden 
glans in, het volle zingen in, het ruisen van het orgel in. Bij de 
ingang staat Mirjam. Debora grijpt het kind, trekt het naar het 
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plein, rent de hete, witte, gloeiende treden af en vlucht als 
voor een brand. Ze wil het kind slaan, maar ze is bang.  
 Ze rent, terwijl ze het kind achter zich aantrekt, een straat 
in. Nu is ze rustiger. ‘Dat mag je niet aan vader vertellen,’ 
hoest ze. ‘Hoor je me, Mirjam?’  
 Sinds die dag weet Debora dat er ongeluk op komst is. Ze 
draagt ongeluk in haar schoot. Ze weet het en ze zwijgt. Ze 
schuift de grendel weer terug en er wordt geklopt, Mendel is 
er.  
 Vroeg grijs geworden is zijn baard. Vroeg verlept waren 
ook het gezicht, het lichaam en de handen van Debora. Sterk 
en langzaam als een beer was de oudste zoon Jonas, slim en 
snel als een vos de jongere Sjemarja, koket en gedachteloos 
als een gazelle hun zuster Mirjam. Zoals zij door de straten 
snelde om boodschappen te doen, slank en smal, als een sche-
merende schim, met een bruin gezicht, een grote, rode mond, 
met een goudgele sjaal, onder haar kin in een wapperende 
strik geknoopt, en met haar twee oude ogen midden in de 
bruine jeugd van haar gezicht, zo raakte ze in het blikveld 
van de officieren van het garnizoen en bleef hangen in hun 
zorgeloze, beluste hoofden. Velen achtervolgden haar soms. 
Niets merkte ze van haar jagers dan wat ze juist door de bui-
tenste poorten van haar zintuigen op kon vangen: een zilve-
ren gerinkel en geratel van sporen en wapenrusting, een ver-
waaiende geur van pommade en scheerzeep, een schreeuwe-
rige schittering van gouden knopen, zilveren galons en 
bloedrode riemen van juchtleer. Het was weinig, het was ge-
noeg. Vlak achter de buitenste poorten van haar zintuigen 
loerde de nieuwsgierigheid in Mirjam, de zuster van de jeugd 
en de verkondigster van de lust. In een zoete en hete angst 
vluchtte het meisje voor haar achtervolgers. Alleen om van 
het pijnlijk opwindende genot van de angst ten volle te genie-
ten, vluchtte ze door meer straten, minuten langer. Ze vlucht-
te langs omwegen. Alleen om weer te kunnen vluchten, ging 
Mirjam vaker dan nodig het huis uit. Op de straathoeken 
bleef ze staan en keek achterom als lokspijs voor de jagers. 
Het waren Mirjams enige genietingen. Zelfs als er iemand 
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was geweest die haar begrepen had, was haar mond dicht 
gebleven. Want genietingen zijn sterker, zolang ze geheim 
blijven.  
 Nog wist Mirjam niet welke dreigende verhouding ze met 
de vreemde en verschrikkelijke wereld van de militairen zou 
krijgen en hoe zwaar het lot was dat Mendel Singer, zijn 
vrouw en zijn kinderen al boven het hoofd begon te hangen. 
Want Jonas en Sjemarja waren al op de leeftijd dat ze volgens 
de wet bij de soldaten moesten en zich volgens de traditie 
van hun vaderen aan de dienst moesten onttrekken. Andere 
jongens had een genadige God uit voorzorg een lichamelijk 
gebrek meegegeven waar ze weinig last van hadden en dat 
hen tegen het kwaad beschermde. Sommigen hadden één 
oog, anderen liepen mank, de een had een liesbreuk en de an-
der trok zonder reden met zijn armen en benen, sommigen 
hadden zwakke longen en anderen een zwak hart, de een 
was slechthorend, de ander stotterde en een derde had ge-
woon een algehele lichaamszwakte.  
 Maar in het gezin van Mendel Singer leek het of de kleine 
Menoechiem het volledige aantal menselijke kwalen op zich 
genomen had die een goedmoedige natuur anders misschien 
stilletjes over alle gezinsleden verdeeld had. Mendels oudste 
zoons waren gezond, er was geen gebrek aan hun lichaam te 
ontdekken en ze moesten zichzelf gaan kwellen, gaan vasten 
en zwarte koffie drinken en tenminste op een voorbijgaande 
hartzwakte hopen, al was de oorlog tegen Japan al afgelopen.  
 En dus begonnen hun kwellingen. Ze aten niet, ze sliepen 
niet, ze wankelden zwak en beverig door de dagen en de 
nachten. Hun ogen waren rood en opgezet, hun hals was ma-
ger en hun hoofd zwaar. Debora hield weer van hen. Om 
voor haar oudste zoons te bidden, ging ze nog een keer naar 
de begraafplaats. Deze keer smeekte ze om een ziekte voor 
Jonas en Sjemarja, zoals ze vroeger om gezondheid voor Me-
noechiem had gesmeekt. Het leger rees voor haar bekommer-
de ogen op als een zware berg glad ijzer en kletterende kwel-
ling. Lijken zag ze, allemaal lijken. Hoog en glanzend, met 
zijn gespoorde laarzen in rood bloed, zat de tsaar te wachten 
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op het offer van haar zoons. Ze namen deel aan de manoeu-
vres, dat alleen al was haar grootste angst en aan een nieuwe 
oorlog dacht ze niet eens. Ze was boos op haar man. Wat was 
Mendel Singer nou? Een leraar, een domme leraar van dom-
me kinderen. Ze had iets anders in gedachten, toen ze nog 
een meisje was.  
 Ondertussen vatte Mendel Singer het verdriet niet lichter 
op dan zijn vrouw. Op sabbat in de synagoge, als het wette-
lijk voorgeschreven gebed voor de tsaar gesproken werd, 
dacht Mendel aan de nabije toekomst van zijn zoons. Hij zag 
hen al in het gehate driluniform van nieuwe recruten. Ze aten 
varkensvlees en werden door officieren met de rijzweep ge-
slagen. Ze droegen geweren met bajonetten. Hij zuchtte soms 
zonder aanwijsbare reden, midden onder het gebed, midden 
onder de les, midden in het zwijgen. Zelfs vreemden keken 
hem bekommerd aan. Naar zijn zieke zoon had niemand ooit 
gevraagd, maar naar zijn gezonde zoons informeerde ieder-
een.  
 Zesentwintig maart gingen de twee broers eindelijk naar 
Targi. Ze waren allebei ingeloot. Allebei waren ze zonder ge-
breken en gezond. Allebei werden ze goedgekeurd.  
 Nog één zomer mochten ze thuis doorbrengen. In de herfst 
moesten ze opkomen. Op een woensdag waren ze soldaat ge-
worden. Op zondag kwamen ze naar huis.  
 Op zondag kwamen ze naar huis, voorzien van vrijkaartjes 
van de staat. Ze reisden al op kosten van de tsaar. Veel soort-
genoten reisden met hen mee. Het was een stoptrein. Ze za-
ten op houten banken tussen boeren. De boeren zongen en 
waren dronken. Ze rookten allemaal de zwarte tabak waar-
van de rook nog een verre herinnering aan zweet bevatte. Ze 
vertelden elkaar allemaal verhalen. Jonas en Sjemarja lieten 
elkaar geen moment alleen. Het was hun eerste reis met de 
trein. Vaak ruilden ze van plaats. Allebei wilden ze even bij 
het raam zitten om naar het landschap te kijken. Oneindig 
wijd leek de wereld in Sjemarja’s ogen. Vlak was ze in Jonas’ 
ogen en vervelend. De trein reed gladjes door het vlakke 
land, als een slee over de sneeuw. De velden lagen in de ra-
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men. De bonte boerinnen zwaaiden. Waar ze in groepen op-
doken, werden ze in de wagon beantwoord door een bulde-
rend gehuil van de boeren. Zwart, verlegen en beteuterd za-
ten de twee joden in hun midden, in de hoek gedrukt door de 
overmoed van de dronken mannen.  
 ‘Ik zou wel boer willen zijn,’ zei Jonas opeens.  
 ‘Ik niet,’ antwoordde Sjemarja.  
 ‘Ik zou boer willen zijn,’ herhaalde Jonas, ‘ik zou dronken 
willen zijn en met de meisjes daar willen slapen.’  
 ‘Ik wil zijn wat ik ben,’ zei Sjemarja, ‘een jood net als mijn 
vader Mendel Singer, geen soldaat, en nuchter.’  
 ‘Ik ben toch wel een beetje blij dat ik soldaat word,’ zei Jo-
nas.  
 ‘Je krijgt nog genoeg de kans om blij te zijn! Ik zou liever 
rijk willen zijn en rondkijken in het leven.’  
 ‘Wat is het leven?’  
 ‘Het leven,’ legde Sjemarja uit, ‘is rondkijken in grote ste-
den. De treinen rijden midden over de straten, alle winkels 
zijn zo groot als bij ons de gendarmeriekazerne en de etalages 
zijn nog groter. Ik heb ansichtkaarten gezien. Je hebt geen 
deur nodig om een zaak binnen te gaan: de ramen komen tot 
je voeten.’  
 ‘Hé, waarom zitten jullie zo te kniezen?’ riep opeens een 
boer uit de hoek tegenover hen.  
 Jonas en Sjemarja deden of ze hem niet hoorden, of zijn 
vraag niet tot hen gericht was. Je doof houden, als een boer je 
aansprak, dat zat hun in het bloed. Al duizend jaar liep het 
niet goed af, als een boer een vraag stelde en een jood ant-
woord gaf.  
 ‘Hé!’ zei de boer en hij stond op.  
 Jonas en Sjemarja stonden tegelijkertijd op.  
 ‘Ja, ik had het tegen jullie joden,’ zei de boer. ‘Hebben jullie 
nog niks gedronken?’  
 ‘We hebben al gedronken,’ zei Sjemarja.  
 ‘Ik niet,’ zei Jonas.  
 De boer haalde een fles tevoorschijn die hij onder zijn jek-
ker op zijn borst gedragen had. De fles was warm en glibbe-
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rig en rook meer naar de boer dan naar de inhoud. Jonas zette 
haar aan zijn mond. Hij ontblootte zijn bloedrode, volle lip-
pen en aan beide kanten van de bruine fles waren zijn sterke, 
witte tanden te zien. Jonas bleef drinken. Hij voelde de lichte 
hand van zijn broer niet, die waarschuwend zijn mouw raak-
te. Met beide handen, als een reusachtige zuigeling, hield hij 
de fles vast. Aan zijn opgestoken ellebogen schemerde zijn 
hemd wittig door de versleten dunne stof. Regelmatig, als de 
zuiger van een machine, steeg en daalde zijn adamsappel on-
der de huid van zijn hals. Er rolde een zacht, verstikt gegor-
gel uit zijn keel. Iedereen keek toe hoe de jood zat te drinken.  
 Jonas was klaar. De lege fles viel uit zijn handen in de 
schoot van zijn broer Sjemarja. Hijzelf zakte erachteraan, alsof 
hij dezelfde weg moest kiezen als de fles. De boer stak zijn 
hand uit en vroeg zwijgend de fles terug van Sjemarja. Daar-
na liefkoosde hij met zijn laars de brede schouders van de sla-
pende Jonas een beetje.  
 Ze kwamen bij Podvorsk en daar moesten ze eruit. Het 
was zeven werst naar Joerki en de broers moesten lopen; wie 
weet nam iemand hen onderweg mee op de wagen. Alle rei-
zigers hielpen de zware Jonas overeind. Toen hij buiten 
stond, werd hij weer nuchter.  
 Ze gingen op weg. Het was nacht. De maan leek schuil te 
gaan achter melkachtige wolken. Op de sneeuwvelden ver-
schenen aparte, onregelmatig gevormde plekken aarde als 
kraters. De lente leek uit het bos aan te waaien. Jonas en Sje-
marja liepen snel op een smalle weg. Ze hoorden het zachte 
geknisper van het dunne, broze laagje ijs onder hun laarzen. 
Hun spullen droegen ze in een witte, bolle bundel aan een 
stok over hun schouder. Een paar keer probeerde Sjemarja 
een gesprek met zijn broer aan te knopen. Jonas gaf geen ant-
woord. Hij schaamde zich, omdat hij gedronken had en om-
gevallen was als een boer. Op de plaatsen waar het pad zo 
smal was dat de twee broers niet naast elkaar konden lopen, 
liet Jonas zijn jongere broer voorgaan. Het liefst had hij Sje-
marja voor zich uit laten lopen. Waar de weg weer breder 
werd, vertraagde hij zijn pas, in de hoop dat Sjemarja door 
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zou lopen, zonder op zijn broer te wachten. Maar het was of 
de jongste bang was de oudste kwijt te raken. Sinds hij gezien 
had dat Jonas dronken kon worden, vertrouwde hij hem niet 
meer, twijfelde aan het verstand van de oudste en voelde zich 
voor de oudste verantwoordelijk. Jonas raadde wat zijn broer 
dacht. Er kookte een grote, dwaze woede in zijn hart. Sjemar-
ja is belachelijk, dacht Jonas. Hij is zo mager als een lat, zijn 
stok kan hij niet eens vasthouden, iedere keer legt hij hem 
weer over zijn schouder en zijn spullen vallen nog in de mod-
der. Bij het idee dat Sjemarja’s witte bundel van de gladde 
stok in de zwarte modder van de weg zou kunnen vallen, 
moest Jonas hard lachen. ‘Waarom lach je?’ vroeg Sjemarja. 
‘Om jou!’ antwoordde Jonas. ‘Ik zou meer om jou moeten la-
chen,’ zei Sjemarja. Ze zwegen weer. Zwart kwam het den-
nenbos hen tegemoet. Daaruit en niet uit henzelf leek de 
zwijgzaamheid te komen. Van tijd tot tijd stak er een wind op 
uit een willekeurige richting, een thuisloze windvlaag. Een 
wilgenbos bewoog in zijn slaap, takken kraakten dor en de 
wolken joegen licht langs de hemel. ‘Nu zijn we toch solda-
ten!’ zei Sjemarja opeens. ‘Dat is waar,’ zei Jonas, ‘maar wat 
anders? We hebben geen beroep. Moeten we soms leraar 
worden, net als onze vader?’ ‘Beter dan soldaat-zijn!’ zei Sje-
marja. ‘Ik zou koopman kunnen worden en de wereld in 
kunnen gaan!’ ‘Soldaten zijn ook de wereld en ik zou geen 
koopman kunnen zijn,’ zei Jonas. ‘Je bent dronken!’ ‘Ik ben 
nuchter, net als jij. Ik kan drinken en nuchter blijven. Ik kan 
soldaat zijn en de wereld zien. Ik zou wel boer willen zijn. 
Dat zeg ik tegen jou – en ik ben niet dronken...’  
 Sjemarja haalde zijn schouders op. Ze liepen door. Tegen 
de morgen hoorden ze de hanen kraaien uit verre gehuchten. 
‘Dat zal Joerki zijn,’ zei Sjemarja. ‘Nee, dat is Bytók,’ zei Jo-
nas. ‘Bytók, mij best,’ zei Sjemarja.  
 Er rammelde en ratelde een wagen na de volgende bocht 
in de weg. De morgen was vaal, net als de nacht geweest was. 
Geen verschil tussen maan en zon. Er begon sneeuw te val-
len, zachte, warme sneeuw. Raven vlogen krassend op.  
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 ‘Moet je die vogels zien,’ zei Sjemarja, alleen als excuus om 
zijn broer gunstig te stemmen.  
 ‘Raven zijn het!’ zei Jonas. ‘Vogels!’ aapte hij zijn broer ho-
nend na.  
 ‘Mij best,’ zei Sjemarja. ‘Raven.’  
 Het was inderdaad Bytók. Nog een uur en dan waren ze in 
Joerki. Nog drie uur en dan waren ze thuis.  
 De sneeuw werd dichter en zachter, naarmate de dag ver-
streek, alsof de sneeuw van de stijgende zon kwam. Na een 
paar minuten was het hele land wit. Ook de afzonderlijke 
wilgen langs de weg en de verstrooide boomgroepen tussen 
de velden wit, wit, wit. Alleen de twee jonge, wandelende jo-
den waren zwart. Ook hen bedekte de sneeuw, maar op hun 
rug leek ze sneller te smelten. Hun lange, zwarte jassen wap-
perden. De panden tikten met harde, regelmatige slagen te-
gen de schacht van hun hoge leren laarzen. Hoe harder het 
sneeuwde, hoe harder ze liepen. Boeren die hen tegemoet 
kwamen, liepen heel langzaam, met knikkende knieën; ze 
werden wit en op hun brede schouders lag de sneeuw als op 
dikke takken, zwaar en licht tegelijk; vertrouwd met de 
sneeuw liepen ze erin rond alsof ze er thuishoorden. Soms 
bleven ze staan en keken om naar de twee zwarte mannen als 
naar ongewone verschijnselen, al was de aanblik van joden 
hun niet vreemd.  
 Buiten adem kwamen de broers thuis; het begon al te sche-
meren. Ze hoorden van ver het zingen van de lernende kin-
deren. Het kwam hun tegemoet als een moederlijk geluid, 
een vaderlijk woord, hun hele kindertijd droeg het aan, alles 
betekende en bevatte het wat ze sinds het uur van hun ge-
boorte gezien, gehoord, geroken en gevoeld hadden: het zin-
gen van de lernende kinderen. Het bevatte de geur van de 
warme en gekruide gerechten, de zwartwitte glans die van de 
baard en het gezicht van hun vader uitging, de weerklank 
van hun moeders zuchten en de jammerklanken van Menoe-
chiem, het biddende gefluister van Mendel Singer ’s avonds, 
miljoenen onbenoembare, terugkerende en bijzondere ge-
beurtenissen. De twee broers vingen dus met dezelfde gevoe-
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lens de melodie op die hun door de sneeuw tegemoetwoei, 
terwijl ze hun vaderhuis naderden. In hetzelfde ritme klopten 
hun harten. De deur zwaaide voor hen open: door het raam 
had hun moeder Debora hen allang aan zien komen.  
 ‘We zijn goedgekeurd!’ zei Jonas zonder te groeten.  
 Opeens viel er een vreselijke stilte in de kamer, waar zo-
juist nog de stemmen van de kinderen geklonken hadden, 
een grenzenloze stilte, veel geweldiger dan de kamer die haar 
buit geworden was, en toch geboren uit het woordje “goed-
gekeurd”, dat Jonas net had uitgesproken. Midden in het hal-
ve woord dat ze gememoriseerd hadden, braken de kinderen 
het lernen af. Mendel, die door de kamer op en neer gelopen 
was, bleef staan, keek naar boven, hief zijn armen en liet ze 
weer zakken. Moeder Debora ging op een van de twee kruk-
jes zitten die altijd bij de kachel stonden, alsof ze al lang op de 
gelegenheid hadden gewacht om een treurende moeder te la-
ten zitten. Mirjam, de dochter, was achteruit tastend naar de 
hoek gegaan; haar hart klopte luid en ze dacht dat iedereen 
het zou horen. De kinderen zaten als aan hun plaatsen vast-
genageld. Hun benen in wollen kousen met kleurige banden, 
die onder het lernen aan één stuk door gebungeld hadden, 
hingen levenloos onder de tafel. Buiten sneeuwde het zonder 
ophouden en het zachte wit van de vlokken liet een bleke 
schemer door het raam in de kamer op de gezichten van de 
zwijgende mensen stromen. Een paar keer hoorden ze ver-
koolde houtresten in de kachel knappen en een zacht geknet-
ter aan de deurposten, als de wind eraan rukte. Met hun stok 
nog op hun schouder en de witte bundel nog aan de stok 
stonden de broers bij de deur als boodschappers en kinderen 
van het ongeluk.  
 Plotseling schreeuwde Debora: ‘Mendel, ga de mensen 
gauw om raad vragen!’  
 Mendel Singer greep naar zijn baard. Het zwijgen was ver-
bannen, de benen van de kinderen begonnen zachtjes te bun-
gelen en de broers legden hun bundel en hun stok weg en 
gingen naar de tafel.  
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 ‘Wat zeg je nou voor domme dingen?’ zei Mendel Singer. 
‘Waar moet ik naartoe? En wie moet ik raad vragen? Wie 
helpt er een arme leraar en waarmee moet hij helpen? Welke 
hulp verwacht je van de mensen, als God ons gestraft heeft?’  
 Debora gaf geen antwoord. Ze bleef nog even doodstil op 
het krukje zitten. Daarna stond ze op, schopte ertegen als te-
gen een hond, zodat het met veel kabaal wegrolde, pakte 
haar bruine sjaal, die als een heuvel van wol op de grond ge-
legen had, sloeg die om haar hoofd en hals, legde er in haar 
nek een dikke knoop in met een woedende beweging, alsof ze 
zichzelf wilde wurgen, werd rood in haar gezicht, bleef staan, 
sissend en alsof ze vol kokend water zat, en spuwde plotse-
ling, vuurde wit speeksel af als een giftig schot voor Mendel 
Singers voeten. En alsof ze daarmee haar minachting nog niet 
genoeg bewezen had, gaf ze het speeksel nog een schreeuw 
mee die als “foei!” klonk, maar niet goed te verstaan was. 
Vóór de verblufte mensen tot zichzelf gekomen waren, trok 
ze de deur open. Een lelijke windvlaag woei witte vlokken de 
kamer in, blies Mendel Singer in zijn gezicht en greep de kin-
deren bij hun bungelende benen. Daarna knalde de deur 
weer dicht. Debora was weg.  
 Ze liep doelloos door de straten, telkens in het midden, en 
als een bruinzwarte kolos raasde ze door de witte sneeuw, tot 
ze erin wegzakte. Ze raakte verstrikt in haar rokken, viel, 
stond verbazend snel op, liep door, zonder te weten waar-
heen, maar het was alsof haar voeten zelf al naar een doel lie-
pen dat haar hoofd nog niet kende. De schemering viel snel-
ler dan de vlokken, de eerste gele lichten gloeiden op en de 
weinige mensen die uit hun huis kwamen om de luiken dicht 
te doen, zagen Debora lopen en keken haar lang na, al had-
den ze het koud. Debora liep in de richting van de begraaf-
plaats. Toen ze bij het kleine, houten hek was, viel ze nog een 
keer. Ze krabbelde op, het hek wilde niet open, het zat vast in 
de sneeuw, Debora botste met haar schouders tegen het hek. 
Nu was ze binnen. De wind huilde over de graven. Doder 
dan anders leken de doden vandaag. Uit de schemering 
groeide snel de nacht, zwart, zwart en doorstraald door 
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sneeuw. Voor een van de eerste grafstenen in de eerste rij 
ging Debora zitten. Met klamme vuisten bevrijdde ze de 
steen van sneeuw, als om zich ervan te vergewissen dat haar 
stem gemakkelijker tot de dode door zou dringen, als de 
dempende laag tussen haar gebed en het oor van de gestor-
vene uit de weg geruimd was. En toen kwam er een 
schreeuw uit Debora die klonk als uit een hoorn met een in-
gebouwd mensenhart. Die schreeuw hoorden ze in het hele 
stadje, maar ze vergaten hem meteen. Want de stilte die erop 
volgde, werd niet meer gehoord. Alleen een zacht gejammer 
stootte Debora telkens uit, een zacht, moederlijk gejammer, 
dat de nacht verzwolg, dat de sneeuw begroef en dat alleen 
de doden vernamen.  
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IV 
 
Niet ver van Mendel Singers familie in Kluczýsk woonde 
Kapturak, een leeftijdloze man zonder familie, zonder vrien-
den, flink en drukbezet en met goede contacten met de auto-
riteiten. Debora probeerde zijn hulp in te roepen. Van de ze-
ventig roebel die Kapturak vroeg voor hij contact opnam met 
zijn cliënten bezat ze nog maar amper vijfentwintig, in het ge-
heim gespaard in de lange, moeilijke jaren en in een stevig le-
ren zakje bewaard onder een vloerplank die zij alleen kende. 
Iedere vrijdag tilde ze die zachtjes op, wanneer ze de vloer 
schrobde. Voor haar moederlijke hoop leek het verschil van 
vijfenveertig roebel kleiner dan het bedrag dat ze al bezat. 
Want daarbij telde ze de jaren op waarin het geld bijeenge-
bracht was, de ontberingen waaraan iedere halve roebel zijn 
duurzaamheid dankte en de vele stille en intense genoegens 
van het natellen.  
 Tevergeefs probeerde Mendel Singer haar uit te leggen hoe 
ontoegankelijk Kapturak was, hoe onbarmhartig en hoe geld-
belust. ‘Wat wil je, Debora?’ zei Mendel Singer, ‘de armen 
zijn machteloos, God geeft ze geen gouden bergen, ze winnen 
niets in de loterij en hun lot moeten ze in berusting dragen. 
Aan de een geeft Hij en van de ander neemt Hij. Ik weet niet 
waarvoor Hij ons straft, eerst met de zieke Menoechiem en 
nu met de gezonde kinderen. Ach, de arme vergaat het slecht, 
als hij gezondigd heeft en als hij ziek is, vergaat het hem 
slecht. We moeten ons lot dragen! Laat onze zoons in dienst 
gaan, ze zullen er niet kapot aan gaan! Tegen de wil van de 
hemel kunnen we niet op. Hij laat het donderen en bliksemen, 
Hij welft zich over de hele aarde, Hem kunnen we niet ontlopen – 
zo staat het geschreven.’  
 Maar Debora antwoordde met haar hand op haar heup 
met de bos roestige sleutels: ‘De mens moet zichzelf proberen te 
helpen en God zal hem helpen. Zo staat het geschreven, Mendel! 
Jij kent altijd de verkeerde zinnen uit je hoofd. Er zijn duizen-
den zinnen geschreven en jij onthoudt altijd de overbodige! Jij 
bent zo dwaas geworden, doordat je kinderen lesgeeft! Jij 



 30 

geeft ze je beetje verstand en zij laten bij jou al hun domheid 
achter. Een leraar ben je, Mendel, een leraar!’  
 Mendel Singer was niet ingenomen met zijn verstand en 
zijn beroep. Toch zat wat Debora zei hem dwars, haar verwij-
ten tastten langzaam zijn goedmoedigheid aan en in zijn hart 
laaiden al de witte steekvlammetjes van verontwaardiging 
op. Om het gezicht van zijn vrouw niet langer te hoeven zien 
draaide hij zich om. Het was alsof hij het al lang kende, veel 
langer dan sinds zijn huwelijk, sinds zijn kinderjaren mis-
schien. Vele jaren leek het nog net als op zijn trouwdag. Hij 
had niet gezien hoe het vlees van de wangen afbrokkelde als 
pas aangebracht pleister van een muur, hoe de huid om de 
neus spande om des te losser onder de kin te hangen, hoe de 
oogleden rimpelden tot netten boven de ogen en hoe het 
zwart van de ogen verflauwde tot een koel en nuchter bruin, 
koel, verstandig en wanhopig. Op een dag, hij herinnerde 
zich niet wanneer het geweest kon zijn (misschien was het 
ook die morgen gebeurd waarop hijzelf geslapen had en 
maar één van zijn ogen Debora voor de spiegel had verrast), 
op een dag dus was hij tot dat besef gekomen. Het was als 
een tweede, een herhaald huwelijk, deze keer met de lelijk-
heid, met de bitterheid en met de gevorderde leeftijd van zijn 
vrouw. Hij voelde dat ze dichter bij hem stond en bijna een 
deel van hem was, onafscheidelijk en eeuwig, maar onver-
draaglijk, kwellend en ook een beetje gehaat. Ze was van een 
vrouw met wie je je in het donker verbindt als het ware een 
ziekte geworden waarmee je dag en nacht verbonden was, 
die helemaal bij je hoorde, die je niet meer met de wereld 
hoefde te delen en aan de trouwe vriendschap waaraan je te 
gronde ging. Zeker, hij was maar leraar. Ook zijn vader was 
leraar geweest, net als zijn grootvader. Hijzelf kon nu een-
maal niets anders. Je tastte dus zijn bestaan aan, wanneer je 
zijn beroep bekritiseerde en probeerde hem te verwijderen uit 
het boek des levens. Daar verzette Mendel Singer zich tegen.  
 Eigenlijk was hij blij dat Debora wegging. Terwijl ze nu de 
voorbereidingen trof voor het vertrek was het huis al leeg, Jo-
nas en Sjemarja zwierven op straat en Mirjam zat bij de buren 
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of ging wandelen. Rond het middaguur, voor de leerlingen 
terugkwamen, bleven alleen Mendel en Menoechiem thuis. 
Mendel at gortepap die hij zelf had klaargemaakt en liet op 
zijn aardewerk bord een flinke rest voor Menoechiem over. 
Hij schoof de grendel voor de deur om te zorgen dat de klei-
ne niet naar buiten kroop, zoals hij gewend was. Daarna ging 
de vader naar de hoek, tilde het kind op, zette het op zijn knie 
en begon het te voeren.  
 Hij hield van die stille uren. Hij was graag alleen met zijn 
zoon. Soms vroeg hij zich zelfs af of het niet beter was als ze 
helemaal bij elkaar bleven, zonder de moeder en zonder de 
andere kinderen. Nadat Menoechiem de gortepap lepel voor 
lepel geslikt had, zette zijn vader hem op tafel, bleef recht 
voor hem zitten en verdiepte zich met tedere nieuwsgierig-
heid in het brede, bleekgele gezicht met de vele rimpels op 
het voorhoofd, de sterk gerimpelde oogleden en de slappe 
onderkin. Hij deed zijn best om te raden wat er in dat grote 
hoofd omging, door de ogen als door ramen de hersenen in te 
kijken en door nu eens zacht en dan weer hard te praten de 
suffe jongen een of ander teken te ontlokken. Hij noemde tien 
keer achter elkaar Menoechiems naam en met langzame lip-
pen tekende hij de klanken in de lucht, opdat Menoechiem ze 
zag, als hij ze niet kon horen. Maar Menoechiem verroerde 
zich niet. Daarna pakte Mendel zijn lepel, sloeg ermee tegen 
een theeglas en meteen draaide Menoechiem zijn hoofd en er 
vlamde een klein lichtje op in zijn grote, grijze, bolle ogen. 
Mendel tinkelde door, begon een liedje te zingen en met de 
lepel op het glas de maat te slaan, en Menoechiem vertoonde 
duidelijke onrust, draaide zijn grote hoofd met enige moeite 
en liet zijn benen bungelen. ‘Mama, mama!’ riep hij tussen-
door. Mendel stond op, haalde het zwarte boek van de Bijbel, 
hield de eerste bladzij opengeslagen voor Menoechiems ge-
zicht en intoneerde op de melodie die hij zijn leerlingen altijd 
leerde de eerste zin: ‘In het begin schiep God de hemel en de aar-
de.’ Hij wachtte even, in de hoop dat Menoechiem de woor-
den na zou zeggen. Maar Menoechiem verroerde zich niet. 
Alleen stond het luisterende licht nog in zijn ogen. Daarop 
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legde Mendel het boek weg, keek zijn zoon treurig aan en 
vervolgde monotoon zingend:  
 ‘Luister, Menoechiem, ik ben alleen! Je broers zijn groot en 
vreemd geworden en ze gaan bij de soldaten. Je moeder is 
een vrouw, wat kan ik van haar vragen? Jij bent mijn jongste 
zoon, mijn laatste en jongste hoop heb ik op jou gevestigd. 
Waarom zeg je niets, Menoechiem? Jij bent mijn echte zoon! 
Luister, Menoechiem en zeg de woorden na: In het begin schiep 
God de hemel en de aarde...’  
 Mendel wachtte nog even. Menoechiem verroerde zich 
niet. Daarop tikte Mendel weer met de lepel tegen het glas. 
Menoechiem draaide zich om en Mendel greep als met beide 
handen het wakkere moment en zong weer: ‘Luister, Menoe-
chiem! Ik ben oud en jij blijft als enige van mijn kinderen 
over, Menoechiem! Luister en zeg me na: In het begin schiep 
God de hemel en de aarde...’  
 Maar Menoechiem verroerde zich niet.  
 Daarna zette Mendel Menoechiem met een diepe zucht 
weer op de grond. Hij schoof de grendel van de deur en stap-
te naar buiten om zijn leerlingen op te wachten. Menoechiem 
kroop achter hem aan en bleef op de drempel zitten. De to-
renklok sloeg zeven, vier lage en drie hoge slagen. Daarop 
riep Menoechiem: ‘Mama, mama!’ En toen Mendel zich naar 
hem omkeerde, zag hij dat de kleine zijn hoofd in de lucht 
stak, alsof hij het galmende zingen van de klokken inademde.  
 ‘Waarvoor word ik zo gestraft?’ dacht Mendel. En hij 
speurde in zijn hersenen, maar vond geen grote zonde.  
 De leerlingen kwamen. Hij ging met hen terug in huis en 
terwijl hij door de kamer op en neer liep, deze en gene waar-
schuwde, de een op zijn vingers tikte en de ander een por in 
zijn ribben gaf, dacht hij aan één stuk door: waar is de zonde? 
Waar zit de zonde?  
 Debora ging ondertussen naar voerman Samesjkin en 
vroeg of hij haar binnenkort voor niets naar Kluczýsk mee 
kon nemen.  
 ‘Ja,’ zei Samesjkin, de koetsier; hij zat op de glimmende ka-
chelbank, zonder zich te verroeren, met zijn voeten in geel-
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grijze zakken met strikken erom, en hij rook naar zelfgemaak-
te brandewijn. Debora rook de brandewijn als een vijand. Het 
was de gevaarlijke geur van de boeren, de voorbode van on-
begrijpelijke hartstochten en de begeleider van pogromstem-
mingen. ‘Ja,’ zei Samesjkin, ‘als de wegen maar beter waren!’ 
‘Je hebt me ook al een keer in de herfst meegenomen, toen de 
wegen nog slechter waren.’ ‘Dat kan ik me niet herinneren,’ 
zei Samesjkin, ‘je vergist je, het moet een droge zomerdag ge-
weest zijn.’ ‘Helemaal niet,’ antwoordde Debora, ‘het was 
herfst en het regende en ik ging naar de rabbi.’ ‘Zie je wel,’ 
zei Samesjkin en zijn voeten in de zakken begonnen zachtjes 
te bungelen, want de kachelbank was vrij hoog en Samesjkin 
vrij klein van stuk, ‘zie je wel,’ zei hij, ‘toen ging je naar de 
rabbi, het was voor jullie Hoge Feestdagen en toen nam ik je 
mee. Maar nu ga je niet naar de rabbi.’ ‘Ik ga voor iets belang-
rijks,’ zei Debora, ‘Jonas en Sjemarja mogen nooit soldaat 
worden!’ ‘Ik ben ook soldaat geweest,’ zei Samesjkin, ‘zeven 
jaar, en daarvan zat ik twee jaar in het tuchthuis, want ik had 
gestolen. Een kleinigheid trouwens!’ Hij bracht Debora tot 
wanhoop. Zijn verhalen bewezen alleen maar hoe vreemd hij 
voor haar was, voor haar en haar zoons, die niet zouden ste-
len en ook niet in het tuchthuis zouden zitten. Ze besloot dus 
snel te handelen: ‘Hoeveel moet ik betalen?’ ‘Helemaal niks! – 
Ik vraag geen geld en ik rijd ook niet! De schimmel is oud en 
de vos heeft twee hoefijzers tegelijk verloren. Overigens vreet 
hij de hele dag haver, al heeft hij maar één keer twee werst 
gelopen. Ik kan hem niet langer houden, ik wil hem verko-
pen. Je hebt echt geen leven als voerman!’ ‘Jonas zal de vos 
zelf naar de smid brengen,’ zei Debora koppig, ‘hij zal zelf de 
hoefijzers betalen.’ ‘Misschien,’ antwoordde Samesjkin. ‘Als 
Jonas dat zelf wil doen, dan moet hij ook een wiel laten be-
slaan.’ ‘Ook dat!’ beloofde Debora. ‘We gaan dus volgende 
week!’  
 Dus ging ze naar Kluczýsk, naar de griezelige Kapturak. 
Veel liever was ze naar de rabbi gegaan, want één woord uit 
zijn heilige, dunne mond was vast en zeker meer waard dan 
Kapturaks protectie. Maar de rabbi ontving tussen Pasen en 
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Pinksteren niemand, behalve in dringende gevallen, als het 
om leven en dood ging. Ze trof Kapturak in de kroeg, waar 
hij omringd door boeren en joden in de hoek bij het raam zat 
te schrijven. Zijn pet lag met de naar boven gekeerde voering 
op tafel naast de papieren als een uitgestoken hand en veel 
zilveren munten lagen al in de pet en trokken de aandacht 
van alle omstanders. Kapturak controleerde ze van tijd tot 
tijd, al wist hij dat niemand het zou wagen ook maar één ko-
peke te stelen. Hij schreef verzoekschriften, liefdesbrieven en 
postwissels voor iedere analfabeet – (bovendien kon hij tan-
den trekken en haren knippen.)  
 ‘Ik heb iets belangrijks met u te bespreken,’ zei Debora 
over de hoofde van de omstanders heen. Kapturak schoof 
met een ruk alle papieren opzij, de mensen gingen uit elkaar, 
hij pakte zijn pet, schudde het geld in zijn holle hand en 
knoopte het in een zakdoek. Daarna nodigde hij Debora uit 
om te gaan zitten.  
 Ze keek in zijn kleine, harde ogen als in starre, lichte hoor-
nen knoopjes. ‘Mijn zoons moeten opkomen,’ zei ze. ‘Je bent 
een arme vrouw,’ zei Kapturak met verre, zangerige stem, 
alsof hij haar de kaart zat te lezen. ‘Je hebt geen geld kunnen 
sparen en geen mens kan je helpen.’ ‘Jawel, ik heb wel ge-
spaard.’ ‘Hoeveel?’ ‘Vierentwintig roebel en zeventig kopeke. 
Daarvan heb ik al één roebel uitgegeven om jou te zien.’ ‘Dat 
is dus maar drieëntwintig roebel.’ ‘Drieëntwintig roebel en 
zeventig kopeke,’ verbeterde Debora. Kapturak hief zijn rech-
terhand, spreidde middelvinger en wijsvinger en vroeg: ‘En 
twee zoons?’ ‘Twee,’ fluisterde Debora. ‘Eén kost al vijfen-
twintig.’ ‘Voor mij?’ ‘Ook voor jou.’  
 Ze onderhandelden een halfuur. Daarna zei Kapturak dat 
hij met vijfentwintig voor één tevreden was. Tenminste één! 
dacht Debora.  
 Maar onderweg, terwijl ze op de wagen van Samesjkin zat 
en de wielen door haar ingewanden en haar arme hoofd hob-
belden, leek de toestand nog ellendiger dan eerst. Hoe kon ze 
verschil maken tussen haar zoons? Jonas of Sjemarja? vroeg 
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ze zich aan één stuk door af. Beter één dan allebei, zei haar 
verstand en weeklaagde haar hart.  
 Toen ze thuiskwam en haar zoons het oordeel van Kaptu-
rak begon mee te delen, onderbrak Jonas, de oudste, haar met 
de woorden: ‘Ik ga graag bij de soldaten!’  
 Debora, haar dochter Mirjam, Sjemarja en Mendel Singer 
wachtten roerloos. Ten slotte, toen Jonas niets meer zei, zei 
Sjemarja:  
 ‘Je bent een broer! Een goede broer ben je!’ ‘Nee,’ ant-
woordde Jonas, ‘ik wil bij de soldaten!’  
 ‘Misschien kom je een half jaar later vrij,’ troostte zijn va-
der.  
 ‘Nee,’ zei Jonas, ‘ik wil helemaal niet vrijkomen. Ik blijf bij 
de soldaten!’  
 Allen mompelden het avondgebed. Zwijgend kleedden ze 
zich uit. Daarna liep Mirjam in haar hemd en op kokette te-
nen naar de lamp en blies die uit. Ze gingen slapen.  
 

* 
 
De volgende morgen was Jonas verdwenen. Ze zochten hem 
de hele morgen. Pas ’s avonds laat zag Mirjam hem. Hij reed 
op een schimmel, droeg een bruine jekker en een soldatenpet.  
 ‘Ben je al soldaat?’ riep Mirjam.  
 ‘Nog niet,’ zei Jonas, terwijl hij de schimmel stil liet hou-
den. ‘Doe de groeten aan vader en moeder. Ik ben bij Samesj-
kin, voorlopig, tot ik op moet komen. Zeg maar dat ik het niet 
bij jullie uit kon houden, maar ik houd heel veel van jullie al-
lemaal!’  
 Daarop liet hij een wilgenteen fluiten, trok aan de teugels 
en reed verder.  
 Van nu af aan was hij paardenknecht bij voerman Samesj-
kin. Hij roskamde de schimmel en de vos, sliep bij hen in de 
stal, zoog met open, genietende neusgaten hun bijtende uri-
negeur in en hun zure zweet. Hij zorgde voor de haver en de 
drinkemmers, herstelde het tuig, knipte de staarten, hing 
nieuwe belletjes aan het juk, vulde de troggen, verwisselde 
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het rotte hooi in de twee wagens voor droog hooi, dronk sa-
mogonka met Samesjkin, was dronken en bevruchtte de 
meisjes.  
 Ze beweenden hem thuis als een verloren zoon, maar ver-
gaten hem niet. De zomer brak aan, warm en droog. De avon-
den vielen laat en goud over het land. Voor de hut van Sa-
mesjkin zat Jonas trekharmonica te spelen. Hij was heel dron-
ken en herkende zijn eigen vader niet, die soms aarzelend 
voorbijsloop als een schim die bang was van zichzelf, een va-
der die zich bleef verbazen dat deze zoon aan zijn eigen len-
denen ontsproten was.  
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V 
 
Twintig augustus verscheen er bij Mendel Singer een bode 
van Kapturak om Sjemarja af te halen. Allemaal hadden ze de 
bode rond die dagen verwacht. Maar toen hij in levenden lij-
ve voor hen stond, waren ze verrast en ze schrokken. Het was 
een gewone man met een gewoon postuur en een gewoon ui-
terlijk, met een blauwe soldatenpet op zijn hoofd en een dun-
ne gedraaide sigaret in zijn mond. De uitnodiging om te gaan 
zitten en thee te drinken sloeg hij af. ‘Ik wacht liever voor het 
huis,’ zei hij op een manier waaraan je kon horen dat hij ge-
wend was buiten te wachten. Maar juist die beslissing van de 
man zorgde voor bij de familie van Mendel Singer voor nog 
meer opwinding. Telkens weer zagen ze de man met de blau-
we pet als een wachtpost voor het raam verschijnen en steeds 
heftiger werden hun bewegingen. Ze pakten Sjemarja’s spul-
len in, een pak, gebedsriemen, reisproviand en een broodmes. 
Mirjam haalde de dingen, ze kwam met steeds meer aanzet-
ten en Menoechiem, die al op tafel kon kijken, rekte nieuws-
gierig en stupide zijn nek en lalde aan één stuk door het enige 
woord dat hij kende: mama. Mendel Singer stond voor het 
raam en trommelde tegen de ruit. Debora huilde geluidloos; 
de ene traan na de andere stuurden haar ogen naar haar ver-
trokken mond. Toen Sjemarja’s bundel klaar was, vonden ze 
het allemaal veel te pover en keken met hulpeloze ogen de 
kamer rond of ze nog iets konden ontdekken. Tot dat mo-
ment hadden ze nog niets tegen elkaar gezegd. Nu de witte 
bundel naast de stok op tafel lag, draaide Mendel Singer zich 
voor het raam om naar de kamer en zei tegen zijn zoon: ‘Laat 
meteen zo gauw mogelijk iets van je horen en vergeet het 
niet!’ Debora barstte in snikken uit, stak haar armen uit en 
omhelsde haar zoon. Lang hielden ze elkaar vast. Daarna trok 
Sjemarja zich los, liep naar zijn zuster en gaf haar een klap-
zoen op beide wangen. Zijn vader hield zijn handen zege-
nend boven hem en mompelde haastig iets onverstaanbaars. 
Angstig naderde Sjemarja daarop de starende Menoechiem. 
Voor het eerst moest hij het zieke kind omhelzen en Sjemarja 
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had het gevoel dat hij geen broer moest kussen, maar een 
symbool, dat geen antwoord gaf. Iedereen had graag nog iets 
gezegd. Maar niemand kon de woorden vinden. Ze wisten 
dat het een afscheid voor altijd was. In het gunstigste geval 
bereikte Sjemarja gezond en wel het buitenland. In het ergste 
geval werd hij aan de grens aangehouden en daarna geëxecu-
teerd of door een grenswacht ter plekke neergeschoten. Wat 
moest je tegen elkaar zeggen, als je afscheid voor het leven 
nam?  
 Sjemarja sloeg de bundel over zijn schouder en duwde de 
deur met zijn voet open. Hij keek niet meer om. Hij probeer-
de op het moment dat hij over de drempel stapte het huis en 
al zijn familieleden te vergeten. Achter zijn rug klonk nog een 
keer een luide kreet van Debora. De deur viel weer dicht. Met 
het gevoel dat zijn moeder flauwgevallen was, ging Sjemarja 
naar zijn begeleider. ‘Vlak achter het marktplein,’ zei de man 
met de blauwe pet, ‘staan de paarden op ons te wachten.’ 
Toen ze langs de hut van Samesjkin kwamen, bleef Sjemarja 
staan. Hij wierp een blik in het tuintje en daarna in de open-
staande, lege stal. Zijn broer Jonas was er niet. Hij dacht nog 
één keer weemoedig aan zijn verloren broer, die zich vrijwil-
lig opgeofferd had, zoals Sjemarja nog steeds dacht. Hij is een 
lomperik, maar nobel en dapper, dacht hij. Daarna liep hij 
met gelijkmatige stappen naast de vreemdeling door.  
 Vlak achter het marktplein troffen ze de paarden, zoals de 
man gezegd had. Niet minder dan drie dagen hadden ze no-
dig om bij de grens te komen, want ze vermeden de spoor-
weg. Onderweg bleek dat Sjemarja’s begeleider de weg goed 
kende. Hij gaf dat te kennen zonder dat Sjemarja erom vroeg. 
Hij wees op de verre kerktorens en noemde de dorpen waar-
toe ze behoorden. Hij noemde de gehuchten en de landgoe-
deren en de namen van de landheren. Hij sloeg vaak van de 
brede weg af en vond in korte tijd de weg op smalle paden. 
Het was of hij Sjemarja nog gauw met zijn land vertrouwd 
wilde maken, voor de jonge man eropuit trok om een nieuw 
land te zoeken. Hij zaaide in Sjemarja’s hart heimwee voor 
zijn hele leven.  
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 Een uur voor middernacht kwamen ze bij de grensherberg. 
Het was een stille nacht. De herberg stond daar als enige 
huis, een huis in de stilte van de nacht, zwijgend, duister, met 
dichte ramen, waarachter geen leven leek te zijn. Het was 
omgeven door het aanhoudende gesjirp van miljoenen kre-
kels als het fluisterende koor van de nacht. Verder werden ze 
door geen stem gestoord. Vlak was het land; de besterde hori-
zon trok er een volkomen ronde kring om heen, die alleen in 
het noordoosten door een lichte streep onderbroken werd, als 
een blauwe ring gevat in een stuk zilver. Ze roken de verre 
vochtigheid van de moerassen die zich in het westen uitstrek-
ten en de langzame wind die haar aanvoerde. ‘Een echte, 
mooie zomernacht,’ zei de bode van Kapturak. En voor het 
eerst sinds ze bij elkaar waren, verwaardigde hij zich over 
zijn werk te praten: ‘Je kunt in zulke stille nachten niet altijd 
zonder problemen de grens over. Voor onze ondernemingen 
is regen nuttiger.’ Hij bracht een zekere angst teweeg bij Sje-
marja. Omdat de herberg waarvoor ze stonden stil en geslo-
ten was, had Sjemarja niet aan hun betekenis gedacht, tot de 
woorden van zijn begeleider hem aan zijn plan herinnerden. 
‘Laten we naar binnen gaan,’ zei hij als iemand die het gevaar 
niet langer uit wil stellen. ‘Je hoeft je niet te haasten: we zul-
len nog lang genoeg moeten wachten!’  
 Hij ging toch naar het raam en klopte zachtjes op de hou-
ten luiken. De deur ging open en liet een brede stroom geel 
licht over de nachtelijke aarde gaan. Ze gingen naar binnen. 
Achter de tap, precies in de lichtkring van een hanglamp, 
stond de waard, die hen toeknikte, en op de vloer zaten een 
paar mannen te dobbelen. Aan een tafel zat Kapturak met een 
man in wachtmeestersuniform. Niemand keek op. Het ram-
melen van de dobbelstenen en het tikken van de hangklok 
klonk. Sjemarja ging zitten. Zijn begeleider bestelde iets te 
drinken. Sjemarja dronk een borrel; hij werd warm, maar rus-
tig. Hij had zich nog nooit zo zeker gevoeld; hij wist dat hij 
een van de zeldzame uren beleefde waarin de mens zijn lot 
niet minder kon vormen dan de grote macht die het hem ten 
deel deed vallen.  
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 Kort nadat de klok twaalf geslagen had, knalde er een 
schot, hard en scherp, met een langzaam wegstervende echo. 
Kapturak en de wachtmeester stonden op. Het was het afge-
sproken teken waarmee de wachtpost te verstaan gaf dat de 
nachtelijke controle door de grensofficier voorbij was. De 
wachtmeester verdween. Kapturak waarschuwde de mensen 
dat ze zich klaar moesten maken. Iedereen stond langzaam 
op, nam zijn bundel of koffer op zijn schouder, de deur ging 
open, ze druppelden één voor één de nacht in en gingen op 
weg naar de grens. Ze probeerden te zingen; iemand verbood 
dat, het was de stem van Kapturak. Ze wisten niet of die uit 
de voorste rijen kwam, uit de middelste of uit de laatste. Ze 
liepen dus zwijgend door het dichte sjirpen van de krekels en 
het diepe blauw van de nacht. Na een halfuur commandeerde 
de stem van Kapturak: ‘Liggen!’ Ze lieten zich op de bedauw-
de grond vallen, bleven roerloos liggen en drukten hun klop-
pende hart tegen de natte aarde, afscheid van hun hart van 
hun vaderland. Daarna kregen ze bevel om op te staan. Ze 
kwamen bij een brede, ondiepe greppel; links van hen ging er 
een licht op, het was het licht van het wachthuisje. Ze gingen 
op de rand van de greppel zitten. Plichtsgetrouw, maar zon-
der te richten, loste achter hen een van de wachtposten een 
geweerschot.  
 ‘We zijn de grens over!’ riep een stem.  
 Op dat moment lichtte de hemel in het oosten op. De man-
nen draaiden zich om, naar hun vaderland, waarover de 
nacht nog leek te liggen, en keerden zich weer naar de dag en 
het vreemde land.  
 Een begon er te zingen, allemaal vielen ze in en zingend 
begonnen ze te marcheren. Alleen Sjemarja zong niet mee. Hij 
dacht aan zijn naaste toekomst (hij bezat twee roebel) en aan 
de morgen thuis. Over twee uur stond thuis zijn vader op, 
mompelde een gebed, schraapte zijn keel, gorgelde, ging naar 
het bekken en spatte met water. Moeder blies in de samowar. 
Menoechiem lalde iets in de morgen en Mirjam kamde witte 
donsveertjes uit haar haar. Dat zag Sjemarja allemaal duide-
lijker dan hij het ooit gezien had, toen hij nog thuis woonde 
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en zelf een bestanddeel van de morgen thuis was. Hij hoorde 
het zingen van de anderen nauwelijks; alleen zijn voeten na-
men het ritme over en marcheerden mee.  
 Een uur later zag hij de eerste buitenlandse stad, de blau-
we rook uit de eerste, ijverige schoorstenen en een man met 
een gele armband, die de nieuwelingen ontving. Een toren-
klok sloeg zes uur.  
 Ook de hangklok bij de familie Singer sloeg zes uur. Men-
del stond op, gorgelde, schraapte zijn keel en mompelde een 
gebed, Debora stond al bij het fornuis in de samowar te bla-
zen, Menoechiem lalde uit zijn hoek iets onverstaanbaars en 
Mirjam kamde zich voor de doffe spiegel. Daarna slurpte De-
bora de hete thee, staand, nog steeds aan het fornuis. ‘Waar is 
Sjemarja nu?’ vroeg ze opeens. Allemaal hadden ze aan hem 
gedacht. ‘God zal hem helpen!’ zei Mendel Singer. En zo brak 
de dag aan.  
 Zo braken de volgende dagen aan, lege dagen, bekommer-
de dagen. Een huis zonder kinderen, dacht Debora. Allemaal 
heb ik ze ter wereld gebracht, allemaal heb ik ze gezoogd, en 
een wind heeft ze weggeblazen. Ze was op zoek naar Mirjam, 
maar haar dochter was zelden thuis. Als moeder had ze al-
leen Menoechiem nog. Altijd stak hij zijn armen uit, als ze 
langs zijn hoekje kwam. En als ze hem kuste, zocht hij haar 
borst als een zuigeling. Vol verwijten dacht ze aan de zegen, 
die zo langzaam in vervulling ging, en ze betwijfelde of ze 
het nog mee zou maken dat Menoechiem beter werd.  
 Het huis zweeg, wanneer het zingen van de lernende jon-
gens ophield. Het zweeg en het was duister. Het was weer 
winter. Ze waren zuinig met petroleum. Ze gingen bijtijds 
slapen. Ze verzonken dankbaar in de goede nacht. Van tijd 
tot tijd stuurde Jonas een groet. Hij diende in Pskov, verheug-
de zich in zijn gewone, goede gezondheid en had geen pro-
blemen met zijn meerderen.  
 Zo verstreken de jaren.  
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VI 
 
Op een middag in de nazomer kwam er een vreemdeling het 
huis van Mendel Singer binnen. De deur en het raam stonden 
open. De vliegen plakten stil, zwart en verzadigd op de war-
me, zonnige muren en het zingen van de leerlingen stroomde 
uit het open huis de witte straat in. Plotseling bemerkten ze 
de vreemde man in de deuropening en verstomden. Debora 
stond op van haar krukje. Van de andere kant van de straat 
kwam Mirjam haastig aanlopen met de wankelende Menoe-
chiem aan haar heftige hand. Mendel Singer ging voor de 
vreemdeling staan en keek hem onderzoekend aan. Het was 
een ongewone man. Hij droeg een grote, zwarte, vilten punt-
hoed, een lichte, wijde, wapperende broek, stevige, gele laar-
zen en als een vlag woei over zijn diepgroene hemd een knal-
rode das. Zonder zich te verroeren zei hij iets, blijkbaar een 
groet, in een onverstaanbare taal. Het klonk alsof hij met een 
kers in zijn mond praatte. Groene stengels staken er toch al 
uit de zak van zijn jasje. Zijn gladde, bijzonder lange bovenlip 
trok langzaam op als een toneeldoek en ontblootte een sterk, 
geel gebit, dat aan een paard deed denken. De kinderen 
moesten lachen en ook Mendel Singer lachte fijntjes. De 
vreemdeling haalde een in de lengte gevouwen brief tevoor-
schijn en las het adres en de naam van de Singers op een ei-
genaardige manier, zodat iedereen nog een keer moest la-
chen. ‘Amerika!’ zei de man nu en overhandigde Mendel Sin-
ger de brief. Een gelukkig voorgevoel kwam in Mendel op en 
verhelderde zijn gezicht. ‘Sjemarja,’ zei hij. Met een handbe-
weging stuurde hij zijn leerlingen weg, zoals je vliegen weg-
jaagt. Ze renden naar buiten. De vreemdeling ging zitten. De-
bora zette thee, koekjes en limonade op tafel. Mendel maakte 
de brief open. Debora en Mirjam gingen ook zitten. En het 
volgende begon Singer voor te lezen:  
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Lieve vader, lieve moeder, dierbare Mirjam en beste Menoechiem,  
Jonas noem ik niet, omdat hij bij het leger is. Ook verzoek ik jullie 
hem deze brief niet direct te sturen, want hij zou problemen kunnen 
krijgen, als hij correspondeert met een broer die deserteur is. Daar-
om heb ik ook zo lang gewacht en jullie niet per post geschreven, tot 
ik eindelijk de kans kreeg deze brief met mijn goede vriend Mac mee 
te geven. Hij kent jullie allemaal van mijn verhalen, maar hij zal 
geen woord met jullie kunnen spreken, want hij is niet alleen een 
Amerikaan, maar zijn ouders zijn ook al in Amerika geboren, en een 
jood is hij ook niet. Maar hij is beter dan tien joden.  
 En zo zal ik jullie vertellen van het begin tot nu: eerst, toen ik de 
grens over ging, had ik niets te eten, alleen twee roebel op zak, maar 
ik dacht bij mezelf dat God me wel zou helpen. Van een scheepvaart-
maatschappij in Triëst kwam er een man met een bedrijfspet naar de 
grens om ons af te halen. We waren met twaalf man, de anderen 
hadden allemaal geld, zij kochten valse papieren en bootkaarten en 
de agent van de scheepvaartmaatschappij bracht ze naar de trein. Ik 
ging mee. Ik dacht bij mezelf: dat kan geen kwaad. Ik ga mee en ik 
zie in ieder geval hoe het is, wanneer je naar Amerika vaart. Ik blijf 
dus alleen achter met de agent en hij is verbaasd dat ik niet meega. 
‘Ik heb geen kopeke,’ zeg ik tegen de agent. Of ik kan lezen en schrij-
ven, vraagt hij. ‘Een beetje,’ zeg ik, ‘maar dat is misschien genoeg.’ 
Goed, om een lang verhaal kort te maken: die man had werk voor 
me. Namelijk iedere dag, wanneer de deserteurs aankomen, naar de 
grens gaan, ze afhalen en alles voor ze kopen en ze wijsmaken dat 
Amerika het land van melk en honing is. Well, ik ga aan het werk 
en vijftig procent van mijn verdienste geef ik de agent, want ik ben 
maar onderagent. Hij draagt een pet met de firnanaam in goud ge-
borduurd en ik heb maar een armband. Na twee maanden zeg ik dat 
ik zestig procent moet hebben, anders leg ik het werk neer. Ik krijg 
die zestig. Kort en goed: ik leer bij mijn kamerverhuurder een mooi 
meisje kennen, Vega heet ze, en nu is ze jullie schoondochter. Haar 
vader gaf me wat geld om een zaak te beginnen, maar ik kan maar 
niet vergeten hoe die elf naar Amerika gevaren zijn en hoe ik alleen 
achtergebleven ben. Ik neem dus alleen van Vega afscheid, schepen 
ken ik, dat is immers mijn vak – en ik vaar dus naar Amerika. En 
hier ben ik, twee maanden geleden is Vega hierheen gekomen, we 
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zijn getrouwd en heel gelukkig. Mac heeft de foto’s in zijn zak. In 
het begin naaide ik knopen aan broeken, daarna streek ik broeken, 
daarna naaide ik voeringen in mouwen en bijna was ik kleermaker 
geworden, net als alle joden in Amerika. Maar toen leerde ik Mac 
kennen op een uitstapje naar Long Island, vlak bij Fort Lafayette. 
Als jullie hier zijn, zal ik die plek laten zien. Vanaf dat moment 
ging ik met hem samenwerken, allerlei zaken. Tot we in verzekerin-
gen gingen. Ik verzeker de joden en de Ieren en ik heb zelfs ook al 
een paar christenen verzekerd. Mac zal jullie tien dollar geven, 
daarvan kunnen jullie iets kopen voor de reis. Want binnenkort 
stuur ik jullie bootkaarten, met Gods hulp.  
 Ik omhels en kus jullie allemaal  
  Jullie zoon Sjemarja 
  (hier heet ik Sam).  
 
Toen Mendel klaar was met de brief, viel er in de kamer een 
hoorbare stilte, die zich met de stilte van de nazomerdag leek 
te vermengen en waarin alle gezinsleden de stem van de ge-
emigreerde zoon dachten te horen. Ja, Sjemarja sprak zelf, 
daarginds, in het o zo verre Amerika, waar het op dit mo-
ment misschien dag was of ochtend. Even vergat iedereen de 
aanwezige Mac. Het was alsof hij achter de verre Sjemarja 
was schuilgegaan als een postbode die een brief bezorgt, 
doorloopt en verdwijnt. Hijzelf, de Amerikaan, moest weer 
laten merken dat hij er was. Hij stond op en deed een greep 
in zijn broekzak, als een goochelaar die op het punt staat een 
kunstje te vertonen. Hij haalde een portefeuille tevoorschijn 
en haalde er tien dollar uit en fotografieën, waarop Sjemarja 
de ene keer met zijn vrouw Vega op een bank in het groen te 
zien was en de andere keer alleen, in zwempak op het bad-
strand, als een lichaam en een gezicht tussen een tiental onbe-
kende lichamen en gezichten, geen Sjemarja meer, maar een 
Sam. Het dollarbiljet en de foto’s gaf de vreemdeling aan De-
bora, nadat hij hen allemaal goed aangekeken had, als om ie-
der apart op zijn betrouwbaarheid te onderzoeken. Het biljet 
verfrommelde ze in haar ene hand en met de andere legde ze 
de foto’s op tafel, naast de brief. Dat duurde bij elkaar een 
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paar minuten, waarin nog steeds gezwegen werd. Ten slotte 
zette Mendel Singer zijn wijsvinger op de foto en zei: ‘Dat is 
Sjemarja.’ ‘Sjemarja,’ herhaalden de anderen en zelfs Menoe-
chiem, die nu al boven de tafel uitkwam, maakte een helder 
hinnikend geluid en legde een van zijn schuwe blikken met 
loensende behoedzaamheid op de foto’s.  
 Mendel Singer had opeens het gevoel of de vreemdeling 
geen vreemdeling meer was en of hij diens eigenaardige taal 
verstond. ‘Vertel eens wat!’ zei hij tegen Mac. En alsof de 
Amerikaan Mendels woorden begrepen had, begon zijn grote 
mond te bewegen en met opgewekte ijver onbegrijpelijke din-
gen te vertellen, en het was alsof hij met een gezegende 
smaak veel smakelijke gerechten fijnkauwde. Hij vertelde de 
Singers dat hij door de handel in hop – hij wilde graag brou-
werijen beginnen in Chicago – naar Rusland gekomen was. 
Maar de Singers konden hem niet verstaan. Nu hij hier toch 
was, wilde hij ook de kans niet missen om de Kaukasus te be-
zoeken en vooral de Ararat te beklimmen, waarover hij al 
veel in de Bijbel gelezen had. Nadat de toehoorders met inge-
spannen gezichten naar het verhaal van Mac geluisterd had-
den om uit de hele denderende wirwar misschien één begrij-
pelijke lettergreep op te vangen, beefde hun hart bij het 
woord “Ararat”, dat hun vreemd bekend voorkwam, maar 
tot hun ontzetting ook veranderd, en dat met een gevaarlijk 
en verschrikkelijk gedonder uit Mac kwam rollen. Alleen 
Mendel Singer moest aan één stuk door glimlachen. Hij vond 
het prettig de taal te horen die nu ook die van zijn zoon Sje-
marja was geworden, en terwijl Mac aan het woord was, pro-
beerde Mendel zich voor te stellen hoe zijn zoon eruitzag, 
wanneer hij ook zulke woorden gebruikte. En al gauw was 
het of de stem van zijn eigen zoon door de mond van de op-
gewekt malende mond van de vreemdeling sprak.  
 De Amerikaan was klaar met zijn verhaal, ging de tafel 
rond en drukte iedereen hartelijk en heftig de hand. Menoe-
chiem tilde hij met een haastige ruk op, bekeek het scheve 
hoofd, de dunne hals, de blauwe en levenloze handen en de 
kromme benen en zette hem met een tedere en nadenkende 
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geringschatting op de grond, alsof hij zo wilde zeggen dat 
vreemde schepsels op de aarde moesten zitten en niet bij ta-
fels moesten staan. Daarna liep hij breeduit, groot, een beetje 
wankelend en met zijn handen in zijn zakken de openstaande 
deur uit en de hele familie ging achter hem aan. Allemaal 
hielden ze hun hand boven hun ogen, terwijl ze de zonnige 
straat in keken, waar Mac in het midden liep en waar hij aan 
het eind nog een keer bleef staan om even terug te zwaaien.  
 Lang bleven ze buiten, ook nadat Mac verdwenen was. Ze 
hielden hun handen boven hun ogen en keken in het stoffige 
stralen van de lege straat. Ten slotte zei Debora: ‘Nu is hij 
weg!’ En alsof de vreemdeling nu pas verdwenen was, keer-
den ze allemaal om en bleven staan met ieder een arm op de 
schouder van de ander, voor de fotografieën op tafel. ‘Hoe-
veel is tien dollar?’ vroeg Mirjam en begon het na te rekenen.  
 ‘Het maakt niets uit,’ zei Debora, ‘hoeveel tien dollar is; we 
kopen er toch niets voor.’  
 ‘Waarom niet?’ antwoordde Mirjam, ‘moeten we dan in 
onze vodden gaan?’  
 ‘Wie gaat waarnaartoe?’ schreeuwde haar moeder.  
 ‘Naar Amerika,’ zei Mirjam glimlachend, ‘Sam heeft het 
zelf geschreven.’  
 Voor het eerst had een lid van het gezin Sjemarja “Sam” 
genoemd en het was alsof Mirjam de Amerikaanse naam van 
haar broer met opzet uitgesproken had om zijn verlangen dat 
de familie naar Amerika zou gaan te benadrukken.  
 ‘Sam!’ riep Mendel Singer, ‘wie is Sam?’  
 ‘Ja,’ herhaalde Debora, ‘wie is Sam?’  
 ‘Sam,’ zei Mirjam nog steeds met een glimlach, ‘is mijn 
broer in Amerika en jullie zoon!’  
 Haar ouders zwegen.  
 Menoechiems stem gilde plotseling hoog uit de hoek waar-
in hij weggekropen was.  
 ‘Menoechiem kan niet op reis!’ zei Debora heel zacht, alsof 
ze bang was dat de zieke haar kon verstaan.  
 ‘Menoechiem kan niet op reis!’ herhaalde Mendel Singer 
even zacht.  
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 De zon leek snel te zakken. Op de muur van het tegenover-
liggende huis, waar ze door het open raam allemaal naar 
stonden te staren, steeg de zwarte schaduw zichtbaar hoger, 
zoals de zee bij opkomende vloed aan de oevers stijgt. Er stak 
een lichte wind op en in de scharnieren knarste het raam.  
 ‘Doe de deur dicht, het tocht!’ zei Debora.  
 Mirjam ging naar de deur. Voor ze de klink pakte, bleef ze 
nog even staan en stak haar hoofd buiten de deur in de rich-
ting waarin Mac verdwenen was. Daarna deed Mirjam de 
deur met een harde klap dicht en zei: ‘Dat is de wind!’  
 Mendel ging voor het raam staan. Hij keek hoe de scha-
duw van de avond tegen de muur kroop. Hij hief zijn hoofd 
en keek naar de goudglanzende nok van het huis tegenover 
hem. Hij bleef lang zo staan met de kamer, zijn vrouw, zijn 
dochter Mirjam en de zieke Menoechiem achter zijn rug. Hij 
voelde hen allemaal en vermoedde al hun bewegingen. Hij 
wist dat Debora haar hoofd op tafel legde om te huilen, dat 
Mirjam haar gezicht naar het fornuis keerde en dat haar 
schouders nu en dan schokten, hoewel ze helemaal niet huil-
de. Hij wist dat zijn vrouw alleen maar op het moment 
wachtte dat hij zijn gebedenboek zou pakken om naar het ge-
bedshuis te gaan en het avondgebed te zeggen en dat Mirjam 
haar gele sjaal zou pakken om gauw naar de buren te gaan. 
Daarna wilde Debora het biljet van tien dollar, dat ze nog 
steeds in haar hand had, onder de vloerplank te stoppen. Hij 
kende die plank, Mendel Singer. Iedere keer als hij erop stap-
te, verraadde die krakend het geheim dat ze bedekte en her-
innerde hem aan het grommen van de honden die Samesjkin 
voor zijn stal vastgebonden had. Hij kende de plank, Mendel 
Singer. En om niet te hoeven denken aan de zwarte honden 
van Samesjkin, die hij griezelig vond, een belichaming van de 
zonde, probeerde hij niet op de plank te trappen, als hij het 
niet vergat en in de ijver van het lesgeven door de kamer liep. 
Terwijl hij zo de gouden streep van de zon steeds smaller zag 
worden en van de nok van het huis op het dak zag glijden en 
vandaar op de witte schoorsteen, dacht hij voor het eerst in 
zijn leven duidelijk het geluidloze en verraderlijke kruipen 
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van de dagen te voelen, de bedrieglijke sluwheid van de eeu-
wige wisseling van dag en nacht en zomer en winter en het 
voorbijglijden van het leven, gelijkvormig, ondanks alle ver-
wachte en onverwachte verschrikkingen. Ze groeiden alleen 
op de afwisselende oevers en Mendel Singer gleed erlangs. Er 
kwam een man uit Amerika, die lachte, een brief bracht, dol-
lars en foto’s van Sjemarja en weer verdween in de versluier-
de streken van de verte. Zijn zoons verdwenen: Jonas diende 
de tsaar in Pskov en was geen Jonas meer. Sjemarja baadde 
aan de oevers van de oceaan en heette geen Sjemarja meer. 
Mirjam keek de Amerikaan na en wilde ook naar Amerika. 
Alleen Menoechiem bleef wat hij geweest was sinds de dag 
van zijn geboorte: een invalide. En Mendel Singer zelf bleef 
wat hij altijd geweest was: een leraar.  
 De smalle straat werd helemaal donker en tegelijkertijd le-
vendig. De dikke vrouw van glazenmaker Chaim en de ne-
gentigjarige grootmoeder van de onlangs gestorven sloten-
maker Jossel Kopp haalden hun stoel uit het huis om voor de 
deur te gaan zitten en van de frisse avondlucht te genieten. 
De joden liepen zwart en haastig en met vluchtig gemompel-
de groeten naar het gebedshuis. Daarop draaide Mendel Sin-
ger zich om: hij wilde ook op weg gaan. Hij liep langs Debo-
ra, die nog steeds met haar hoofd op de harde tafel lag. Haar 
gezicht, dat Mendel al jaren niet meer uit kon staan, was nu 
weggestopt, als het ware ingebed in het harde hout, en de 
duisternis die de kamer begon te vullen dekte ook Mendels 
hardheid en verlegenheid toe. Zijn hand gleed over de brede 
rug van zijn vrouw; vertrouwd was dat vlees ooit geweest en 
vreemd was het nu. Ze stond op en zei: ‘Jij gaat bidden.’ En 
omdat ze aan iets anders dacht, veranderde ze de zin met een 
verre stem en herhaalde: ‘Bidden ga je.’  
 Tegelijk met haar vader verliet Mirjam het huis in een gele 
sjaal en begaf zich naar de buren.  
 Het was de eerste week van de maand av. De joden kwa-
men na het avondgebed bijeen om de nieuwe maan te be-
groeten, en omdat het een aangename nacht was en een ver-
kwikking na de warme dag, volgden ze hun gelovige hart ge-
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williger dan gewoonlijk en Gods gebod om de wedergeboor-
te van de maan te begroeten op een open plek, waarboven de 
hemel zich weidser en omvangrijker welfde dan over de nau-
we straten van het stadje. En ze begaven zich in toevallige 
groepjes gauw zwijgend en zwart achter de huizen, zagen in 
de verte het bos, dat even zwart en zwijgzaam was als zijzelf, 
maar eeuwig in zijn gewortelde bestand, zagen de sluier van 
de nacht over de wijde velden en bleven ten slotte staan. Ze 
keken naar de hemel op zoek naar het gekromde zilver van 
het nieuwe hemellichaam dat vandaag nogmaals geboren 
werd, net als op de dag van zijn schepping. Ze sloten zich 
aaneen tot een hechte groep en sloegen hun gebedenboek op; 
wit schemerden de bladzijden, zwart staarden de hoekige let-
ters voor hun ogen in de nachtelijk-blauwe helderheid en ze 
begonnen de groet aan de maan te mompelen en hun boven-
lichamen heen en weer te wiegen, zodat ze eruitzagen of ze 
bewogen werden door een onzichtbare storm. Steeds sneller 
sjokkelden ze, steeds luider baden ze en met krijgshaftige 
moed wierpen ze de verre hemel hun door en door vertrouw-
de woorden toe. Vreemd was de aarde waarop ze stonden, 
vijandig het bos dat hen aanstaarde, akelig het keffen van de 
honden, waarvan ze het wantrouwige gehoor gewekt had-
den, en vertrouwd alleen de maan, die vandaag in deze we-
reld geboren werd als in het land der vaderen, en de Heer, 
die overal waakte, thuis en in de ballingschap.  
 Met een luid ‘Amen!’ besloten ze de zegen, gaven elkaar 
een hand en wensten elkaar een gelukkige maand, voorspoed 
in zaken en gezondheid voor de zieken. Ze gingen uit elkaar, 
liepen afzonderlijk naar huis en verdwenen in de straatjes 
achter de kleine deuren van hun scheve hutten. Maar één 
jood bleef achter: Mendel Singer.  
 Zijn metgezellen mochten dan pas een paar minuten gele-
den afscheid genomen hebben, voor hem was het alsof hij er 
al een uur stond. Hij ademde de ongestoorde rust in vrijheid 
in, deed een paar passen, voelde zich mat, kreeg zin om op de 
grond te gaan liggen en was bang voor de onbekende aarde 
en de gevaarlijke wormen die er hoogstwaarschijnlijk rond-
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kropen. Hij moest aan zijn verloren zoon Jonas denken. Jonas 
sliep nu in een kazerne, op het hooi, in een stal, misschien 
naast paarden. Zijn zoon Sjemarja woonde aan de overkant 
van het water: wie was er verder weg, Jonas of Sjemarja? De-
bora had thuis de dollars al weggestopt en Mirjam vertelde 
de buren nu het verhaal van het bezoek van de Amerikaan.  
 De jonge maansikkel verspreidde al een sterke, zilveren 
glans en trouw begeleid door de lichtste ster aan de hemel 
gleed ze door de nacht. Soms huilden de honden en lieten 
Mendel schrikken. Ze verscheurden de vrede op aarde en 
versterkten Mendel Singers onrust. Al was hij nog geen vijf 
minuten van de huizen van het stadje verwijderd, hij had het 
gevoel of hij oneindig ver van de bewoonde wereld van de 
joden was, onzegbaar eenzaam, bedreigd door gevaren en 
toch niet in staat om terug te gaan. Hij keerde zich naar het 
noorden: daar ademde duister het bos. Rechts strekten zich 
vele wersten ver de moerassen uit met hier en daar de zilve-
ren wilgen. Links lagen de velden onder opalen sluiers. Soms 
dacht Mendel een menselijk geluid uit een onbestemde rich-
ting te horen. Hij hoorde bekende mensen praten en had ook 
het idee dat hij hen verstond. Daarna herinnerde hij zich dat 
hij die gesprekken allang gehoord had. Hij begreep dat hij ze 
nu nog een keer hoorde, alleen hun echo, die zo lang in zijn 
geheugen had gewacht.  
 Opeens ruiste er iets links in het koren, al was er geen 
wind opgestoken. Het ruiste steeds dichterbij en nu kon Men-
del ook zien hoe de manshoge aren bewogen; daartussen 
moest een mens sluipen, zo niet een reusachtig dier, een mon-
ster. Weglopen was misschien een goed idee geweest, maar 
Mendel wachtte en bereidde zich voor op de dood. Er zou nu 
een boer of een soldaat uit het koren stappen, Mendel van 
diefstal beschuldigen en ter plekke neerslaan – met een steen 
misschien. Het kon ook een landloper zijn, een moordenaar, 
een misdadiger, die niet afgeluisterd en bekeken wilde wor-
den. ‘Heilige God!’ fluisterde Mendel. Toen hoorde hij stem-
men. Het waren twee mensen die door het koren liepen, en 
dat het er niet één was, stelde de jood gerust, hoewel hij tege-
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lijkertijd zei dat het ook twee moordenaars konden zijn. Nee, 
het waren geen moordenaars, het was een liefdespaar. Een 
meisjesstem zei iets en een man lachte. Ook liefdesparen kon-
den gevaarlijk worden; er waren veel voorbeelden van dat 
een man razend werd, wanneer hij een getuige van zijn liefde 
te pakken kreeg. Al gauw moesten de twee het veld uitko-
men. Mendel Singer overwon zijn vreselijke afkeer van de 
wormen in de aarde en ging zachtjes liggen met zijn blik op 
het koren gericht. Daar gingen de aren opzij; de man kwam 
het eerst tevoorschijn, een man in uniform, een soldaat met 
een donkerblauwe pet, gelaarsd en gespoord, het metaal 
blonk en rinkelde zacht. Achter hem lichtte een gele sjaal op, 
een gele sjaal, een gele sjaal. Er klonk een stem, de stem van 
het meisje. De soldaat draaide zich om en sloeg zijn arm om 
haar schouders; nu opende zich de sjaal, de soldaat liep ach-
ter het meisje, zijn handen hield hij op haar borst en ingebed 
in de soldaat liep zo het meisje.  
 Mendel sloot zijn ogen en liet het ongeluk in het duister 
voorbijgaan. Als hij niet bang was geweest om zichzelf te ver-
raden, had hij ook graag zijn oren dichtgestopt om niets te 
hoeven horen. Maar wat hij moest horen waren verschrikke-
lijke woorden, zilver gerinkel van sporen, zacht en waanzin-
nig gegiechel en een diep gelach van de man. Vol verlangen 
wachtte hij nu op het keffen van de honden. Mochten ze maar 
luid huilen, heel luid huilen moesten ze! Moordenaars moes-
ten uit het koren stappen om hem neer te slaan. De stemmen 
verwijderden zich. Stil was het. Weg was alles. Niets was er 
geweest.  
 Mendel Singer stond haastig op, keek om zich heen, pakte 
met beide handen de panden van zijn lange jas op en liep in 
de richting van het stadje. De luiken waren gesloten, maar 
veel vrouwen zaten nog voor de deur te praten en te snurken. 
Hij vertraagde zijn pas om niet op te vallen, hij maakte alleen 
grote, haastige passen met zijn jaspanden nog steeds in zijn 
handen. Voor zijn huis bleef hij staan. Hij klopte aan het 
raam. Debora deed het open. ‘Waar is Mirjam?’ vroeg Men-
del. ‘Ze is nog wandelen.’ zei Debora, ‘ze is immers niet te 
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houden! Dag en nacht gaat ze wandelen. Ze is nog geen half-
uur thuis. God heeft me gestraft met deze kinderen, wie heeft 
er ooit – – –‘ ‘Stil,’ onderbrak Mendel haar, ‘als Mirjam thuis-
komt, zeg dan dat ik naar haar gevraagd heb. Ik kom van-
daag niet naar huis, maar pas morgenvroeg. Vandaag is de 
sterfdag van mijn grootvader Zallel en ik ga bidden.’  
 En hij ging weg zonder een antwoord van zijn vrouw af te 
wachten.  
 Het kon nauwelijks drie uur geleden zijn dat hij het ge-
bedshuis verlaten had. Nu hij weer binnenkwam, was het of 
hij er na vele weken weer kwam, en hij streek met een tedere 
hand over de klep van zijn oude gebedslessenaar en vierde 
met hem een weerzien. Hij klapte hem open en pakte zijn ou-
de, zware, zwarte boek dat in zijn handen vertrouwd aan-
voelde en dat hij uit duizend eendere boeken zonder aarzelen 
had herkend. Zo vertrouwd was de leren gladheid van de 
band met de verheven ronde eilandjes stearine, de hard ge-
worden resten van ontelbare allang opgebrande kaarsen en 
de benedenhoeken van de bladzijden, poreus, gelig, vet, drie-
maal gegolfd door het jarenlange ombladeren met bevochtig-
de vingers. Ieder gebed dat hij op het moment nodig had, kon 
hij in een mum van tijd opslaan. Het lag in zijn geheugen op-
geslagen met de kleinste trekken van de fysiognomie die het 
in zijn gebedenboek droeg, het aantal bladzijden, de vorm en 
grootte van de druk en de precieze tint van de bladzijden.  
 Het schemerde in het gebedshuis; het gelige licht van de 
kaarsen aan de oostelijke muur naast de kast met de torarol-
len verdreef het donker niet, maar leek er eerder in op te 
gaan. De hemel met een paar sterren was door de ramen te 
zien en alle voorwerpen in de ruimte waren te herkennen: de 
lessenaars, de tafel, de banken, de papiersnippers op de 
vloer, de armluchters aan de muur en een paar kleedjes met 
gouden franje. Mendel Singer stak twee kaarsen aan, plakte 
ze stevig op het kale hout van de lessenaar, sloot zijn ogen en 
begon te bidden. Met zijn ogen dicht wist hij waar een bladzij 
afgelopen was en werktuiglijk sloeg hij het blad om. Geleide-
lijk gleed zijn bovenlichaam in het gewone sjokkelen, zijn he-
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le lichaam bad mee, zijn voeten schuifelden over de planken, 
zijn handen balden zich tot vuisten en sloegen als hamers op 
de lessenaar, op zijn borst, op het boek en in de lucht. Op de 
kachelbank sliep een dakloze jood. Zijn ademtochten werden 
begeleid en ondersteund door Mendel Singers monotone zin-
gen, dat een heet gezang in de gele woestijn leek, verloren en 
vertrouwd met de dood. Zijn eigen stem en de adem van de 
slaper verdoofden Mendel en verdreven iedere gedachte uit 
zijn hart; hij was niets meer dan een bidder, de woorden gin-
gen door hem op weg naar de hemel, een hol vat was hij, een 
trechter. Zo bad hij de morgen tegemoet.  
 De dag ademde tegen de ramen. Daarna werden de kaar-
sen pover en mat, achter de lage hutten zag je de zon al opko-
men, met rode vlammen vulde ze de twee oostelijke ramen 
van het gebouw. Mendel doofde de kaarsen, borg het boek 
weg, deed zijn ogen open en maakte aanstalten om te gaan. 
Hij ging naar buiten. Het rook naar zomer, opdrogende moe-
rassen en wakker geworden groen. De luiken waren nog 
dicht. De mensen sliepen.  
 Mendel klopte drie keer met zijn hand op zijn deur. Hij 
voelde zich sterk en fris, alsof hij lang en droomloos had ge-
slapen. Hij wist precies wat hem te doen stond. Debora deed 
open. ‘Zet maar thee voor me,’ zei Mendel, ‘dan zal ik je wat 
vertellen. Is Mirjam thuis?’ ‘Natuurlijk,’ antwoordde Debora, 
‘waar zou ze anders zijn? Dacht je dat ze al in Amerika was?’  
 De samowar zoemde, Debora ademde in een drinkglas en 
poetste het schoon. Daarna dronken Mendel en Debora ge-
lijkmatig, met getuite, slurpende lippen. Plotseling zette Men-
del zijn glas neer en zei: ‘We gaan naar Amerika. Menoe-
chiem moet achterblijven. We moeten Mirjam meenemen. Er 
zweeft een ongeluk boven ons, als we blijven.’ Hij zweeg 
even en zei toen zacht:  
 ‘Ze gaat met een kozak.’  
 Het glas viel rinkelend uit Debora’s handen. Mirjam werd 
wakker in de hoek en Menoechiem bewoog in zijn doffe 
slaap. Daarna bleef het stil. Miljoenen leeuweriken kwinke-
leerden boven het huis, onder de hemel.  
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 Met een lichte flits sloeg de zon tegen het raam, trof de 
glanzende messing samowar en maakte er een gewelfde 
spiegel van.  
 Zo begon de dag.  
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VII 
 
Naar Doebno ga je met de wagen van Samesjkin, naar Mos-
kou ga je met de trein, maar naar Amerika ga je niet met een 
schip, maar ook met documenten. Om die te krijgen, moet je 
naar Doebno.  
 Debora begeeft zich dus naar Samesjkin. Samesjkin zit niet 
meer op de kachelbank; hij is helemaal niet thuis, het is don-
derdag en varkensmarkt, Samesjkin kan pas over een uur 
thuiskomen.  
 Debora loopt heen en weer, heen en weer voor Samesjkins 
hut en ze denkt alleen maar aan Amerika.  
 Een dollar is meer dan twee roebel, één roebel is honderd 
kopeke, twee roebel is tweehonderd kopeke, hoeveel kopeke 
gaat er in godsnaam in een dollar? Hoeveel dollar stuurt Sje-
marja nog? Amerika is een gezegend land.  
 Mirjam gaat met een kozak; in Rusland kan ze dat wel, 
maar in Amerika heb je geen kozakken.  
 Rusland is een treurig land, Amerika is een vrij land, een 
vrolijk land. Mendel is dan geen leraar meer, maar hij is de 
vader van een rijke zoon.  
 Het duurt geen uur en het duurt geen twee uur; pas na 
drie uur hoort Debora Samesjkins bespijkerde laarzen.  
 Het is avond, maar nog steeds warm. De laagstaande zon 
is al geel geworden, maar wijken wil ze niet; heel langzaam 
gaat ze vandaag onder. Debora zweet van de hitte en de op-
winding en honderd ongewone gedachten.  
 Nu Samesjkin eraankomt, krijgt ze het nog warmer. Hij 
draagt een dikke berenmuts, ruig en hier en daar kaal, en een 
korte bontjas over een vuile linnen broek, waarvan de pijpen 
in de zware laarzen steken. Toch zweet hij niet.  
 Op het moment dat Debora hem ziet, ruikt ze hem ook al, 
want hij stinkt naar brandewijn. Ze zal het moeilijk met hem 
hebben. Het is al geen kleinigheid de nuchtere Samesjkin om 
te praten.  
 Op maandag is er varkensmarkt in Doebno. Het is geen 
voordeel dat Samesjkin hier al naar de varkensmarkt geweest 
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is: hij heeft misschien geen reden meer om naar Doebno te 
rijden en de wagen zal geld kosten.  
 Debora gaat recht voor Samesjkin staan. Hij wankelt en de 
zware laarzen houden hem rechtop. Nog een geluk dat hij 
niet op blote voeten is, denkt Debora niet zonder minachting.  
 Samesjkin herkent de vrouw niet die in de weg staat. ‘Weg 
met de vrouwen!’ roept hij en maakt een beweging met zijn 
hand, half een greep en half een klap.  
 ‘Ik ben het!’ zegt Debora dapper. ‘Maandag rijden we naar 
Doebno!’  
 ‘God zegene je!’ roept Samesjkin vriendelijk. Hij blijft staan 
en leunt met zijn elleboog op Debora’s schouder. Ze is bang 
om te bewegen, want Samesjkin mag niet vallen.  
 Samesjkin weegt ruim zeventig kilo, zijn hele gewicht rust 
nu op zijn elleboog en die elleboog ligt op Debora’s schouder.  
 Voor het eerst is een vreemde man zo dicht bij haar. Ze is 
bang, maar ze bedenkt tegelijk dat ze al oud is; ze denkt ook 
aan Mirjams kozak en hoelang ze Mendel al niet meer aange-
raakt heeft.  
 ‘Ja, liefje,’ zegt Samesjkin, ‘maandag rijden we naar Doeb-
no en onderweg slapen we met elkaar.’  
 ‘Foei, ouwe,’ zegt Debora, ‘ik zal het je vrouw vertellen; je 
bent zeker bezopen!’  
 ‘Bezopen is hij niet,’ antwoordt Samesjkin, ‘hij heeft alleen 
maar gezopen. Wat wil je eigenlijk in Doebno, als je niet met 
Samesjkin wilt slapen?’  
 ‘Papieren halen,’ zegt Debora, ‘we gaan naar Amerika.’  
 ‘De rit kost vijftig kopeke, als je niet slaapt en dertig, als je 
wel met hem slaapt. Hij zal een kindje bij je maken, dat krijg 
je dan in Amerika als aandenken aan Samesjkin.’  
 Debora huivert, midden in de hitte.  
 Toch zegt ze, maar pas na een minuut:  
 ‘Ik slaap niet met je en ik betaal vijfendertig kopeke.’  
 Samesjkin staat plotseling op eigen benen, hij heeft zijn el-
leboog van Debora’s schouder gehaald; het lijkt wel of hij 
nuchter geworden is.  
 ‘Vijfendertig kopeke!’ zegt hij met vaste stem.  



 57 

 ‘Maandagochtend om vijf uur.’  
 ‘Maandagochtend om vijf uur.’  
 Samesjkin gaat zijn binnenplaats op en Debora loopt lang-
zaam naar huis.  
 De zon is ondergegaan. De wind komt uit het westen; aan 
de horizon vallen violette wolken in lagen uiteen: morgen 
gaat het regenen. Debora denkt: morgen gaat het regenen, en 
ze voelt reumatische pijn in haar knie en ze begroet die als 
een oude, trouwe vijand. Die man wordt oud, denkt ze. Vrou-
wen worden gauwer oud dan mannen; Samesjkin is even oud 
als zij en nog ouder. Mirjam is jong en gaat met een kozak.  
 Van het woord “kozak”, dat ze hardop gezegd had, was 
Debora geschrokken. Het was of ze zich door de klank pas 
van de verschrikking van het feit bewust was geworden.  
 Thuis zag ze haar dochter Mirjam en haar man Mendel. Ze 
zaten aan tafel, de vader en de dochter, en ze zwegen zo 
hardnekkig, dat Debora bij het binnenkomen direct wist dat 
het al een oud zwijgen was, een vertrouwd, vasthoudend 
zwijgen.  
 ‘Ik heb Samesjkin gesproken,’ begon Debora. ‘Maandag-
ochtend om vijf uur rijd ik naar Doebno voor de papieren. 
Vijfendertig kopeke vraagt hij. En omdat ze het uit ijdelheid 
niet kon laten, voegde ze eraan toe: ‘Zo goedkoop rijdt hij al-
leen voor mij.’  
 ‘Je kunt helemaal niet alleen gaan,’ zei Mendel met ver-
moeidheid in zijn stem en angst in zijn hart. ‘Ik heb veel jo-
den gesproken die goed op de hoogte zijn. Ze zeggen dat ik 
zelf naar de oerjadnik moet.’  
 ‘Jij naar de wachtmeester van de kozakken?’  
 Het was inderdaad niet eenvoudig om je Mendel Singer in 
een kantoor voor te stellen. Nog nooit in zijn leven had hij 
een oerjadnik gesproken. Nog nooit had hij een politieman 
tegen kunnen komen zonder te beven. Geüniformeerden, 
paarden en honden ging hij zorgvuldig uit de weg. En Men-
del moest met een oerjadnik gaan praten?  
 ‘Maak je niet druk, Mendel,’ zei Debora, ‘om dingen die je 
alleen maar kunt verknoeien. Ik maak het wel in orde.’  
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 ‘Alle joden,’ wierp Mendel tegen, ‘zeiden dat ik er per-
soonlijk naartoe moet.’  
 ‘Dan gaan we maandag samen.’  
 ‘En wat doen we met Menoechiem?’  
 ‘Mirjam blijft bij hem.’  
 Mendel keek zijn vrouw aan. Hij probeerde met zijn blik 
haar ogen te treffen, die ze bang onder haar oogleden ver-
borg. Mirjam, die vanuit een hoek naar de tafel keek, kon de 
blik van haar vader zien en haar hart klopte sneller. Maandag 
had ze een afspraak. Maandag had ze een afspraak. De hele 
warme tijd van de nazomer had ze een afspraak. Haar liefde 
bloeide laat, tussen de hoge aren en Mirjam was bang voor de 
oogst. Ze hoorde soms al hoe de boeren zich voorbereidden, 
hoe ze hun sikkels wetten op de blauwe slijpstenen. Waar 
moest ze heen, wanneer de velden kaal werden? Ze moest 
naar Amerika. Een vage voorstelling van de vrije liefde in 
Amerika, tussen de hoge huizen, die nog meer verborgen dan 
de korenaren op het veld, troostte haar bij het naderen van de 
oogst. Die kwam al. Mirjam had geen tijd te verliezen. Ze 
hield van Stepan. Hij zou achterblijven. Ze hield van alle 
mannen, stormen barstten uit hen los en toch ontstaken hun 
geweldige handen zacht de vlammen in haar hart. Stepan 
heetten de mannen, Ivan en Vsevolod. In Amerika waren er 
nog veel meer mannen.  
 ‘Ik blijf niet alleen thuis,’ zei Mirjam, ‘ik ben bang!’  
 ‘We moeten voor haar,’ liet Mendel zich ontvallen, ‘een ko-
zak in huis laten komen. Dan kan die haar bewaken.’  
 Mirjam bloosde. Ze dacht dat haar vader zag hoe rood ze 
werd, al stond ze in de hoek, in de schaduw. Haar roodheid 
moest toch door het donker stralen; als een rode lamp was 
Mirjams gezicht aangestoken. Ze bedekte het met haar han-
den en barstte in tranen uit.  
 ‘Ga naar buiten!’ zei Debora, ‘het is al laat, je moet de lui-
ken dichtdoen!’  
 Ze ging op de tast naar buiten, voorzichtig, met haar han-
den nog steeds voor haar ogen. Buiten bleef ze even staan. 
Alle sterren van de hemel stonden daar, dichtbij en levend, 
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alsof ze Mirjam voor het huis hadden verwacht. Hun heldere, 
gouden pracht bevatte de pracht van de grote, vrije wereld; 
kleine spiegeltjes waren het waarin de glans van Amerika 
weerspiegeld werd.  
 Ze ging naar het raam, keek naar binnen en probeerde aan 
de gezichten van haar ouders te zien wat ze zeiden. Ze kon 
niets zien. Ze maakte de ijzeren haken los van het hout van 
de opengeklapte luiken en sloot de twee helften als een kast. 
Ze dacht aan een doodskist. Ze begroef haar ouders in het 
kleine huisje. Ze voelde geen weemoed. Mendel en Debora 
Singer waren begraven. De wereld was wijd en levend. Ste-
pan, Ivan en Vsevolod leefden. Amerika leefde, aan de over-
kant van het grote water, met al zijn hoge huizen en miljoe-
nen mannen.  
 Toen ze de kamer weer binnenkwam, zei haar vader, Men-
del Singer:  
 ‘Zelfs de luiken kan ze niet dichtdoen, een halfuur heeft ze 
daarvoor nodig!’  
 Hij kreunde, stond op en ging naar de muur waar de klei-
ne petroleumlamp hing, een donkerblauw reservoir, een be-
roete cilinder, door een roestige draad verbonden met een ge-
sprongen ronde spiegel, die tot taak had het spaarzame licht 
kosteloos te versterken. De bovenste opening van de cilinder 
stak boven Mendel Singers hoofd uit. Vergeefs probeerde hij 
de lamp uit te blazen. Hij ging op zijn tenen staan, hij blies, 
maar de pit flakkerde alleen maar sterker op.  
 Intussen stak Debora een klein, gelig waskaarsje aan en 
zette dat op het stenen fornuis. Mendel Singer klom krakend 
op een stoel en blies eindelijk de lamp uit. Mirjam ging in de 
hoek liggen, naast Menoechiem. Pas toen het donker was, 
wilde ze zich uitkleden. Ze wachtte ademloos, met haar ogen 
dicht, tot haar vader klaar was met het mompelen van zijn 
nachtgebed. Door een rond kwastgat in de vensterbank zag 
ze de blauwe en gouden glans van de nacht. Ze kleedde zich 
uit en bevoelde haar borsten. Ze deden pijn. Haar huid had 
een eigen geheugen en herinnerde zich op iedere plek de gro-
te, harde, warme handen van de mannen. Haar reuk had een 
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eigen geheugen en onthield de geur van mannenzweet, bran-
dewijn en juchtleer zonder ophouden, met kwellende trouw. 
Ze hoorde het snurken van haar ouders en het rochelen van 
Menoechiem. Toen stond Mirjam op, in haar hemd, op blote 
voeten, met haar zware vlechten, die ze naar voren legde en 
waarvan de punten tot haar dijen reikten, schoof de grendel 
opzij en stapte naar buiten, de vreemde nacht in. Ze haalde 
diep adem. Ze had het gevoel of ze de hele nacht inademde; 
alle gouden sterren verslond ze met haar adem, en er brand-
den altijd nog meer aan de hemel. Kikkers kwaakten en kre-
kels sjirpten en de noordoostelijke rand van de hemel werd 
omzoomd door een brede, zilveren streep, die de morgen al 
leek in te houden. Mirjam dacht aan het korenveld, haar 
bruidsbed. Ze liep rond het huis. Daar schemerde van ver de 
grote, witte muur van de kazerne. Een paar schaarse lichtjes 
stuurde die Mirjam tegemoet. In een grote zaal sliepen Ste-
pan, Ivan en Vsevolod en veel andere mannen.  
 Morgen was het vrijdag. Alles moest voorbereid worden 
voor de zaterdag, de gehaktballetjes, de snoek en de kippen-
soep. Het bakken begon al om zes uur ’s morgens. Toen de 
brede zilveren streep roodachtig werd, sloop Mirjam weer de 
kamer in. Ze viel niet meer in slaap. Door het kwastgat in de 
vensterbank zag ze de eerste vlammen van de zon. Vader en 
moeder bewogen al in hun slaap. Het was morgen.  
 De sabbat verstreek en de zondag bracht Mirjam door in 
het korenveld, met Stepan. Ze liepen uiteindelijk ver weg, 
naar het volgende dorp, en Mirjam dronk brandewijn. De he-
le dag zochten ze haar thuis. Ze konden lang zoeken! Haar 
leven was kostbaar, de zomer was kort en binnenkort begon 
de oogst. In het bos sliep ze nog een keer met Stepan. Mor-
gen, maandag, ging haar vader naar Doebno voor de papie-
ren.  
 Maandagmorgen om vijf uur stond Mendel Singer op. Hij 
dronk thee, bad, legde daarna snel zijn gebedsriemen af en 
ging naar Samesjkin.  
 ‘Goedemorgen!’ riep hij al van ver. Mendel Singer had het 
gevoel of hier, vóór het instappen in de wagen van Samesj-
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kin, de ambtsverrichting al begon en alsof hij Samesjkin 
moest begroeten als een oerjadnik.  
 ‘Ik rijd liever met je vrouw!’ zei Samesjkin. ‘Ze ziet er nog 
goed uit voor haar leeftijd en ze heeft flinke borsten.’  
 ‘Laten we gaan,’ zei Mendel.  
 De paarden hinnikten en sloegen met hun staart tegen hun 
achterste. ‘Hej! Wjo!’ riep Samesjkin en knalde met de zweep.  
 Om elf uur ’s morgens waren ze in Doebno.  
 Mendel moest wachten. Hij ging met de pet in de hand 
door het grote portaal. De portier droeg een sabel.  
 ‘Waar wil je naartoe?’ vroeg hij.  
 ‘Ik wil naar Amerika – waar moet ik naartoe?’  
 ‘Hoe heet je?’  
 ‘Mendel Mechelovitsj Singer.’  
 ‘En waarom wil je naar Amerika?’  
 ‘Om geld te verdienen, ik heb het slecht.’  
 ‘Jij gaat naar nummer vierentachtig,’ zei de portier. ‘Daar 
zitten er al veel te wachten.’  
 Ze zaten in een grote, gewelfde, okergeel gesausde gang. 
Mannen in blauwe uniformen hielden de wacht voor de deu-
ren. Tegen de muren stonden bruine banken – alle banken 
waren bezet. Maar telkens als er een nieuwkomer kwam, 
maakten de blauwe mannen een handbeweging en degenen 
die al zaten, schoven op en telkens weer nam er een nieuw-
komer plaats. Er werd gerookt, gespuwd, pompoenpit ge-
kraakt en gesnurkt. De dag was hier geen dag. Door het 
melkglas van een heel hoog en heel ver bovenlicht kreeg je 
een flauw idee van het daglicht. Er tikten ergens klokken, 
maar die liepen als het ware achter de tijd aan, die in deze 
hoge gangen stilstond.  
 Soms riep een man in blauw uniform een naam af. Alle sla-
pers werden wakker. De opgeroepene stond op, wankelde 
naar een deur, trok zijn pak recht en stapte door een van de 
hoge vleugeldeuren, die in plaats van een klink een ronde, 
witte knop had. Mendel bedacht hoe hij die knop aan zou 
pakken om de deur open te doen. Hij stond op; door het lan-
ge zitten schouder aan schouder tussen de mensen deden zijn 
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armen en benen pijn. Maar nauwelijks was hij opgestaan, of 
er kwam een blauwe man op hem af. ‘Sidaj!’ riep de blauwe 
man, ‘ga zitten!’ Mendel Singer had geen plaats meer op de 
bank. Hij bleef ernaast staan, drukte zich tegen de muur en 
wilde dat hij zo plat werd als de muur.  
 ‘Wacht je op nummer 84?’ vroeg de blauwe man.  
 ‘Ja,’ zei Mendel. Hij was ervan overtuigd dat ze nu van 
plan waren hem er definitief uit te gooien. Debora zal hier 
nog een keer naartoe moeten. Vijftig kopeke plus vijftig ko-
peke is een roebel.  
 Maar de blauwe man was niet van plan Mendel de deur te 
wijzen. De blauwe man wilde vooral dat alle wachtende men-
sen op hun plaats bleven en dat hij hen allemaal kon over-
zien. Iemand die opstond, kon ook een bom gooien.  
 Anarchisten vermommen zich soms – dacht de deurwach-
ter. En hij liet Mendel bij zich komen, fouilleerde hem en 
vroeg naar zijn papieren. En toen alles in orde was en Mendel 
geen plaats meer had, zei de blauwe man: ‘Let op. Zie je die 
glazen deur? Die doe je open. Daar is nummer vierentachtig.’  
 ‘Wat wil je hier?’ schreeuwde een breedgeschouderde man 
achter het bureau. Recht onder het portret van de tsaar zat de 
ambtenaar. Hij bestond uit een snor, een kaal hoofd, epaulet-
ten en knopen. Hij leek een mooi borstbeeld achter zijn grote, 
marmeren inktpot. ‘Wie heeft je toestemming gegeven hier 
zomaar binnen te lopen? Waarom meld je je niet?’ bulderde 
een stem uit het borstbeeld.  
 Mendel Singer boog ondertussen diep. Op zo’n ontvangst 
was hij niet voorbereid. Hij boog en liet de donder over zich 
heen gaan; hij wilde klein worden, laag bij de grond, net als 
wanneer hij in het vrije veld door een onweer overvallen 
werd. De plooien van zijn lange jas vielen uit elkaar en de 
ambtenaar zag een stuk van Mendel Singers afgedragen 
broek en het versleten leer van zijn laarzen. Die aanblik stem-
de de ambtenaar milder. ‘Kom dichterbij!’ beval hij – en Men-
del kwam dichterbij, met zijn hoofd vooruit, alsof hij tegen 
het bureau wilde oprukken. Pas toen hij zag dat hij de zoom 
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van het tapijt al naderde, hief hij zijn hoofd een beetje. De 
ambtenaar glimlachte.  
 ‘Hier met die papieren!’ zei hij.  
 Daarna was het stil. Je hoorde een klok tikken. Door de ja-
loezieën drong het gouden licht van een late middag. De pa-
pieren ritselden. Soms dacht de ambtenaar even na, keek naar 
boven en greep plotseling met zijn hand naar een vlieg. Hij 
hield het diertje in zijn enorme vuist, opende die voorzichtig, 
trok de vlieg een vleugel uit, daarna de tweede en keek nog 
even toe hoe het mismaakte insect over het bureau kroop.  
 ‘Het verzoekschrift,’ vroeg hij plotseling, ‘waar is het ver-
zoekschrift?’  
 ‘Ik kan niet schrijven, edelachtbare,’ verontschuldigde 
Mendel zich.  
 ‘Dat weet ik, sukkel, dat je niet kunt schrijven! Ik heb niet 
naar je schoolrapport gevraagd, maar naar het verzoekschrift. 
En waarvoor hebben we een schrijver? Hè? Op de parterre? 
Op nummer 3? Hè? Waarvoor onderhoudt de staat een schrij-
ver? Voor jou, ezel, omdat je niet kunt schrijven. Dus je gaat 
naar nummer 3. Schrijf het verzoekschrift. Zeg dat ik je ge-
stuurd hebt, dat je niet hoeft te wachten en meteen geholpen 
wordt. Daarna kom je bij mij. Maar morgen! En morgenmid-
dag mag je wat mij betreft weg!’  
 Mendel boog nog een keer. Hij liep achteruit en durfde de 
ambtenaar niet de rug toe te keren; oneindig lang leek de weg 
van het bureau naar de deur. Hij dacht al een uur onderweg 
te zijn. Eindelijk voelde hij dat hij bij de deur was. Hij draaide 
zich snel om, pakte de knop, draaide hem eerst linksom, 
daarna rechtsom en maakte daarna nog een buiging. Hij 
stond eindelijk weer op de gang.  
 In nummer 3 zat een gewone ambtenaar zonder epaulet-
ten. Het was een lage, muffe kamer en er stonden veel men-
sen rond de tafel; de schrijver schreef en schreef en de gan-
zenveer stootte iedere keer ongeduldig op de bodem van de 
inktpot. Hij schreef flink door, maar was nooit klaar. Telkens 
kwamen er nieuwe mensen. Toch had hij nog tijd om Mendel 
op te merken.  
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 ‘De edelachtbare heer van nummer 84 stuurt me,’ zei Men-
del.  
 ‘Kom hier,’ zei de schrijver.  
 Ze maakten plaats voor Mendel Singer.  
 ‘Een roebel voor het stempel!’ zei de schrijver. Mendel 
haalde een roebel uit zijn blauwe zakdoek. Het was een har-
de, glanzende roebel. De schrijver nam de munt niet aan; hij 
verwachtte nog minstens vijftig kopeke. Mendel begreep 
niets van de tamelijk duidelijke wensen van de schrijver.  
 Daarop werd de schrijver boos. ‘Noem je dat papieren?’ zei 
hij. ‘Vodden zijn het! Ze vallen uit elkaar waar je bij staat!’ Hij 
verscheurde quasi zonder opzet een van de documenten; het 
viel in twee gelijke helften uit elkaar en de ambtenaar pakte 
het Arabische gom om ze aan elkaar te plakken. Mendel Sin-
ger beefde.  
 Het Arabische gom was te droog; de ambtenaar spuwde in 
het flesje en daarna ademde hij erop. Maar het bleef droog. 
Hij had opeens een idee; je zag dat hij opeens een idee had. 
Hij maakte een la open, legde Mendel Singers papieren erin, 
deed de la weer op slot, scheurde van een blocnote een groen 
papiertje, zette er een stempel op, gaf het aan Mendel en zei: 
‘Weet je wat? Morgenochtend om negen uur kom je hier. Dan 
zijn we alleen. Dan kunnen we rustig met elkaar praten. Je 
papieren zijn hier bij mij. Morgen haal je ze af. Dan laat je het 
papiertje zien.’  
 Mendel ging weg. Samesjkin wachtte buiten, naast de 
paarden zat hij op de stenen; de zon ging onder en de avond 
viel.  
 ‘We gaan pas morgen,’ zei Mendel, ‘om negen uur ‘s mor-
gens moet ik terugkomen.’  
 Hij zocht naar een gebedshuis om te kunnen overnachten. 
Hij kocht een stuk brood en twee uien, stak alles in zijn zak, 
hield een jood staande en vroeg naar het gebedshuis. ‘Ga 
maar met me mee,’ zei de jood.  
 Onderweg vertelde Mendel zijn verhaal.  
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 ‘Bij ons in het gebedshuis,’ zei de jood, ‘is iemand die de 
hele zaak voor je kan regelen. Hij heeft al veel gezinnen naar 
Amerika gestuurd. Ken je Kapturak?’  
 ‘Kapturak? Natuurlijk! Hij heeft mijn zoon weggestuurd!’  
 ‘Een oude klant!’ zei Kapturak. In de nazomer was hij in 
Doebno en hield spreekuur in de gebedshuizen. ‘Je vrouw is 
toen bij me geweest. Je zoon herinner ik me nog. Het gaat ze-
ker goed met hem? Kapturak heeft een gelukkige hand.’  
 Kapturak bleek bereid de zaak over te nemen. Het kostte 
voorlopig tien roebel per persoon. Een voorschot van tien 
roebel kon Mendel niet geven. Kapturak wist een oplossing. 
Hij liet zich het adres van de jonge Singer geven. Over vier 
weken had hij antwoord en geld, als de zoon werkelijk van 
plan was zijn ouders over te laten komen.  
 ‘Geef mij het groene papiertje, de brief uit Amerika en ver-
trouw op mij,’ zei Kapturak. En de omstanders knikten. ‘Ga 
vandaag maar naar huis. Over een paar dagen kom ik langs. 
Vertrouw op Kapturak!’  
 Een paar omstanders herhaalden: ‘Vertrouw maar rustig 
op Kapturak!’  
 ‘Wat een geluk,’ zei Mendel, ‘dat ik jullie hier getroffen 
heb!’  
 Ze gaven hem allemaal een hand en wensten hem een goe-
de reis. Hij ging terug naar het marktplein, waar Samesjkin 
zat te wachtn. Samesjkin stond al op het punt om in zijn wa-
gen te gaan slapen. ‘Met een jood kan alleen de duivel een af-
spraak maken!’ zei hij. ‘Dus we gaan toch!’  
 Ze gingen.  
 Samesjkin bond de teugels om zijn pols; hij wilde een beet-
je gaan slapen. Hij dutte werkelijk in; de paarden schrokken 
van de schaduw van een vogelverschrikker, die een boef uit 
een veld had gehaald en aan de rand van de weg had neerge-
zet. De dieren begonnen te galopperen, de wagen leek de 
lucht in te gaan en zou volgens Mendel al gauw gaan vliegen; 
ook zijn hart leek te galopperen en uit zijn borst de wijde we-
reld in te springen.  
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 Opeens vloekte Samesjkin hartgrondig. De wagen gleed in 
een greppel, de paarden stonden nog met hun voorbenen op 
de weg en Samesjkin lag boven op Mendel Singer.  
 Ze klauterden weer overeind. De dissel was versplinterd, 
één wiel zat los en een ander miste twee spaken. Ze moesten 
hier overnachten. Morgen zouden ze verderzien.  
 ‘Zo begint je reis naar Amerika,’ zei Samesjkin. ‘Waarom 
reizen jullie ook de hele wereld door? De duivel stuurt jullie 
van de ene plek naar de andere. Mensen zoals wij blijven 
waar ze geboren zijn en alleen als het oorlog is, gaan we naar 
Japan.’  
 Mendel Singer zweeg. Hij zat in de berm, naast Samesjkin. 
Voor het eerst in zijn leven zat Mendel Singer op de kale aar-
de, midden in de wilde nacht, naast een boer. Hij zag de he-
mel boven zich en de sterren en dacht: ze verbergen God. Dat 
alles heeft de Heer in zeven dagen geschapen. En als een jood 
naar Amerika wil, kost dat jaren.  
 ‘Zie je hoe mooi het land is?’ vroeg Samesjkin. ‘Straks komt 
de oogst. Het is een goed jaar. Als het zo goed is als ik denk, 
koop ik in de herfst nog een paard. Hoor je iets van je zoon 
Jonas? Hij begrijpt iets van paarden. Hij is heel anders dan jij. 
Heeft je vrouw je misschien een keer bedrogen?’  
 ‘Alles is mogelijk,’ antwoordde Mendel. Het was opeens 
heel makkelijk, alles kon hij begrijpen en de nacht maakte 
hem vrij van vooroordelen. Hij vlijde zich zelfs tegen Samesj-
kin als tegen een broer.  
 ‘Alles is mogelijk,’ herhaalde hij, ‘vrouwen deugen niet.’  
 Plotseling begon Mendel te snikken. Mendel huilde, mid-
den in een vreemde nacht, naast Samesjkin.  
 De boer drukte zijn vuisten tegen zijn ogen, want hij voel-
de dat hij ook bijna moest huilen.  
 Daarna sloeg hij een arm om Mendels magere schouders 
en zei zacht:  
 ‘Ga maar slapen, beste jood, welterusten!’  
 Hij bleef lang wakker. Mendel Singer lag te slapen en te 
snurken. De kikkers kwaakten tot de morgen.  
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VIII 
 
Twee weken later rolde er in een grote stofwolk een kleine, 
tweewielige wagen voor het huis van Mendel Singer met een 
gast: het was Kapturak.  
 Hij kwam vertellen dat de papieren klaar waren. Als er 
over vier weken antwoord uit Amerika kwam van Sjemarja, 
oftewel Sam, dan was het vertrek van de familie Singer ver-
zekerd. Alleen dat wilde Kapturak zeggen, en dat een voor-
schot van twintig roebel hem liever was dan dat hij het geld 
later op het bedrag van Sjemarja in moest houden.  
 Debora ging naar het rommelhok van rotte houten plan-
ken, dat op de kleine binnenplaats stond, trok haar bloes over 
haar hoofd, haalde een dichtgeknoopte zakdoek tussen haar 
borsten uit en telde acht harde roebels uit in haar hand. Daar-
na trok ze de bloes weer naar beneden, ging het huis in en zei 
tegen Kapturak: ‘Dat is alles wat ik van de buren los heb kun-
nen krijgen. Daar moet u het mee doen.’  
 ‘Van oude klanten zie je wel wat door de vingers,’ zei Kap-
turak; hij sprong in zijn vederlichte, gele wagentje en ver-
dween meteen in een wolk van stof.  
 ‘Kapturak is bij Mendel Singer geweest!’ riepen de mensen 
in het stadje. ‘Mendel gaat naar Amerika!’  
 Inderdaad begon de reis van Mendel Singer naar Amerika 
al. Alle mensen gaven hem adviezen tegen zeeziekte. Er ver-
schenen een paar kopers om Mendels huisje te bezichtigen. 
Ze waren bereid er duizend roebel voor te betalen, een be-
drag waarvoor Debora vijf jaar van haar leven had gegeven.  
 Maar Mendel Singer zei: ‘Weet je wel, Debora, dat Menoe-
chiem niet toegelaten wordt? Waar moet hij naartoe? Billes 
huwelijkt zijn dochter volgende maand uit aan Fogl, de muzi-
kant. Tot ze een kind krijgen, kunnen die jonge mensen Me-
noechiem houden. Daarvoor geven we hun het huis en we 
vragen geen geld.’  
 Is het voor jou al een uitgemaakte zaak dat Menoechiem 
hier blijft? Het is nog zeker een paar weken voor we weg-
gaan, en voor die tijd zal God wel een wonder verrichten.’  
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 ‘Als God een wonder wil verrichten,’ antwoordde Mendel, 
‘zal Hij dat niet van tevoren bekendmaken. We moeten erop 
hopen. Gaan we niet naar Amerika, dan gebeurt er een onge-
luk met Mirjam. Gaan we wel naar Amerika, dan laten we 
Menoechiem hier. Moeten we Mirjam alleen naar Amerika 
sturen? Wie weet wat ze uithaalt, alleen onderweg en alleen 
in Amerika. Menoechiem is zo ziek, dat alleen een wonder 
hem kan helpen. Maar helpt een wonder hem, dan kan hij 
met ons mee. Want Amerika is wel heel ver, maar het ligt niet 
buiten deze wereld.’  
 Debora zei niets. Ze hoorde de woorden van de rabbi van 
Kluczýsk: ‘Laat hem niet in de steek, blijf bij hem, alsof hij 
een gezond kind is!’ Ze bleef niet bij hem. Jarenlang, dag en 
nacht, uur na uur had ze op het beloofde wonder gewacht. 
De doden in het hiernamaals hielpen niet, de rabbi hielp niet 
en God wilde niet helpen. Een zee van tranen had ze gehuild. 
Er was nacht in haar hart en verdriet in iedere vreugde ge-
weest sinds Menoechiems geboorte. Alle feesten waren kwel-
lingen geweest en alle feestdagen treurdagen. Er was geen 
lente meer en geen zomer. Winter heetten alle jaargetijden. 
De zon ging op, maar gaf geen warmte. Alleen wilde de hoop 
niet sterven. ‘Die blijft invalide,’ zeiden alle buren. Want zij 
hadden geen ongeluk gehad, en wie geen ongeluk heeft, ge-
looft ook niet in wonderen.  
 Ook wie wel ongeluk heeft, gelooft niet niet in wonderen. 
Wonderen gebeurden in vroeger tijden, toen de joden nog in 
Palestina woonden. Sindsdien waren er geen meer geweest. 
En toch: hadden ze niet met recht over bijzondere daden van 
de rabbi van Kluczýsk verteld? Had hij geen blinden ziende 
gemaakt en verlamden verlost? Hoe was het met de dochter 
van Nathan Piczenik? Die was gek. Ze brachten haar naar 
Kluczýsk. De rabbi keek haar aan. Hij sprak zijn spreuk. 
Daarna spuwde hij driemaal. En Piczeniks dochter ging vrij, 
licht en verstandig naar huis.  
 Andere mensen hebben geluk, dacht Debora. Voor wonde-
ren moet je ook geluk hebben. Maar Mendel Singers kinderen 
hebben geen geluk. Ze zijn kinderen van een leraar!  
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 ‘Als je verstandig was,’ zei ze tegen Mendel, ‘ging je mor-
gen naar Kluczýsk om de rabbi om raad te vragen.’  
 ‘Ik?’ vroeg Mendel. ‘Wat moet ik bij die rabbi van jou? Jij 
bent er een keer geweest, ga nog maar een keer! Jij gelooft in 
hem en jou zal hij goede raad geven. Je weet dat ik er geen 
waarde aan hecht. Een jood heeft geen bemiddelaar nodig 
voor God. Hij verhoort onze gebeden, als we niets verkeerds 
doen. Maar als we iets verkeerds doen, kan hij ons straffen!’  
 ‘Waarvoor straft hij ons nu dan? Hebben we iets verkeerds 
gedaan? Waarom is Hij zo wreed?’  
 ‘Je lastert Hem, Debora, laat me met rust, ik praat niet 
meer met je.’ En Mendel verdiepte zich in een vroom boek.  
 Debora pakte haar sjaal en ging naar buiten. Buiten stond 
Mirjam. Daar stond ze, rood belicht door de ondergaande 
zon, in een witte jurk die nu oranje glansde, met haar sluike, 
glanzend zwarte haar recht in de ondergaande zon te kijken 
met haar grote, zwarte ogen, die ze wijdopen hield, al moest 
de zon haar verblinden. Ze is mooi, dacht Debora, zo mooi 
was ik vroeger ook, zo mooi als mijn dochter – wat is er van 
me geworden? Mendel Singers vrouw ben ik geworden. Mir-
jam gaat met een kozak, ze is mooi, misschien heeft ze gelijk.  
 Mirjam leek haar moeder niet te zien. Ze keek met harts-
tochtelijke nauwkeurigheid naar de gloeiende zon, die nu 
achter een zware, paarse muur van wolken wilde zakken. 
Sinds een paar dagen stond die donkere massa iedere avond 
in het westen, kondigde storm en regen aan en was de vol-
gende dag weer verdwenen. Mirjam had gemerkt dat op het 
moment dat de zon onderging de soldaten verderop in de ca-
valeriekazerne begonnen te zingen, een hele sotnja begonnen 
te zingen en telkens hetzelfde lied: Poloebyl ja tibja za twojoe 
krasatoe. De dienst was afgelopen en de kozakken begroetten 
de avond. Mirjam herhaalde neuriënd de tekst van het lied, 
waarvan ze alleen de eerste twee verzen kende: Ik ben om je 
schoonheid verliefd op je geworden. Voor haar bestemd was het 
lied van een heel eskadron kozakken! Honderd mannen zon-
gen haar toe. Een halfuur later trof ze een van hen of twee. 
Soms kwamen er drie.  
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 Ze keek naar haar moeder en bleef rustig staan: ze wist dat 
Debora zou komen. Al weken durfde haar moeder Mirjam 
niet meer te roepen. Het was of Mirjam zelf iets van het af-
schrikwekkende van de kozakken overgenomen had, of haar 
dochter al onder bescherming stond van de vreemde en wil-
de kazerne.  
 Nee, Debora riep Mirjam niet meer. Debora kwam naar 
Mirjam. Debora stond in een oude sjaal, lelijk en angstig voor 
de goudglanzende Mirjam, bleef staan aan de rand van de 
houten stoep, alsof ze gehoorzaamde aan een oude wet, die 
lelijke moeders beval een halve werst lager te staan dan 
mooie dochters.  
 ‘Vader is boos, Mirjam!’ zei Debora.  
 ‘Rustig boos laten zijn,’ antwoordde Mirjam, ‘die Mendel 
Singer van jou.’   
 Voor het eerst hoorde Debora de naam van de vader uit de 
mond van een van haar kinderen. Even had ze het idee dat 
hier een vreemde sprak in plaats van Mendels kind. Een 
vreemde – waarom zou ze ook “vader” zeggen? Debora wil-
de zich omdraaien: ze had zich vergist, ze had tegen een 
vreemde gesproken. Ze draaide zich snel om. ‘Blijf hier!’ be-
val Mirjam – en het viel Debora voor het eerst op met wat 
voor een harde stem haar dochter sprak. Een koperen stem, 
dacht Debora. Die klonk als een van de gehate en gevreesde 
kerkklokken.  
 ‘Blijf hier, moeder!’ herhaalde Mirjam, ‘laat hem maar al-
leen, je man, en ga met mij naar Amerika. Laat Mendel Singer 
en Menoechiem, die idioot, maar hier.’  
 ‘Ik heb hem gevraagd of hij naar de rabbi wil gaan, maar 
hij wil niet. Alleen ga ik niet meer naar Kluczýsk. Ik ben 
bang! Eén keer heeft de rabbi me al verboden Menoechiem 
achter te laten, ook al zou zijn ziekte jaren duren. Wat moet ik 
tegen hem zeggen, Mirjam? Moet ik zeggen dat we om jou 
weg moeten, omdat jij, omdat jij – – –‘  
 ‘Omdat ik me met kozakken afgeef?’ vulde Mirjam aan, 
zonder zich te verroeren. En ze vervolgde: ‘Zeg maar wat je 
wilt, het raakt me echt niet. In Amerika doe ik nog meer wat 
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ik wil. Omdat jij met een Mendel Singer getrouwd bent, hoef 
ik nog niet met zo iemand te trouwen. Heb je soms een betere 
man voor me? Heb je een bruidsschat voor je dochter?’  
 Mirjam sprak zonder stemverheffing en ook haar vragen 
klonken niet als vragen; het was of ze over onverschillige din-
gen sprak, of ze inlichtingen gaf over de prijs van de groente 
en de eieren. Ze heeft gelijk, dacht Debora. God sta me bij, ze 
heeft gelijk.’  
 Alle goede geesten riep Debora te hulp. Want ze voelde 
dat ze haar dochter gelijk moest geven; zijzelf sprak door 
haar dochter. Debora begon ook bang te worden voor zich-
zelf, zoals ze daarnet nog bang geweest was voor Mirjam. Er 
gebeurden gevaarlijke dingen. Het zingen van de soldaten 
hield maar niet op. Nog stak er een stukje van de rode zon 
boven het violet uit.  
 ‘Ik moet weg,’ zei Mirjam; ze maakte zich los van de muur 
waartegen ze geleund stond en licht als een witte vlinder 
fladderde ze de stoep af, liep met snelle, kokette passen mid-
den over straat in de richting van de kazerne, het roepende 
zingen van de kozakken tegemoet.  
 Vijftig passen voor de kazerne, midden op het paadje tus-
sen het grote bos en het graan van Samesjkin, stond Ivan haar 
op te wachten.  
 ‘We gaan naar Amerika,’ zei Mirjam.  
 ‘Vergeet me niet,’ zei Ivan dringend.  
 ‘Je moet altijd rond deze tijd, bij zonsondergang, aan mij 
denken en niet aan de anderen. En misschien, met Gods hulp, 
kom ik je achterna, je moet me schrijven. Pawel zal je brieven 
voorlezen; schrijf niet te veel geheime dingen over ons twee-
en, anders schaam ik me.’ Hij kuste Mirjam, vaak en stevig en 
zijn kussen knetterden als schoten door de avond. Wat een 
meid, dacht hij, nu gaat ze weg naar Amerika en ik moet een 
ander zoeken. Zo mooi als zij is niemand en ik moet nog vier 
jaar dienen. Hij was groot, sterk als een beer en verlegen. Zijn 
enorme handen beefden, als hij een meisje aan moest raken. 
Hij was ook niet thuis in de liefde; alles had Mirjam hem ge-
leerd en op wat voor ideeën was ze al niet gekomen!  
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 Ze omhelsden elkaar net als gisteren en eergisteren, mid-
den op het veld, ingebed tussen de vruchten van de aarde, 
omgeven en overwelfd door het zware koren. Gewillig gin-
gen de aren liggen, toen Mirjam en Ivan neerzegen; nog voor 
ze neerzegen, leken de aren al te gaan liggen. Vandaag was 
hun liefde heviger, korter en als het ware schrikachtiger. Het 
was of Mirjam morgen al naar Amerika moest. Het afscheid 
beefde al in hun liefde. Terwijl ze in elkaar opgingen, waren 
ze al van elkaar verwijderd, door de oceaan van elkaar ge-
scheiden. Wat goed, dacht Mirjam, dat híj niet weggaat en dat 
ík niet achterblijf. Ze bleven lang liggen, mat, hulpeloos en 
zwijgend als zwaargewonden. Duizend gedachten schoten 
door hun hoofd. Ze merkten niets van de regen, die eindelijk 
gekomen was. Hij was zacht en verraderlijk begonnen en het 
duurde lang tot zijn druppels dik genoeg waren om de dich-
te, gouden omheining van de aren te doorbreken. Plotseling 
werden ze blootgesteld aan het stromende water. Ze werden 
wakker en begonnen te rennen. De regen verwarde hen, ver-
anderde de wereld volkomen en nam hun tijdsbesef weg. Ze 
dachten dat het al laat was, ze luisterden of ze de klokken 
van de toren konden horen, maar alleen de regen ruiste 
steeds dichter en dichter en alle andere stemmen van de 
nacht verstomden griezelig. Ze kusten elkaar op hun natte 
gezichten en drukten elkaars handen; er was water tussen 
hen en geen van beiden konden ze het lichaam van de ander 
voelen. Haastig namen ze afscheid, hun wegen gingen uiteen 
en Ivan was al in de regen gehuld en onzichtbaar. Ik zie hem 
nooit meer terug, dacht Mirjam, terwijl ze naar huis liep. De 
oogst komt. Morgen zullen de boeren wel schrikken, omdat 
het nooit bij één regenbui blijft.  
 Ze kwam bij haar huis en wachtte even onder het uitste-
kende dak, alsof ze in een minuutje droog kon worden. Ze 
besloot de kamer in te gaan. Donker was het en iedereen sliep 
al. Ze ging liggen, zo nat als ze was, liet haar kleren op haar 
lichaam drogen en verroerde zich niet meer. Buiten ruiste de 
regen.  
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 Iedereen wist al dat Mendel naar Amerika ging en de ene 
leerling na de andere kwam niet meer op les. Nu waren er 
nog maar vijf jongens en die kwamen ook niet regelmatig. De 
papieren had Kapturak nog niet gebracht en de bootkaarten 
had Sam nog niet gestuurd. Maar het huis van Mendel Singer 
begon al te vervallen. Wat moet het bouwvallig geweest zijn, 
dacht Mendel. Het was bouwvallig en we wisten het niet. Wie 
niet op kan letten, is als een dove of erger dan een dove – zo staat er 
ergens geschreven. Hier is mijn grootvader leraar geweest, 
hier is mijn vader leraar geweest en hier ben ik leraar ge-
weest. Nu ga ik naar Amerika. Mijn zoon Jonas hebben de ko-
zakken me afgenomen en Mirjam willen ze me afnemen. Me-
noechiem – wat moet er van Menoechiem worden?  
 Nog diezelfde dag ging hij ’s avonds naar de familie Billes. 
Het was een opgewekte familie en Mendel had het gevoel dat 
ze onverdiend veel geluk hadden: alle dochters waren ge-
trouwd, behalve de jongste, die hij zijn huis wilde aanbieden; 
alle zoons waren de dienst ontlopen en de wereld ingegaan, 
de een naar Hamburg, de ander naar Californië en de derde 
naar Parijs. Het was een vrolijke familie, Gods hand rustte er-
op, ze lag veilig in Gods brede hand. De oude Billes was altijd 
vrolijk. Al zijn zoons had Mendel Singer lesgegeven. De oude 
Billes was leerling van de oude Singer geweest. Omdat ze el-
kaar al zo lang kenden, dacht Mendel een zeker recht op het 
geluk van de ander te hebben.  
 De familie Billes – ze hadden het niet breed – was ingeno-
men met het voorstel van Mendel Singer. Goed! – Het jonge 
paar neemt het huis over met Menoechiem erbij. ‘Je hebt geen 
werk aan hem,’ zei Mendel Singer. ‘Het gaat ook ieder jaar 
beter met hem. Met Gods hulp zal hij gauw helemaal beter 
zijn. Dan komt mijn oudste zoon Sjemarja of hij stuurt ie-
mand om Menoechiem naar Amerika te brengen.’  
 ‘En heb je al iets van Jonas gehoord?’ vroeg de oude Billes. 
Mendel had al lang niets meer gehoord van zijn kozak, zoals 
hij hem in stilte noemde – niet zonder minachting, maar ook 
niet zonder trots. Toch antwoordde hij: ‘Alleen maar goede 
dingen. Hij heeft leren lezen en schrijven en hij is bevorderd. 
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Als hij geen jood was, dan was hij misschien al officier! Te-
genover deze gelukkige familie kon Mendel onmogelijk met 
de loodzware last van zijn grote ongeluk op zijn rug blijven 
staan. Daarom rechtte hij zijn rug en verzon een beetje vreug-
de.  
 Ze spraken af dat Mendel Singer zijn huis ten overstaan 
van eenvoudige getuigen aan de familie Billes in bruikleen 
zou geven, niet officieel, want dat kostte geld. Drie of vier fat-
soenlijke joden als getuigen volstonden. Ondertussen kreeg 
Mendel een voorschot van dertig roebel, omdat zijn leerlin-
gen niet meer kwamen en het geld thuis opraakte.  
 Een week later reed Kapturak nog een keer in zijn lichte, 
gele wagentje door het stadje. Alles was er: het geld, de boot-
kaarten, de paspoorten, het visum, het hoofdgeld voor ieder-
een en zelfs het honorarium voor Kapturak.  
 ‘Een punctuele betaler,’ zei Kapturak. ‘Jullie zoon Sjemarja, 
oftewel Sam, is een punctuele betaler. Een gentleman, zeggen 
ze daar...’  
 Tot de grens zou Kapturak de familie Singer begeleiden. 
Over vier weken vertrok de stoomboot Neptun uit Bremen 
naar New York.  
 De familie Billes kwam de inventaris opmaken. Het bed-
dengoed, zes kussens, zes lakens, en zes blauw-rode spreien 
nam Debora mee; de strozakken lieten ze achter en het 
schaarse beddengoed voor Menoechiem.  
 Al had Debora niet veel te pakken en al had ze al haar be-
zittingen in haar hoofd, ze bleef toch aan één stuk door bezig. 
Ze pakte in en ze pakte weer uit. Ze telde het bestek en telde 
het nog een keer. Twee borden brak Menoechiem. Hij leek 
zijn stupide rust toch langzamerhand al te verliezen. Hij riep 
zijn moeder vaker dan eerst en het enige woord dat hij al ja-
ren kon zeggen herhaalde hij tien keer, ook als zijn moeder 
niet in de buurt was. Het was een idioot, die Menoechiem! 
Een idioot! Wat zeg je dat makkelijk! Maar wie kan zeggen 
wat voor een storm van angsten en zorgen Menoechiems ziel 
deze dagen moest doorstaan, Menoechiems ziel, die God ver-
borgen had in het ondoordringbare gewaad van de zwakzin-
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nigheid? Ja, hij was bang, de invalide Menoechiem. Hij kroop 
soms zelfstandig uit zijn hoek naar de deur, ging op de drem-
pel in de zon zitten als een zieke hond en keek knipperend 
naar de voorbijgangers, van wie hij alleen maar de laarzen 
leek te zien en de broeken, de kousen en de rokken. Soms 
greep hij opeens naar het schort van zijn moeder en bromde. 
Debora nam hem op haar arm, al woog hij al heel wat. Toch 
wiegde ze hem op haar arm en zong twee, drie onsamenhan-
gende coupletten van een kinderliedje, dat ze zelf al helemaal 
vergeten was en dat weer in haar opkwam, zodra ze haar on-
gelukkige zoon in haar armen voelde. Daarna zette ze hem 
weer neer en ging aan haar werk, dat al dagen alleen uit pak-
ken en tellen bestond. Plotseling hield ze er weer mee op. Ze 
bleef even staan met peinzende ogen, die wel wat op die van 
Menoechiem leken, zo levenloos waren ze, zo hulpeloos zoe-
kend in een onbekende verte naar de gedachte die de herse-
nen niet konden opbrengen. Haar dwaze blik viel op de zak 
waarin de kussens genaaid moesten worden. Misschien, 
dacht ze, kunnen we Menoechiem in die zak stoppen. Meteen 
daarop huiverde ze bij het idee dat de douanebeambten met 
lange, scherpe stokken in de zakken van de passagiers zou-
den prikken. En ze begon weer uit te pakken en het besluit 
om te blijven schoot door haar heen, zoals de rabbi van Klu-
czýsk gezegd had: ‘Laat hem niet in de steek, alsof hij een ge-
zond kind is!’ De kracht die tot het geloof behoorde, kon ze 
niet meer opbrengen en langzamerhand miste ze ook de 
krachten die de mens nodig heeft om wanhoop te doorstaan.  
 Het was of zij, Debora en Mendel, niet vrijwillig hadden 
besloten naar Amerika te gaan, maar of Amerika hen overko-
men was, hen overvallen had met Sjemarja, Mac en Kapturak. 
Nu ze dat merkten, was het te laat. Ze konden Amerika niet 
meer ontvluchten. De papieren kwamen, de bootkaarten en 
het hoofdgeld. ‘Wat nou,’ vroeg Debora op een keer, ‘als Me-
noechiem plotseling beter wordt, vandaag of morgen?’ Men-
del wiegde even met zijn hoofd. Daarna zei hij: ‘Als Menoe-
chiem beter wordt, nemen we hem mee.’ En ze gaven zich 
beiden zwijgend over aan de hoop dat Menoechiem morgen 
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of overmorgen gezond van zijn bed op zou staan, gezond van 
lijf en leden en in staat om alles te zeggen.  
 Zondag moeten ze vertrekken. Vandaag is het donderdag. 
Voor het laatst staat Debora achter haar fornuis om het eten 
voor sabbat klaar te maken, het witte maanzaadbrood en de 
gevlochten broden. Open brandt het vuur, het sist en knettert 
en de rook vult de kamer, zoals iedere donderdag sinds der-
tig jaar. Buiten regent het. De regen drukt de rook uit de 
schoorsteen terug en de oude, grillige, vertrouwde vlek in de 
kalk van het plafond vertoont zich weer in haar vochtige fris-
heid. Het gat in de spanen van het dak had al tien jaar gere-
pareerd moeten worden; dat zal de familie Billes wel doen. 
Gepakt is de grote, bruine, met ijzer beslagen koffer met zijn 
solide ijzeren stang voor de opening en met twee fonkelnieu-
we ijzeren sloten. Soms kruipt Menoechiem ernaartoe en laat 
ze bungelen. Dat geeft een onbarmhartig gerammel: de sloten 
slaan tegen de ijzeren banden en bungelen lang en willen 
maar niet tot rust komen. En het vuur knettert en de rook 
vult de kamer.  
 Op sabbatavond nam Mendel Singer afscheid van zijn bu-
ren. Ze dronken de geelgroene brandewijn die iemand zelf 
gebrouwen had en vermengd met gedroogde paddenstoelen. 
Zo smaakt de brandewijn niet alleen scherp, maar ook bitter. 
Het afscheid duurt meer dan een uur. Iedereen wenst Mendel 
geluk. Sommigen bekijken hem met twijfel, anderen benijden 
hem. Maar iedereen zegt dat Amerika een prachtig land is. 
Een jood kan zich niets beters wensen dan naar Amerika 
gaan.  
 Vannacht stapte Debora uit bed en ging met haar hand 
zorgvuldig om een kaars naar Menoechiems bed. Hij lag op 
zijn rug, zijn zware hoofd lag op de opgevouwen grijze de-
ken, zijn oogleden stonden halfopen en je zag het wit van zijn 
ogen. Bij iedere ademtocht beefde zijn lichaam en zijn slapen-
de vingers bewogen aan één stuk door. Hij hield zijn handen 
op zijn borst. Zijn gezicht was in zijn slaap nog bleker en 
slapper dan overdag. Open stonden zijn blauwige lippen met 
wit, parelend schuim in de mondhoeken. Debora blies de 
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kaars uit. Ze hurkte een paar seconden naast haar zoon, stond 
op en sloop weer in bed. Het wordt niets met hem, dacht ze, 
het wordt niets met hem. Ze kon niet meer in slaap komen.  
 Zondagmorgen om acht uur komt er een bode van Kaptu-
rak. Het is de man met de blauwe pet, die Sjemarja ooit over 
de grens heeft geholpen. Ook nu blijft de man met de blauwe 
pet buiten staan; hij hoeft geen thee en helpt dan zwijgend 
met het naar buiten rollen en het op de wagen zetten van de 
koffer. Een comfortabele wagen met plaats voor vier. Hun 
voeten liggen in het zachte hooi en de wagen geurt als heel 
het nazomerse land. De ruggen van de paarden glanzen ge-
borsteld en glad als bruine, gebogen spiegels. Een breed juk 
met veel zilveren belletjes ligt op hun slanke, hoogmoedige 
nekken. Al is het klaarlichte dag, je ziet de vonken spatten die 
ze met hun hoeven uit de steenslag slaan.  
 Nog één keer neemt Debora Menoechiem op haar arm. De 
familie Billes is er al, omsingelt de wagen en blijft maar pra-
ten. Mendel Singer zit op de bok en Mirjam leunt met haar 
rug tegen die van haar vader. Alleen Debora staat nog voor 
de deur met de invalide Menoechiem in haar armen.  
 Plotseling neemt ze afscheid van hem. Ze zet hem zachtjes 
op de drempel, zoals je een lijk in een kist legt, staat op, rekt 
zich uit en laat haar tranen de vrije loop, naakte tranen over 
haar naakte gezicht. Ze weet het zeker. Haar zoon blijft. Zij 
gaat naar Amerika. Er is geen wonder gebeurd.  
 Huilend stapt ze in de wagen. Ze ziet de gezichten niet van 
de mensen wie ze een hand geeft. Twee grote zeeën vol tra-
nen zijn haar beide ogen. De paardenhoeven hoort ze kleppe-
ren. Ze rijdt.  
 Ze gilt, ze weet niet dat ze gilt, het gilt uit haar, het hart 
heeft een mond en het gilt. De wagen stopt, zij springt eruit, 
lichtvoetig als een jongen. Menoechiem zit nog op de drem-
pel. Ze valt voor Menoechiem neer. ‘Mama, mama!’ lalt Me-
noechiem. Ze blijft liggen.  
 De familie Billes helpt Debora overeind. Ze gilt, ze ver-
weert zich en kalmeert ten slotte. Ze dragen haar weer naar 
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de wagen en leggen haar op het hooi. De wagen rijdt heel 
snel naar Doebno.  
 Zes uur later zaten ze in de trein, in de stoptrein, samen 
met veel onbekende mensen. De trein reed zachtjes door het 
land, de weiden en de velden waarop geoogst werd door de 
boeren en boerinnen en de hutten en kudden groetten de 
trein. Het zachte lied van de wielen suste de passagiers in 
slaap. Debora had nog geen woord gezegd. Ze zat te domme-
len. De wielen van de trein herhaalden aan één stuk door: 
Laat hem niet in de steek! Laat hem niet in de steek! Laat hem 
niet in de steek!  
 Mendel Singer bad. Hij bad uit zijn hoofd en werktuiglijk; 
hij dacht niet aan de betekenis van de woorden, want hun 
klank volstond en God begreep wat ze betekenden. Zo ver-
doofde Mendel zijn grote angst voor het water waar hij zich 
over een paar dagen zou bevinden. Soms wierp hij een ge-
dachteloze blik op Mirjam. Ze zat tegenover hem, naast de 
man met de blauwe pet. Mendel zag niet hoe ze zich tegen de 
man vlijde. Die sprak niet met haar; hij wachtte op het kwar-
tiertje tussen het vallen van de schemering en het moment 
waarop de conducteur het gasvlammetje zou ontsteken. Van 
dat kwartier en van de nacht waarin de gasvlammen weer ge-
doofd werden verwachtte de man met de blauwe pet allerlei 
soorten genot.  
 De volgende morgen nam hij onverschillig afscheid van de 
oude Singers; alleen Mirjam gaf hij met stille hartelijkheid een 
hand. Ze waren bij de grens. De controleurs namen de pas-
poorten in. Toen ze Mendels naam riepen, begon die te be-
ven. Zonder reden. Alles was in orde. Ze mochten door.  
 Ze stapten in een nieuwe trein, zagen andere stations, 
hoorden nieuwe kloksignalen en zagen nieuwe uniformen. 
Ze reden drie dagen en moesten twee keer overstappen. Op 
de middag van de derde dag waren ze in Bremen. Een man 
van de scheepvaartmaatschappij brulde: ‘Mendel Singer!’ De 
familie Singer meldde zich. Niet minder dan negen families 
verwachtte de beambte. Hij zette ze in de rij, telde ze drie 
keer, las hun namen op en gaf iedereen een nummertje. Daar 
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stonden ze nu, zonder te weten wat ze met het blikken num-
mertje moesten beginnen. De beambte ging weg. Hij had be-
loofd gauw terug te komen. Maar de negen families, vijfen-
twintig mensen, verroerden zich niet. Ze stonden in de rij op 
het perron met het nummertje in hun hand en de bundel aan 
hun voeten. Links achteraan, omdat hij zich zo laat gemeld 
had, stond Mendel Singer.  
 Hij had de hele reis nauwelijks een woord tegen zijn 
vrouw en zijn dochter gezegd. Beide vrouwen hadden ook 
gezwegen. Maar nu leek Debora de zwijgzaamheid niet meer 
te kunnen verdragen. ‘Waarom verroer je je niet?’ vroeg De-
bora. ‘Niemand verroert zich,’ antwoordde Mendel. ‘Waarom 
vraag je de mensen niets?’ ‘Niemand vraagt iets.’ ‘Waar 
wachten we op?’ ‘Ik weet niet waar we op wachten.’ ‘Denk je 
dat ik op de koffer kan gaan zitten?’ ‘Ga maar op de koffer 
zitten.’  
 Maar op het moment dat Debora haar rokken opgetrokken 
had om te gaan zitten, verscheen de beambte van de scheep-
vaartmaatschappij en verkondigde in het Russisch, Pools, 
Duits en Jiddisj dat hij alle negen families nu naar de haven 
wilde brengen, dat hij ze voor de nacht in een barak onder-
bracht en dat de Neptun morgenochtend om zeven uur het 
anker zou lichten.  
 In de barak lagen ze, in Bremerhaven, met het blikken 
nummertje krampachtig in hun gebalde vuist, ook in hun 
slaap. Van het snurken van de vijfentwintig en de bewegin-
gen die ieder op zijn harde slaapplaats maakte, sidderden de 
balken en de kleine, gele elektrische peertjes schommelden 
zachtjes. Theezetten was verboden. Met een droge mond wa-
ren ze gaan slapen. Alleen Mirjam had van een Poolse kapper 
rode bonbons gekregen. Met een grote, kleverige bal in haar 
mond viel Mirjam in slaap.  
 Om vijf uur ’s morgens werd Mendel wakker. Hij stapte 
moeizaam uit de houten kist waarin hij geslapen had, zocht 
de waterleiding en ging naar buiten om te kijken waar het 
oosten was. Daarna kwam hij terug en ging in een hoek staan 
om te bidden. Hij fluisterde voor zich uit, maar terwijl hij 
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fluisterde, voelde hij een hevige pijn die hem bij zijn hart 
greep en er zo heftig aan trok, dat Mendel midden onder het 
gefluister luid moest kreunen. Een paar slapers werden wak-
ker, keken naar beneden en glimlachten om de jood die in de 
hoek stond te springen en te wankelen, zijn bovenlichaam 
naar voren en naar achteren wiegde en ter ere van God een 
ellendig dansje maakte.  
 Mendel was nog niet klaar, toen de beambte de deur open-
trok. Een wind uit zee blies hem de barak in. ‘Opstaan!’ riep 
hij een paar keer in alle talen van deze wereld.  
 Het was nog vroeg, toen ze bij het schip kwamen. Ze 
mochten een paar blikken in de eetzalen van de eerste en 
tweede klas werpen, voor ze het tussendek opgeduwd wer-
den. Mendel Singer verroerde zich niet. Hij stond op de hoog-
ste tree van een smalle, ijzeren ladder met achter zijn rug de 
haven, het land, het continent, zijn vaderland en het verleden. 
Aan zijn linkerhand straalde de zon. Blauw was de hemel. 
Wit was het schip. Groen was het water. Er kwam een ma-
troos, die Mendel Singer beval van de trap af te gaan. Mendel 
maakte een sussend gebaar tegen de matroos. Hij was heel 
rustig en niet bang. Hij wierp een vluchtige blik op de zee en 
vond troost in de oneindigheid van het bewogen water. Eeu-
wig was het. Mendel besefte dat God zelf het geschapen had. 
Hij had het geschud uit zijn onuitputtelijke, geheime bron. 
Nu schommelde het tussen de vaste landen. Diep op de bo-
dem kronkelde Leviathan, de heilige vis, die op de dag van 
het Laatste Oordeel gegeten zou worden door de vromen en 
rechtvaardigen. Neptun heette het schip waarop Mendel 
stond. Het was een groot schip. Maar vergeleken met de Le-
viathan en de zee, de hemel en de wijsheid van de Eeuwige 
was het maar een heel klein schip. Nee, Mendel was niet 
bang. Hij kalmeerde de matroos, hij, een kleine, zwarte jood 
op een reusachtig schip en voor de eeuwige oceaan, hij draai-
de zich nog een keer helemaal om en mompelde de zegen die 
uitgesproken moest worden bij de aanblik van de zee. Hij 
draaide zich om en verstrooide de afzonderlijke woorden van 
de zegen over de groene golven: ‘Geprezen zijt gij, Eeuwige, on-
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ze Heer, die de zeeën geschapen heeft en ze scheidt door de continen-
ten!’  
 Op dat ogenblik loeiden de sirenes. De motoren begonnen 
te dreunen. En de lucht en het schip en de mensen begonnen 
te beven. Alleen de hemel bleef stil en blauw, blauw en stil.  
 
 
 
 
  



 82 

IX 
 
De veertiende avond van de zeereis werd verlicht door de 
grote, vurige kogels die door de lichtschepen afgeschoten 
werden. ‘Nu verschijnt,’ zei een jood die deze reis al twee 
keer gemaakt had tegen Mendel Singer, ‘het vrijheidsbeeld. 
Het is honderdeenenvijftig voet hoog, hol van binnen en je 
kunt erin klimmen. Rond haar hoofd draagt ze een stralen-
krans. In haar rechterhand houdt ze een fakkel. En het mooi-
ste is dat die fakkel ’s nachts brandt en toch nooit helemaal 
op kan branden. Want hij is alleen maar elektrisch verlicht. 
Van die kunststukjes halen ze uit in Amerika.’  
 De ochtend van de vijftiende dag gingen ze van boord. De-
bora, Mirjam en Mendel bleven dicht bij elkaar, want ze wa-
ren bang elkaar kwijt te raken.  
 Er kwamen mannen in uniform; ze leken Mendel een beet-
je gevaarlijk, al hadden ze geen sabel. Sommigen droegen 
sneeuwwitte kleren en zagen er half als gendarmes en half als 
engelen uit. Dat zijn de kozakken van Amerika, dacht Mendel 
Singer en hij keek naar zijn dochter Mirjam.  
 Ze werden opgeroepen in alfabetische volgorde en ieder-
een kwam bij zijn bagage; ze doorstaken die niet met puntige 
lansen. Misschien hadden we Menoechiem mee kunnen ne-
men, dacht Debora.  
 Opeens stond Sjemarja voor hen.  
 Alledrie schrokken ze op dezelfde manier.  
 Ze zagen tegelijkertijd hun oude huisje terug, de oude Sje-
marja en de nieuwe Sjemarja, oftewel Sam.  
 Ze zagen Sjemarja en Sam tegelijk, alsof er een Sam over 
een Sjemarja gelegd was, een doorzichtige Sam.  
 Het was Sjemarja wel, maar het was Sam.  
 Het waren er twee. De een droeg een zwarte pet, een zwart 
pak en hoge laarzen, en de eerste donzige zwarte haartjes 
ontsproten uit de poriën van zijn wangen.  
 De tweede droeg een lichtgrijs jasje, een sneeuwwitte pet, 
net als de kapitein, een gele, wijde broek, een schitterend 
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hemd van groene zij en zijn gezicht was glad als een voorna-
me grafsteen.  
 De tweede was bijna Mac.  
 De eerste sprak met zijn oude stem – ze hoorden alleen de 
stem en niet de woorden.  
 De tweede sloeg zijn vader met een sterke hand op zijn 
schouder en zei – en nu pas hoorden ze de woorden: ‘Hallo, 
old chap!’ En ze begrepen er niets van.  
 De eerste was Sjemarja. Maar de tweede was Sam.  
 Eerst kuste Sam zijn vader, daarna zijn moeder en daarna 
Mirjam. Alledrie roken ze bij Sam scheerzeep, die naar 
sneeuwklokjes rook en ook een beetje naar carbol. Ze moes-
ten denken aan een tuin en tegelijkertijd aan een ziekenhuis.  
 In stilte herhaalden ze voor zichzelf een paar keer dat Sam 
Sjemarja was. Pas daarna waren ze blij.  
 ‘Alle anderen,’ zei Sam, ‘gaan in quarantaine. Jullie niet! 
Dat heeft Mac geregeld. Hij heeft twee neven die hier wer-
ken.’  
 Een halfuur later verscheen Mac.  
 Hij zag er nog precies zo uit als toen hij in het stadje ver-
schenen was. Breed, luidruchtig, bulderend in een onver-
staanbare taal en met zijn zakken al vol zoetigheid, die hij 
meteen begon uit te delen en ook zelf te eten. Een knalrode 
das wapperde als een vlag op zijn borst.  
 ‘Jullie moeten toch in quarantaine,’ zei Mac. Want hij had 
overdreven. Zijn neven werkten wel in deze buurt, maar al-
leen bij de douane. ‘Maar ik ga met jullie mee. Wees maar 
niet bang!’  
 Ze hoefden inderdaad niet bang te zijn. Mac riep tegen alle 
beambten dat Mirjam zijn bruid was en Mendel en Debora 
zijn schoonouders.  
 Iedere middag om drie uur kwam Mac naar het hek van 
het kamp. Hij stak zijn hand door het gaas, hoewel dat ver-
boden was en groette hen allemaal. Na vier dagen lukte het 
hem de familie Singer te bevrijden. Op welke manier dat ge-
lukt was, verraadde hij niet. Want Mac was gewend heel ijve-
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rig dingen te vertellen die hij verzonnen had en dingen te 
verzwijgen die echt gebeurd waren.  
 Hij stond erop dat ze heel uitvoerig, op een ladderwagen 
van zijn bedrijf, Amerika bezichtigden voor ze naar huis gin-
gen.  
 Mendel Singer, Debora en Mirjam moesten instappen en 
werden rondgeleid.  
 Het was een warme, lichte dag. Mendel en Debora zaten in 
de rijrichting met tegenover hen Mirjam, Mac en Sam. Men-
del Singer had het idee dat zware wagen met grof geweld 
door de straten ratelde, alsof hij van plan was de stenen en 
het asfalt voor eeuwig te verpletteren en de fundamenten van 
de huizen aan het wankelen te brengen. De leren stoel brand-
de onder Mendels lichaam als een hete kachel. Al bleven ze in 
de duistere schaduw van de hoge muren, de hitte gloeide als 
grijs, smeltend lood door de oude pet van zwarte ripszijde op 
Mendels schedel, drong zijn hersenen binnen en soldeerde 
die dicht met een vochtige, kleverige en pijnlijke gloed. Sinds 
zijn aankomst had hij nauwelijks geslapen, weinig gegeten en 
bijna niets gedronken. Hij droeg traditionele rubber over-
schoenen op zijn zware laarzen en zijn voeten brandden als in 
een open vuur. Krampachtig tussen zijn knieën geklemd 
hield hij zijn paraplu, waarvan het houten handvat te heet 
was om aan te pakken, alsof het van roodgloeiend ijzer was. 
Voor Mendels ogen woei een dichte sluier van roet, stof en 
hitte. Hij dacht aan de woestijn waar zijn voorvaderen veertig 
jaar doorheen getrokken waren. Maar zij hadden tenminste 
gelopen, zei hij tegen zichzelf. De waanzinnige haast waar-
mee ze nu voortraasden, zorgde wel voor wind, maar het was 
een hete wind, de vurige adem van de hel. In plaats van te 
koelen, gloeide hij. De wind was geen wind, maar waaiend 
lawaai. Hij bestond uit het schelle klingelen van honderd on-
zichtbare klokken, uit het gevaarlijke, metalen dreunen van 
de trams, uit het toeterende roepen van ontelbare trompetten, 
uit het dringende krijsen van de rails in de bochten van de 
streets, uit het brullen van Mac, die door een oppermachtige 
trechter Amerika uitlegde aan zijn passagiers, uit het mompe-
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len van de mensen rondom, uit het schaterende lachen van 
een vreemde medereiziger achter Mendels rug, uit het onop-
houdelijke praten van Sam recht in zijn vaders gezicht, praten 
dat Mendel niet verstond en waarop hij voortdurend knikte 
met een bevreesde en tegelijk vriendelijke glimlach op zijn 
lippen als een pijnlijke ijzeren klem. Zelfs als hij de moed had 
gehad om ernstig te blijven, zoals in zijn situatie paste, had hij 
die glimlach niet af kunnen leggen. Hij had niet de kracht om 
een ander gezicht te trekken. Zijn gezichtsspieren waren ver-
stijfd. Hij had liever gehuild als een klein kind. Hij rook het 
scherpe teer uit het smeltende asfalt, het droge, ruwe stof in 
de lucht, de ranzige en vette stank uit de kanalen en kaashan-
dels, de bijtende geur van uien, de zoetige benzinelucht van 
de auto’s, de rottende moeraslucht uit vishallen en de lelie-
tjes-van-dalen en de chloroform van de wangen van zijn 
zoon. Alle geuren vermengden zich in de hete walm die in 
zijn gezicht sloeg met het lawaai dat in zijn oren tuitte en zijn 
hoofd wilde laten ontploffen. Al gauw wist hij niet meer wat 
er te horen, te zien en te ruiken was. Hij glimlachte nog 
steeds en knikte met zijn hoofd. Amerika overviel hem, Ame-
rika brak hem en Amerika verpletterde hem. Na een paar mi-
nuten viel hij flauw.  
 Hij kwam bij in een lunchroom, waar ze hem inderhaast 
naartoe gebracht hadden om hem op te frissen. In een ronde 
spiegel met honderd kleine gloeilampjes eromheen zag hij 
zijn witte baard en zijn benige neus en dacht even dat het de 
baard en de neus van een ander waren. Pas door zijn familie-
leden om hem heen herkende hij zichzelf weer. Hij schaamde 
zich een beetje. Hij deed met enige moeite zijn mond open en 
verontschuldigde zich tegenover zijn zoon. Mac pakte zijn 
hand en schudde die, alsof hij Mendel Singer feliciteerde met 
een geslaagd kunststukje of een gewonnen weddenschap. Op 
de mond van de oude man kwam weer de ijzeren klem van 
de glimlach te liggen en de onbekende macht bewoog weer 
zijn hoofd, zodat het eruitzag of Mendel knikte. Mirjam zag 
hij. Ze had verward zwart haar onder haar gele sjaal, een 
beetje roet op haar bleke wangen en een lange strohalm tus-
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sen haar tanden. Debora zat breeduit, zwijgend, met open 
neusvleugels en stijgende en dalende borsten op een ronde 
stoel zonder leuning. Het zag eruit of ze gauw zou vallen.  
 Wat gaan die mensen me aan? dacht Mendel. ‘Wat gaat dat 
hele Amerika me aan? Mijn zoon, mijn vrouw, mijn dochter, 
die Mac? Ben ik Mendel Singer nog? Is dat mijn familie nog? 
Ben ik Mendel Singer nog? Waar is mijn zoon Menoechiem? 
Het was alsof hij uit zichzelf gestoten was, en voortaan zou 
hij gescheiden van zichzelf verder moeten leven. Het was als-
of hij zichzelf in Zoechnov achtergelaten had bij Menoechiem. 
En terwijl het rond zijn lippen glimlachte en terwijl het met 
zijn hoofd knikte, begon zijn hart langzaam te verijzen; het 
klopte als een metalen klepel tegen koud glas. Hij was al een-
zaam, Mendel Singer: hij was al in Amerika...  
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Tweede deel 
 

X 
 
Een paar honderd jaar geleden was een voorouder van Men-
del Singer waarschijnlijk uit Spanje naar Wolhynië gekomen. 
Hij had een gelukkiger, een gewoner en in ieder geval een 
minder opvallend lot dan zijn nakomeling en we weten daar-
door niet of hij veel of weinig jaren nodig had om in het 
vreemde land thuis te raken. Maar van Mendel Singer weten 
we dat hij na een paar maanden in New York woonde.  
 Ja, hij voelde zich bijna thuis in New York! Hij wist al dat 
old chap op zijn Amerikaans “vader” betekende en old fool 
“moeder”, of omgekeerd. Hij kende een paar zakenlieden uit 
de Bowery met wie zijn zoon omging, de Essex Street, waar 
hij woonde, en de Houston Street, waar het warenhuis van 
zijn zoon was, van zijn zoon Sam. Hij wist dat Sam al een 
American boy was, dat je goodbye zei, how do you do en please, 
als je een beschaafd man was, dat een koopman van de 
Grand Street respect kon afdwingen en soms aan de River 
mocht wonen, aan de River waar ook Sjemarja zin in had. Ze 
hadden hem verteld dat Amerika God’s own country heette, 
dat het het land van God was, zoals ooit Palestina, en New 
York eigenlijk the wonder city, de stad van de wonderen, zoals 
ooit Jeruzalem. Bidden daarentegen noemden ze service en 
liefdadigheid ook. Sams zoontje, dat amper een week na de 
aankomst van zijn grootvader ter wereld was gekomen, heet 
niet anders dan Mac Lincoln en wordt over een paar jaar, snel 
gaat de tijd in Amerika, een college boy. My dear boy noemt zijn 
schoondochter de kleine nu. Vega heet ze nog steeds, vreemd 
genoeg. Blond is ze en zacht, met blauwe ogen, die vor Men-
del Singer meer op goedheid dan op intelligentie duiden. Ze 
mag dom zijn! Vrouwen hebben geen verstand nodig, God 
sta haar bij, amen! Tussen twaalf en twee moeten ze lunchen 
en tussen zes en acht dineren. Op die tijden let Mendel niet. 
Hij eet om drie uur ’s middags en om tien uur ’s avonds, net 
als thuis, hoewel het thuis eigenlijk dag is, als hij aan zijn 
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avondmaal begint of misschien ’s morgens vroeg, wie zal het 
zeggen? All right betekent: “afgesproken” en in plaats van 
“ja” zeggen ze yes. Wil je iemand iets goeds toewensen, dan 
wens je hem geen geluk en gezondheid, maar prosperity. Al in 
de nabije toekomst denkt Sam een nieuwe woning te huren, 
aan de River, met een parlour. Een grammofoon heeft hij al; 
Mirjam leent die soms van haar schoonzuster en draagt hem 
voorzichtig in haar armen over straat als een ziek kind. De 
grammofoon kan veel walsen spelen, maar ook het Kol Ni-
dre. Sam wast zich twee keer per dag en het pak dat hij ’s 
avonds soms draagt, noemt hij een dress. Debora is al tien 
keer naar de bioscoop geweest en drie keer naar het theater. 
Ze heeft een donkergrijze zijden jurk. Die heeft ze van Sam 
gekregen. Een grote, gouden ketting draagt ze om haar hals 
en ze doet denken aan een van de meisjes van plezier, waar 
de heilige geschriften soms over vertellen. Mirjam is verkoop-
ster in de winkel van Sam. Ze komt na middernacht thuis en 
gaat om zeven uur ’s morgens weg. Ze zegt ‘Goedenavond, 
vader,’ ‘goedemorgen, vader’ en meer niet. Nu en dan hoort 
Mendel Singer uit gesprekken die langs zijn oren stromen zo-
als een rivier langs de voeten stroomt van een oude man die 
aan de oever staat, dat Mac met Mirjam gaat wandelen, dan-
sen, baden en turnen. Hij, Mendel Singer, weet dat Mac geen 
jood is; de kozakken zijn ook geen joden, zover is het nog 
niet, God zal helpen, ze zullen wel zien. Debora en Mirjam 
kunnen het goed met elkaar vinden. Er heerst vrede in huis. 
Moeder en dochter fluisteren tegen elkaar, vaak, ver na mid-
dernacht, en Mendel doet alsof hij slaapt. Dat kost hem geen 
moeite. Hij slaapt in de keuken en vrouw en dochter slapen 
in de enige woonkamer. In paleizen wonen ze ook in Ameri-
ka niet. Ze wonen op de eerste verdieping. Een gelukje. Ze 
hadden ook best op de tweede, de derde of de vierde kunnen 
wonen! De trap is scheef en vuil en altijd donker. Met lucifers 
verlichten ze ook overdag de treden. Het ruikt warm, vochtig 
en plakke-rig naar katten. Maar muizengif en glassplinters 
fijngewreven in zuurdeeg moeten ze nog steeds, iedere 
avond, in de hoeken leggen. Debora boent iedere week de 
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vloer, maar zo saffraangeel als thuis wordt hij nooit. Waar 
ligt dat aan? Is Debora te zwak? Is ze te lui? Is ze te oud? Alle 
planken piepen, als Mendel door de kamer loopt. Hij komt er 
niet achter waar Debora nu het geld verstopt. Van Sam krij-
gen ze tien dollar per week. Toch is Debora boos. Ze is een 
vrouw en soms is ze van de duivel bezeten. Ze heeft een goe-
de, zachtmoedige schoondochter, maar Debora beweert dat 
Vega een luxepoppetje is. Als Mendel zoiets hoort, zegt hij: 
‘Hou op, Debora! Wees tevreden met de kinderen! Ben je nog 
steeds niet oud genoeg om je mond te houden? Hoef je me 
niet meer te verwijten dat ik te weinig verdien en vind je het 
vervelend dat je geen ruzie met me kunt maken? Sjemarja 
heeft ons hierheen gehaald om te zorgen dat we oud worden 
en in zijn buurt sterven. Zijn vrouw eert ons allebei, zoals het 
hoort. Wat wil je nog meer, Debora?’  
 Ze wist niet precies wat ze miste. Misschien had ze ge-
hoopt in Amerika een heel vreemde wereld te vinden waarin 
ze haar oude leven en Menoechiem meteen kon vergeten. 
Maar dit Amerika was geen nieuwe wereld. Er waren hier 
meer joden dan in Kluczýsk; het was eigenlijk net Kluczýsk, 
maar dan groter. Hadden ze de lange weg over het grote wa-
ter moeten nemen om weer in Kluczýsk te komen, waar ze 
net zo goed met de wagen van Samesjkin hadden kunnen ko-
men? De ramen keken uit op een donkere, overdekte binnen-
plaats, waar katten, ratten en kinderen ravotten en om drie 
uur ’s middags, ook in het voorjaar, moesten ze de petrole-
umlamp aansteken; er was niet eens elektrisch licht en een ei-
gen grammofoon hadden ze ook nog niet. Licht en zon had 
Debora thuis tenminste nog gehad. Dat wel! Ze ging af en toe 
met haar schoondochter naar de bioscoop, ze was al twee 
keer met de ondergrondse geweest en Mirjam was een voor-
name jongedame met een hoed en zijden kousen. Braaf was 
ze geworden. Geld verdiende ze ook. Mac ging met haar om; 
liever Mac dan de kozakken. Hij was Sjemarja’s beste vriend. 
Ze verstonden dan wel geen woord van al zijn gepraat, maar 
daar zouden ze wel aan wennen. Hij was handiger dan tien 
joden en had ook nog het voordeel dat hij geen bruidsschat 
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vroeg. Het was tenslotte toch een andere wereld. Een Ameri-
kaanse Mac was geen Russische Mac. Met het geld kwam De-
bora ook hier niet uit. Het leven werd almaar duurder, het 
sparen kon ze niet laten, de bekende vloerplank verborg al 
achttieneneenhalve dollar, de bieten werden kleiner, de eie-
ren werden hol, de aardappels waren bevroren, de soepen 
waterig, de karpers dun en de snoeken kort, de eenden mager 
en de kippen stelden niets meer voor.  
 Nee, ze wist niet precies wat ze miste, Menoechiem miste 
ze. Vaak, als ze sliep, als ze wakker werd, bij het boodschap-
pen doen, in de bioscoop, bij het opruimen en bij het bakken 
hoorde ze hem roepen. ‘Mama! Mama!’ riep hij. Het enige 
woord dat hij had leren zeggen zou hij nu wel vergeten zijn. 
Vreemde kinderen hoorde ze mama roepen en de moeders 
kwamen; niet één moeder liet haar kind vrijwillig in de steek. 
Ze hadden niet naar Amerika mogen gaan. Maar ze konden 
altijd nog terug naar huis!  
 ‘Mendel,’ zei ze soms, ‘moeten we niet terug om Menoe-
chiem te zien?’  
 ‘En het geld, en de weg, en waarvan moeten we leven? 
Denk je dat Sjemarja zoveel kan geven? Hij is een goede zoon, 
maar hij is geen Vanderbilt. Misschien heeft het zo moeten 
zijn. Laten we voorlopig maar blijven. Menoechiem zien we 
hier wel terug, als hij gezond wordt.’  
 Toch kon Mendel Singer de gedachte aan het vertrek niet 
van zich afzetten. Op een keer, toen hij zijn zoon in diens 
zaak opzocht (op kantoor zat hij, achter de glazen deur en hij 
zag de klanten komen en gaan en zegende in stilte alle bin-
nenkomers), zei hij tegen Sjemarja: ‘Over Menoechiem horen 
we nog steeds niets. In de laatste brief van Billes stond geen 
woord over hem. Wat vind je ervan als ik terugga om te kij-
ken hoe het met hem gaat?’ Sjemarja, oftewel Sam, was een 
American boy en hij zei: ‘Vader, dat is onpraktisch. Als we Me-
noechiem hier zouden kunnen halen, zou hij meteen beter 
worden. De Amerikaanse gezondheidszorg is de beste in de 
hele wereld, las ik net nog in de krant. Ze genezen zulke ziek-
ten met injecties, gewoon met injecties! Maar als we hem niet 
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hier kunnen halen, die arme Menoechiem, waarvoor geven 
we het geld dan uit? Ik wil niet zeggen dat het helemaal on-
mogelijk is. Maar juist nu Mac en ik een heel grote zaak voor-
bereiden en er niet veel geld is, moeten we het daar niet over 
hebben. Wacht nog een paar weken. Onder ons gezegd: Mac 
en ik speculeren momenteel in bouwterreinen. We hebben nu 
een oud gebouw in de Delancey Street laten slopen. Ik zal je 
zeggen, vader, slopen is bijna net zo duur als bouwen. Maar 
we moeten niet klagen. Het gaat vooruit! Als ik bedenk hoe 
we met verzekeringen zijn begonnen. Trap op, trap af! En nu 
hebben we deze zaak, je kunt al zeggen: een warenhuis! Nu 
komen de verzekeringsagenten naar mij toe. Ik bekijk ze en 
denk: ik ken die zaakjes en ik gooi ze eruit, met eigen handen. 
Allemaal gooi ik ze eruit!’  
 Mendel Singer begreep niet helemaal waarom Sam de 
agenten eruit gooide en waarom hij dat zo leuk vond. Sam 
voelde dat en zei: ‘Doen we samen een breakfast, vader?’ Hij 
deed of hij vergeten was dat zijn vader alleen maar thuis at 
en liet de gelegenheid niet voorbijgaan om de afstand te be-
nadrukken die hem van de gewoonten van zijn geboorteland 
scheidde; hij sloeg zich tegen zijn voorhoofd, alsof hij Mac 
was en zei: ‘O ja! Dat was ik vergeten! Maar je eet een banaan, 
vader!’ En hij liet voor zijn vader een banaan brengen.  
 ‘Wat Mirjam betreft,’ begon hij weer, midden onder het 
eten, ‘die doet het goed. Ze is het mooiste meisje hier in de 
zaak. Als ze bij een vreemde was, had ze allang een baan als 
model gekregen. Maar ik wil niet dat mijn zuster haar figuur 
voor vreemde kleren leent. En Mac wil het ook niet.’ Hij 
wachtte af of zijn vader iets over Mac zou zeggen. Maar Men-
del Singer zweeg. Hij was niet argwanend. Hij had de laatste 
zin nauwelijks gehoord. Hij gaf zich over aan innige bewon-
dering voor zijn kinderen, vooral Sjemarja. Wat was die slim, 
wat dacht hij snel, wat sprak hij vloeiend Engels, wat kon hij 
op bellen drukken en loopjongens afsnauwen; hij was een 
boss.  
 Hij ging naar de afdeling Overhemdbloezen en Dassen om 
zijn dochter te zien. ‘Dag vader!’ riep ze midden onder het 
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bedienen. Ze toonde respect en thuis was dat anders geweest. 
Ze hield waarschijnlijk niet van hem, maar er stond ook niet 
geschreven: Houd van uw vader en uw moeder, maar: Eer uw va-
der en uw moeder. Hij knikte haar toe en liep weer weg. Hij 
ging naar huis. Hij was getroost, hij liep langzaam, midden 
op straat, groette de buren en had plezier in de kinderen. Hij 
droeg nog steeds zijn pet van zwarte ripszijde en zijn halflan-
ge kaftan en zijn hoge laarzen. Maar de panden van zijn jas 
tikten niet meer met een haastige vleugelslag tegen de ruwle-
ren schachten. Want Mendel Singer had pas in Amerika, 
waar alles snel gaat, geleerd om langzaam te lopen.  
 Zo ging hij door de tijd de ouderdom tegemoet, van het 
ochtendgebed naar het avondgebed, van het ontbijt tot het 
avondeten, van het wakker worden tot het inslapen. ‘s Mid-
dags, rond het uur waarop thuis zijn leerlingen gekomen wa-
ren, ging hij op de paardenharen sofa liggen, sliep een uur en 
droomde van Menoechiem. Daarna las hij een beetje in de 
krant. Daarna ging hij naar de winkel van de familie Sko-
vronnek, waar grammofoons, platen, bladmuziek en liedtek-
sten verkocht, gespeeld en gezongen werden. Daar kwamen 
alle ouderen uit de buurt. Ze praatten over politiek en vertel-
den anecdotes uit hun geboorteland. Soms, als het heel laat 
was geworden, gingen ze naar de huiskamer van de Skovron-
neks om heel snel een avondgebed te bidden.  
 Op de weg naar huis, die hij wat langer probeerde te ma-
ken, gaf Mendel zich over aan het idee dat er thuis een brief 
op hem lag te wachten. In die brief stond helder en duidelijk 
dat ten eerste Menoechiem helemaal beter en verstandig was 
geworden en ten tweede dat Jonas om een klein gebrek uit 
dienst getreden was en naar Amerika wilde komen. Mendel 
Singer wist dat die brief nog niet gekomen was. Maar hij pro-
beerde de brief als het ware een goede kans te geven, opdat 
die zin zou krijgen om te komen. En met licht kloppend hart 
trok hij aan de bel. Op het moment dat hij Debora ziet, is het 
voorbij. De brief was er nog niet. Het zou een avond zijn als 
alle andere.  
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 Op een dag dat hij een omweg naar huis maakte, zag hij op 
een hoek van de straat een opgeschoten jongen die hem vaag 
bekend voorkwam. De jongen zat tegen een voordeur ge-
leund te huilen. Mendel hoorde een ijl gejammer en hoe zacht 
het ook was, het drong tot hem door aan de andere kant van 
de straat. Mendel kende dat geluid goed. Hij bleef staan. Hij 
besloot naar de jongen toe te gaan, te vragen wat er aan de 
hand was en hem te troosten. Hij ging op weg. Plotseling, het 
gejammer werd luider, bleef Mendel midden op straat staan. 
In de schaduw van de avond en de voordeur waar de jongen 
zat, leek hij Menoechiems profiel en houding te krijgen. Ja, zo 
voor de drempel van zijn huis in Zoechnov had Menoechiem 
zitten jammeren. Mendel deed nog een paar passen. Toen 
glipte de jongen het huis in. Mendel liep tot voor de deur. 
Toen had de donkere gang de jongen al opgenomen.  
 Nog langzamer dan eerst liep Mendel naar huis.  
 Toen hij belde, kwam Debora niet naar de deur, maar zijn 
zoon Sam. Mendel bleef even op de drempel staan. Hoewel 
hij op niets anders voorbereid was dan een blije verrassing, 
werd hij toch door angst overvallen: er kon een ongeluk ge-
beurd zijn, ja, zijn hart was al zo aan ongeluk gewend, dat hij 
nog steeds schrok, zelfs na een lange voorbereiding op geluk. 
Wat kan een man als ik, dacht hij, voor vrolijke verrassing 
krijgen? Alle plotselinge dingen zijn slecht en het goede 
sluipt langzaam.  
 Maar de stem van Sjemarja stelde hem al gauw gerust. 
‘Kom binnen,’ zei Sam. Hij trok zijn vader aan diens hand de 
kamer in. Debora had twee lampen aangestoken. Zijn schoon-
dochter Vega, Mirjam en Mac zaten aan tafel. Mendel had het 
idee dat het hele huis veranderd was. De twee lampen – ze 
waren identiek – zagen eruit als een tweeling en verlichtten 
minder de kamer dan elkaar. Het was of ze zichzelf toelach-
ten, de ene lamp de andere, en dat vond Mendel erg leuk. ‘Ga 
zitten, vader,’ zei Sam. Hij was niet nieuwsgierig, Mendel, hij 
was al bang dat er nu een van die Amerikaanse verhalen zou 
komen waar iedereen plezier in had en die hij niet leuk kon 
vinden. Wat kan er gebeurd zijn? dacht hij. Ze geven me een 
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grammofoon cadeau. Of ze hebben besloten te trouwen. Hij 
ging uitgebreid zitten. Iedereen zweeg. Daarna zei Sam – en 
het was alsof hij de derde lamp in de kamer aanstak: ‘Vader, 
we hebben in één klap vijftienduizend dollar verdiend.’  
 Mendel stond op en gaf alle aanwezigen een hand. Het 
laatste was hij bij Mac. Tegen hem zei Mendel: ‘Dank je wel.’ 
Sam vertaalde de drie woorden meteen in het Engels. Mac 
stond nu ook op en omhelsde Mendel. Daarop begon hij te 
praten. Hij hield niet meer op. Op deze avond sprak er behal-
ve Mac niemand meer. Debora rekende het bedrag om in roe-
bel en dat lukte niet. Vega dacht aan nieuwe meubels in haar 
nieuwe woning en vooral aan een piano. Haar zoon moest pi-
anoles krijgen. Mendel dacht aan een reisje naar huis. Mirjam 
hoorde alleen Mac praten en deed haar best om alles te ver-
staan. Omdat ze zijn taal niet helemaal verstond, dacht ze dat 
Mac te geleerd praatte om begrepen te worden. Sam vroeg 
zich af of hij al het geld in zijn warenhuis zou steken. Alleen 
Mac dacht weinig, maakte zich geen zorgen en had geen 
plannen. Hij zei wat hem inviel.  
 De volgende dag gingen ze naar Atlantic City. ‘Mooie na-
tuur!’ zei Debora. Mendel zag alleen het water. En hij herin-
nerde zich die wilde nacht thuis, toen hij met Samesjkin in de 
greppel had gelegen. En hij hoorde het sjirpen van de krekels 
en het kwaken van de kikkers. ‘Bij ons thuis,’ zei hij opeens, 
‘is de aarde zo groot als in Amerika het water.’ Hij had dat 
helemaal niet willen zeggen. ‘Hoor je wat vader zegt?’ zei De-
bora. ‘Hij wordt oud!’ Ja, ja, ik word oud, dacht Mendel.  
 Toen ze thuiskwamen, stak er in de brievenbus een dikke, 
opgezette brief, die de postbode er niet in had kunnen krij-
gen. ‘Zie je wel,’ zei Mendel, terwijl hij zich bukte, ‘dit is een 
goede brief. Het geluk is begonnen. Het ene geluk brengt het 
andere, God zij geloofd, dat Hij ons verder helpt.’  
 Het was een brief van de familie Billes. En het was inder-
daad een goede brief. Er stond in dat Menoechiem opeens 
was gaan praten.  
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Dokter Soltysiuk heeft hem gezien, schreef de familie Billes. Hij 
kon het niet geloven. Ze willen Menoechiem naar Sint-Peters-burg 
sturen en de grote doctoren willen over hem prakkiseren. Op een 
dag, het was een donderdagmiddag, toen hij alleen thuis was en de 
oven brandde, zoals iedere donderdag, viel er een brandend stuk 
hout uit, en nu is de hele vloer verbrand en de muren moeten we 
sausen. Dat kost aardig wat geld. Menoechiem rende de straat op, 
hij kan ook al heel goed rennen, en schreeuwde: ‘Brand!’ En sinds 
die tijd zegt hij een paar woorden.  
 Alleen jammer dat het een week na het vertrek van Jonas was. 
Want jullie Jonas is hier geweest met verlof, hij is echt al een grote 
soldaat en hij wist helemaal niet dat jullie in Amerika zijn. Hij 
schrijft jullie ook, aan de andere kant.  
 
Mendel keerde het blad om en las:  
 
Jullie zijn dus in Amerika en dat trof me als een bliksemslag. Het is 
wel mijn eigen schuld, want ik heb jullie nooit, of ik denk maar één 
keer geschreven, toch trof het me zoals gezegd als een bliksemslag. 
Trek het jullie niet aan. Het gaat heel goed met me. Iedereen is aar-
dig tegen me en ik ben aardig tegen iedereen. Bijzonder aardig ben 
ik tegen de paarden. Ik kan rijden als de beste kozak en in galop met 
mijn tanden een zakdoek van de grond rapen. Zulke dingen vind ik 
leuk en het leger ook. Ik blijf ook na mijn diensttijd. Je bent onder-
dak, je hebt te eten, alles wat nodig is wordt van boven bevolen en je 
hoeft zelf niet te denken. Ik weet niet of ik het zo schrijf dat jullie het 
helemaal begrijpen. Misschien kunnen jullie het helemaal niet be-
grijpen. In de stal is het heel warm en ik houd van de paarden. Als 
er ooit iemand van jullie overkomt, dan kan hij me zien. Mijn kapi-
tein zei: als ik zo’n goede soldaat blijf, kan ik een verzoekschrift rich-
ten tot de tsaar, dat wil zeggen aan Zijne Keizerlijke Majesteit, om 
te vragen of de desertie van mijn broer vergeten en vergeven kan 
worden. Dat zou mijn grootste geluk zijn, Sjemarja in dit leven nog 
te zien, we zijn tenslotte samen opgegroeid.  
 Jullie moeten de groeten hebben van Samesjkin en het gaat goed 
met hem.  
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 Ze zeggen hier soms dat er oorlog komt. Als die werkelijk komt, 
moeten jullie erop voorbereid zijn dat ik sterf, net zoals ik daarop 
voorbereid ben, want ik ben soldaat.  
 Voor dat geval omhels ik jullie eens en voor altijd. Maar wees 
niet treurig, want misschien blijf ik in leven.  
 Jullie zoon Jonas.  
 
Mendel Singer zette zijn bril af, zag dat Debora huilde en 
pakte na lange jaren voor het eerst weer haar beide handen. 
Hij haalde haar handen van haar behuilde gezicht en zei bijna 
plechtig: ‘Nou, Debora, de Heer heeft ons geholpen. Pak je 
sjaal maar en ga beneden een fles honingwijn halen.’  
 Ze zaten aan tafel en dronken de honingwijn uit theegla-
zen, keken elkaar aan en dachten hetzelfde. ‘De rabbi heeft 
gelijk,’ zei Debora. Duidelijk dicteerde haar geheugen haar de 
woorden die lang in haar geslapen hadden: ‘De pijn zal hem 
wijs maken, de lelijkheid goedmoedig, de bitterheid mild en 
de ziekte sterk.’  
 ‘Dat heb je me nooit verteld,’ zei Mendel.  
 ‘Ik was het vergeten.’  
 ‘Met Jonas hadden we ook naar Kluczýsk moeten gaan. Hij 
houdt meer van de paarden dan van ons.’  
 ‘Hij is nog jong,’ troostte Debora. ‘Misschien is het goed 
dat hij van paarden houdt.’ En omdat ze geen gelegenheid 
voorbij liet gaan om hatelijk te zijn, zei ze nog: ‘Die liefde 
voor paarden heeft hij niet van jou.’  
 ‘Nee,’ zei Mendel en hij glimlachte verdraagzaam.  
 Hij begon aan terugkeer te denken. Nu konden ze Menoe-
chiem misschien al gauw naar Amerika halen. Hij stak een 
kaars aan, deed de lamp uit en zei: ‘Ga maar slapen, Debora. 
Als Mirjam thuiskomt, zal ik haar de brief laten zien. Ik blijf 
vandaag op.’  
 Hij haalde uit de koffer zijn oude gebedenboek, het voelde 
vertrouwd, hij sloeg in één beweging de Psalmen op en zong 
de ene na de andere. Het zong door zijn mond. Hij had de ge-
nade ervaren en de vreugde.  
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 Ook over hem welfde zich Gods brede, weidse en goede 
hand. Daardoor beschermd en ter ere daarvan zong hij de ene 
psalm na de andere. De kaars flakkerde in de zachte, maar ij-
verige wind die Mendels sjokkelende bovenlichaam veroor-
zaakte. Met zijn voeten tikte hij de maat bij de verzen van de 
psalmen. Zijn hart jubelde en zijn lichaam moest dansen.  
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XI 
 
Toen verlieten de zorgen het huis van Mendel voor het eerst. 
Ze waren hem vertrouwd geweest als gehate zusters. Negen-
envijftig jaar werd hij nu. Hij kende ze al achtenvijftig jaar. De 
zorgen verlieten hem en de dood naderde. Zijn baard was wit 
en zijn ogen waren zwak. Zijn rug groeide krom en zijn han-
den beefden. Hij sliep oppervlakkig en de nacht was lang. Hij 
droeg de tevredenheid als een vreemd, geleend kledingstuk. 
Zijn zoon verhuisde naar de buurt van de rijken en Mendel 
bleef in zijn straat, in zijn woning, bij de blauwe petroleum-
lampen, in de buurt van de armen, de katten en de muizen. 
Hij was vroom, godvrezend en gewoon, een heel alledaagse 
jood. Weinig mensen keken naar hem. Velen merkten hem 
niet eens op. Een paar oude vrienden bezocht hij overdag: 
fruithandelaar Menkes, muziekhandelaar Skovronnek, bijbel-
schrijver Rottenberg en schoenmaker Groschel. Eén keer in de 
week kwamen zijn drie kinderen, zijn kleinzoon en Mac. Hij 
had niets te zeggen. Zij vertelden verhalen over het theater, 
over de maatschappij en over politiek. Hij luisterde en viel in 
slaap. Als Debora hem wakker maakte, sloeg hij zijn ogen op. 
‘Ik sliep niet!’ zei hij stellig. Mac lachte. Sam glimlachte. Mir-
jam fluisterde met Debora. Mendel bleef even wakker en 
dommelde weer in. Hij droomde meteen: gebeurtenissen uit 
zijn geboorstestreek en dingen waarvan hij in Amerika alleen 
maar gehoord had, theater, acrobaten en danseressen in het 
goud en het rood, de president van de Vere-nigde Staten, het 
Witte Huis, miljardair Vanderbilt en telkens weer Menoe-
chiem. De kleine invalide mengde zich in het rood en goud 
van de zangeressen en bleef voor de bleke stralen van het 
“Witte Huis” plakken als een arme, grijze vlek. Om al die 
dingen met open ogen te bekijken was Mendel te oud. Hij ge-
loofde zijn kinderen op hun woord, dat Amerika het land van 
God was, New York de stad van de wonderen en Engels de 
mooiste taal. De Amerikanen waren gezond, Amerikaanse 
vrouwen mooi, sport was belangrijk, tijd kostbaar, armoede 
een ondeugd, rijkdom een verdienste, deugd het halve suc-
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ces, geloof in jezelf het hele succes, dans hygië-nisch en rol-
schaatsen verplicht. Liefdadigheid een investering, anarchis-
me een misdrijf, stakers vijanden van de mensheid, agitato-
ren bondgenoten van de duivel, moderne machi-nes ge-
schenken uit de hemel en Edison het grootste genie. Binnen-
kort zouden de mensen vliegen als vogels, zwemmen als vis-
sen, de toekomst zien als profeten, in eeuwige vrede le-ven 
en volkomen eendrachtig wolkenkrabbers bouwen tot de 
sterren. De wereld wordt heel mooi, dacht Mendel, gelukkig 
voor mijn kleinzoon! Hij zal het allemaal meemaken! Toch 
mengde zich in zijn bewondering voor de toekomst heimwee 
naar Rusland en het stelde hem gerust te weten dat hij nog 
voor de triomf van de levenden dood zou zijn. Hij wist niet 
waarom. Het stelde hem gerust. Hij was al te oud voor het 
nieuwe en te zwak voor triomfen. Hij had nog maar één 
hoop: Mechoechiem zien. Sam of Mac zou ernaartoe gaan om 
hem te halen. Misschien ging Debora ook mee.  
 Het was zomer. Het ongedierte in de woning van Mendel 
Singer vermenigvuldigde zich aan één stuk door, al stonden 
de kleine messing wieltjes aan de poten van de bedden dag 
en nacht in bakjes met petroleum en al bestreek Debora met 
een in terpentine gedoopte, zachte kippenveer alle kieren in 
de meubels. De wantsen kropen in lange, ordelijke rijen langs 
de muren, over het plafond en wachtten met bloeddorstige 
boosaardigheid op het vallen van de duisternis om zich op de 
bedden van de slapers te laten werpen. De vlooien sprongen 
uit de zwarte kieren tussen de planken van de vloer in de kle-
ren, op de kussens en op de dekens. De nachten waren warm 
en drukkend. Door de open ramen kwam van tijd tot tijd het 
verre dreunen van onbekende treinen, het korte, regelmatige 
donderen van een mijlenverre, bedrijvige wereld en de troe-
bele walm uit naburige huizen, mesthopen en open riolen. De 
katten miauwden, de zwerfhonden jankten, baby’s huilden 
door de nacht en boven Mendel Singers hoofd sloften de 
stappen van de slapelozen, dreunde het niezen van de ver-
kouden mensen en miauwden de afgematten in kwellend ge-
gaap. Mendel Singer stak de kaars aan in de groene fles naast 
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zijn bed en ging naar het raam. Daar zag hij de roodachtige 
weerschijn van de levendige Amerikaanse nacht, die zich er-
gens afspeelde en de regelmatige, zilveren schaduw van een 
schijnwerper, die aan de nachtelijke hemel wanhopig naar 
God leek te zoeken. Ja, en een paar sterren zag Mendel ook, 
een paar armzalige sterren, stukgehakte sterrenbeelden. Men-
del herinnerde zich de heldere sterrennachten thuis, het die-
pe blauw van de wijde hemel, de zachtgewelfde maansikkel, 
het duistere ruisen van de dennen in het bos en de stemmen 
van de krekels en de kikkers. Hij had het gevoel dat het mak-
kelijk was, nu, zoals hij erbij stond, het huis uit te lopen en te 
voet verder te gaan, de hele nacht, net zolang tot hij weer on-
der de vrije hemel stond en de kikkers hoorde en de krekels 
en het jammeren van Menoechiem. Hier in Amerika voegde 
het zich bij de vele stemmen waarin zijn geboortestreek zong 
en sprak, bij het sjirpen van de krekels en het kwaken van de 
kikkers. Daartussen lag de oceaan, dacht Mendel. Je moest 
aan boord gaan van een schip en nog een schip en nog eens 
twintig dagen en nachten varen. Dan was hij thuis, bij Me-
noechiem.  
 De kinderen drongen er bij hem op aan om de buurt te ver-
laten. Hij was bang. Hij wilde niet overmoedig worden. Nu 
alles goed begon te gaan, mocht hij niet Gods toorn oproepen. 
Wanneer had hij het ooit beter gehad? Waarom zou hij ergens 
anders heen gaan? Wat had hij daaraan? De paar jaar die hij 
nog te leven had, kon hij wel in gezelschap van het ongedier-
te doorbrengen.  
 Hij draaide zich om. Daar lag Debora te slapen. Vroeger 
had ze hier in de kamer met Mirjam geslapen. Nu woonde 
Mirjam bij haar broer. Of bij Mac, dacht Mendel snel en hei-
melijk. Debora lag rustig te slapen, half bloot en met een bre-
de glimlach op haar brede gezicht. Wat heb ik met haar te 
maken? dacht Mendel. Waarom leven we nog samen? Onze 
lust is voorbij, onze kinderen zijn groot en onderdak, wat 
moet ik bij haar? Eten wat ze gekookt heeft! Er staat geschre-
ven dat het niet goed is dat de mens alleen is. Dus zijn we bij 
elkaar. Ze waren al heel lang bij elkaar en nu ging het erom 
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wie het eerste dood zou gaan. Ik waarschijnlijk, dacht Men-
del. Zij is gezond en heeft weinig zorgen. Ze verstopt nog 
steeds geld onder een vloerplank. Ze weet niet dat het een 
zonde is. Laat ze het maar verstoppen!  
 De kaars in de flessenhals is opgebrand. De nacht is ten 
einde. De eerste geluiden van de morgen hoor je al, nog voor 
je de zon ziet. Ze doen ergens piepende deuren open, je hoort 
stommelende stappen in het trappenhuis, de lucht is vaalgrijs 
en uit de aarde stijgt gelige damp op, stof en zwavel uit de ri-
olen. Debora wordt wakker, zucht en zegt: ‘Het gaat rege-
nen!’ Het stinkt uit het riool, doe de ramen dicht!’  
 Zo beginnen de zomerse dagen. ’s Middags kan Mendel 
niet thuis slapen. Hij gaat naar de speelplaats van de kinde-
ren. Hij beleeft plezier aan het zingen van de zeldzame me-
rels, zit lang op een bank en trekt met zijn paraplu verwarde 
strepen in het zand. Het ruisen van het water dat een lange 
rubberslang over het grasveldje sproeit, koelt Mendels ge-
zicht, hij denkt het water te voelen en hij valt in slaap. Hij 
droomt van het theater, van acrobaten in het rood en het 
goud, van het Witte Huis, van de president van de Verenigde 
Staten, van miljardair Vanderbilt en van Menoechiem.  
 Op een dag komt Mac. Hij zegt (Mirjam is bij hem om het 
te vertalen) dat hij eind juli of in de loop van augustus naar 
Rusland gaat om Menoechiem te halen.  
 Mendel vermoedt wel waarom Mac wil gaan. Hij wil 
waarschijnlijk met Mirjam trouwen. Hij doet al het mogelijke 
voor de familie Singer.  
 Als ik dood zou gaan, denkt Mendel, zou Mac met Mirjam 
trouwen. Ze wachten allebei op mijn dood. Ik heb de tijd. Ik 
wacht op Menoechiem.  
 Het is juni, een warme en bijzonder lange maand.  
 Wanneer wordt het eindelijk juli?  
 Eind juli bestelt Mac een kaart voor de boot. Ze schrijven 
naar de familie Billes. Mendel gaat naar de winkel van de 
Skovronneks om zijn vrienden te vertellen dat zijn jongste 
zoon ook naar Amerika komt.  
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 In de winkel van de familie Skovronnek zijn veel meer 
mensen bij elkaar dan op andere dagen. Iedereen heeft een 
krant in zijn hand. In Europa is oorlog uitgebroken.  
 Mac gaat niet meer naar Rusland. Menoechiem komt niet 
naar Amerika. Het is oorlog.  
 Hadden de zorgen Mendel Singer niet zojuist verlaten? Ze 
gingen weg en de oorlog brak uit.  
 Jonas was in de oorlog en Menoechiem in Rusland.  
 Twee keer per week, ’s avonds, kwamen Sam en Mirjam, 
Vega en Mac bij Mendel Singer op bezoek. En ze deden hun 
best om Jonas’ zekere ondergang en Menoechiems bedreigde 
leven voor de oude man te verbergen. Het was alsof ze dach-
ten dat ze Mendels op Europa gerichte blik op hun eigen suc-
cesvolle prestaties en hun eigen veiligheid konden richten. Ze 
gingen als het ware tussen Mendel Singer en de oorlog staan. 
En terwijl hij naar hen leek te luisteren en hun vermoedens 
bevestigde dat Jonas op een bureau werkte en dat Menoe-
chiem door zijn bijzondere ziekte veilig in een ziekenhuis in 
Sint-Petersburg zat, zag hij hoe zijn zoon Jonas met zijn paard 
viel en ergens bleef hangen in het prikkeldraad dat door de 
oorlogscorrespondenten zo beeldend werd beschreven. En 
zijn huisje in Zoechnov stond in brand – Menoechiem lag in 
de hoek levend te verbranden. Soms durfde hij een zinnetje te 
zeggen: ‘Een jaar geleden, toen de brief kwam,’ zei Mendel, 
‘had ik zelf naar Menoechiem moeten gaan.’  
 Niemand had daar een antwoord op. Een paar keer had 
Mendel die zin al uitgesproken en telkens was er dezelfde 
stilte gevallen. Het was alsof de oude man met die ene zin het 
licht in de kamer uitdeed, donker werd het en niemand zag 
meer waar hij met zijn vinger naar moest wijzen. En nadat ze 
lang gezwegen hadden, stonden ze op en gingen weg.  
 Maar Mendel Singer deed de deur achter hen dicht, stuur-
de Debora naar bed, stak een kaars aan en begon de ene 
psalm na de andere te zingen. Op goede momenten zong hij 
ze en op slechte. Hij zong ze wanneer hij de hemel dankte en 
wanneer hij die vreesde. Mendels sjokkelende bewegingen 
waren altijd dezelfde. En alleen aan zijn stem had een oplet-



 103 

tende luisteraar misschien gehoord of Mendel, de rechtvaar-
dige, dankbaar was of vol angst zat.  
 Die nachten beefde hij van angst als een zwak boompje in 
de wind. En de zorgen gaven hem hun stem; met een vreem-
de stem zong hij de psalmen. Hij was klaar. Hij sloeg het boek 
dicht, bracht het naar zijn lippen, kuste het en doofde de 
vlam. Maar hij werd niet rustig. Te weinig, te weinig – zei hij 
tegen zichzelf – heb ik gedaan. Soms schrok hij van het besef 
dat zijn enige middel, het zingen van de psalmen, machteloos 
kon zijn in de grote storm waarin Jonas en Menoechiem ten 
onder gingen. De kanonnen, dacht hij, klinken hard, de vlam-
men zijn geweldig, mijn kinderen verbranden, mijn schuld is 
het, mijn schuld! En ik zit psalmen te zingen. Het is niet ge-
noeg! Het is niet genoeg!  
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XII 
 
Alle mensen die op de politieke middagen bij Skovronnek 
gewed hadden dat Amerika neutraal zou blijven, verloren de 
weddenschap.  
 Het was herfst. Om zeven uur ’s morgens werd Mendel 
Singer wakker. Om acht uur stond hij al op straat, voor het 
huis. De sneeuw was nog wit en hard, zoals thuis in Zuch-
now. Maar hier smolt ze snel. In Amerika bleef ze niet langer 
liggen dan een nacht. In alle vroegte werd ze al gekneed door 
de snelle voeten van de krantenjongens. Mendel Singer 
wachtte tot er een voorbijkwam. Hij kocht een krant en ging 
weer terug in huis. De blauwe petroleumlamp brandde. Ze 
verlichtte de ochtend, die duister was als de nacht. Mendel 
Singer sloeg de krant open; die was vet, kleverig en nat en 
rook net als de lamp. Hij las de berichten van het oorlogsto-
neel twee keer, drie keer, vier keer. Hij nam voor kennisge-
ving aan dat er vijftienduizend Duitsers tegelijk gevangenge-
nomen waren en dat de Russen hun offensief in de Boekovina 
weer voortzetten.  
 Maar alleen dat was voor hem niet genoeg. Hij zette zijn 
bril af, maakte hem schoon, zette hem weer op en las de oor-
logsberichten nog een keer. Zijn ogen doorzochten de regels. 
Vielen er niet één keer de namen Sam Singer, Menoechiem en 
Jonas?  
 ‘Wat staat er voor nieuws in de krant?’ vroeg Debora net 
als iedere morgen. ‘Helemaal niks,’ antwoordde Mendel. ‘De 
Russen winnen en de Duitsers worden gevangengenomen.’  
 Het werd stil. In de spiritusbrander kookte de thee. Het 
klonk bijna als de samowar thuis. Alleen smaakte de thee an-
ders, ranzig was hij, Amerikaanse thee, al zaten de pakjes in 
Chinees papier. ‘Je kunt niet eens thee drinken,’ zei Mendel 
en was zelf verbaasd dat hij het over zulke kleinigheden had. 
Hij wilde misschien iets anders zeggen. Er waren zoveel be-
langrijke dingen in de wereld en Mendel klaagde over de 
thee. De Russen wonnen en de Duitsers werden gevangenge-
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nomen. Alleen van Sam hoorden ze helemaal niets en ook 
niets van Menoechiem.  
 Twee weken geleden had Mendel geschreven. Ook het 
Rode Kruis had meegedeeld dat Jonas vermist werd. Hij is 
waarschijnlijk dood, dacht Debora in stilte. Mendel dacht 
hetzelfde. Maar ze spraken lang over de betekenis van het 
woord “vermist” en alsof dat de mogelijkheid van de dood 
volkomen uitsloot, werden ze het er steeds weer over eens 
dat “vermist” alleen gevangengenomen kon betekenen, gede-
serteerd of in gevangenschap gewond.  
 Maar waarom schreef Sam zo lang niet? Nou, hij was bezig 
met een langere mars of juist met een “hergroepering”, met 
een van de hergroeperingen waarvan de aard en betekenis ’s 
middags bij Skovronnek nader werden uitgelegd.  
 We kunnen het niet hardop zeggen, dacht Mendel, maar 
Sam had niet moeten gaan.  
 Toch zei hij het tweede deel van de zin hardop en Debora 
hoorde het. ‘Dat begrijp jij niet, Mendel,’ zei Debora. Alle ar-
gumenten voor Sams deelname aan de Amerikaanse oorlog 
had Debora van haar dochter Mirjam gehoord. ‘Amerika is 
Rusland niet. Amerika is een vaderland. Ieder fatsoenlijk 
mens is verplicht zijn vaderland te dienen in de oorlog. Mac 
is gegaan en Sam kon niet achterblijven. Bovendien is hij god-
zijdank bij de staf van het regiment. Daar sneuvelen ze niet. 
Want als ze zouden toestaan dat alle hoge officieren sneuvel-
den, zouden ze niet overwinnen. En Sam werkt godzijdank 
samen met de hoge officieren.’  
 ‘Eén zoon heb ik aan de tsaar gegeven en dat was genoeg!’  
 ‘De tsaar is iets anders en Amerika is iets anders!’  
 Mendel ging niet meer in discussie. Alles had hij al ge-
hoord. Hij herinnerde zich de dag nog dat de twee vertrok-
ken waren, Mac en Sam. Ze hadden allebei een Amerikaans 
lied gezongen, midden op straat. ’s Avonds zeiden ze bij Sko-
wronnek dat Sam – afkloppen – een knappe soldaat was.  
 Misschien was Amerika een vaderland, de oorlog plicht, 
lafheid een schande en de dood bij de staf van het regiment 
uitgesloten. Toch, dacht Mendel, ben ik de vader en ik had 
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iets moeten zeggen. ‘Je moet blijven, Sam!’ had ik moeten 
zeggen. ‘Ik heb jaren gewacht om een begin van het geluk te 
zien. Nu is Jonas bij de soldaten, wie weet wat er met Menoe-
chiem gebeurt en jij hebt een vrouw, een kind en een zaak. Je 
moet blijven, Sam!’ Misschien was hij dan gebleven.  
 Mendel ging zoals hij gewend was voor het raam staan 
met zijn rug naar de kamer. Hij keek recht op het gebroken en 
met bruin karton dichtgespijkerde raam van de Lemmels te-
genover hem op de eerste verdieping. Beneden was de win-
kel van de joodse vleesroker met het Hebreeuwse uithang-
bord, vuile, witte letters op een bleekblauwe ondergrond. 
Ook de zoon van de Lemmels had vrijwillig dienst genomen. 
De hele familie Lemmel ging naar de avondschool om Engels 
te leren. ’s Avonds gingen ze met schriftjes naar school, net 
als kleine kinderen. Waarschijnlijk was dat goed. Misschien 
moesten Mendel en Debora ook naar school. Amerika was 
een vaderland.  
 Het sneeuwde nog een beetje, langzame, luie en vochtige 
vlokken. De joden, uitgeklapte, zwarte paraplu’s zwaaiden 
boven hun hoofden, begonnen al heen en weer te wandelen. 
Er kwamen er steeds meer, ze gingen naar het midden van de 
straat, de laatste witte sneeuwresten smolten onder hun voe-
ten en het was alsof ze hier voor de autoriteiten net zolang 
heen en weer moesten lopen tot de sneeuw helemaal weg 
was. De lucht kon Mendel vanuit zijn raam niet zien. Maar hij 
wist dat het een donkere lucht was. In alle ramen tegenover 
zich zag hij de geelrode weerschijn van lampen. Donker was 
de lucht. Donker was het in alle kamers.  
 Al gauw ging hier en daar een raam open, de bustes van 
de buurvrouwen werden zichtbaar en er werden rode en wit-
te lakens en kale, gelige kussens zonder sloop uit de ramen 
gehangen. Opeens was de hele straat opgewekt en bont. De 
buurvrouwen riepen elkaar luide groeten toe. Uit de huizen 
klonk gerammel van borden en geschreeuw van kinderen. Je 
had kunnen denken dat het vrede was, als er uit de winkel 
van de Skovronneks geen oorlogsmarsen uit de grammo-
foons door de straat hadden geschald.  
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 Wanneer is het zondag? dacht Mendel. Vroeger had hij 
van zaterdag naar zaterdag geleefd en nu leefde hij van de 
ene zondag naar de andere. Op zondag kwam er bezoek, Mir-
jam, Vega en zijn kleinzoon. Ze brachten brieven mee van 
Sam of op zijn minst nieuws van algemene aard. Alles wisten 
ze en alle kranten lazen ze. Samen hadden ze nu de leiding 
van de zaak. Het ging altijd goed, ze wisten van aanpakken, 
ze spaarden en wachtten op de terugkeer van Sam.  
 Mirjam bracht soms meneer Glück mee, de eerste direc-
teur. Ze ging met Glück dansen en ze ging met Glück baden. 
Een nieuwe kozak, dacht Mendel. Maar hij zei niets.  
 ‘Ik kan jammer genoeg niet in dienst,’ zuchtte mister 
Glück. ’Ik heb een ernstig hartklepgebrek, het enige wat ik 
van mijn overleden vader heb geërfd.’ Mendel keek naar 
Glücks roze wangen, zijn bruine oogjes en de kokette, donzi-
ge snor, die uit de mode was en waar hij vaak mee speelde. 
Hij zat tussen Mirjam en Vega in. Op een keer, toen Mendel 
midden in het gesprek van tafel opstond, dacht hij te zien dat 
meneer Glück zijn rechterhand op Vega’s schoot had en zijn 
linker op Mirjams dij. Mendel ging naar buiten, de straat op, 
liep voor het huis heen en weer en wachtte tot de gasten weg 
waren.  
 ‘Je gedraagt je als een Russische jood,’ zei Debora, toen hij 
terugkwam.  
 ‘Ik ben een Russische jood,’ antwoordde Mendel.  
 Op een dag, het was een doordeweekse dag begin februari, 
Mendel en Debora zaten aan het middageten, kwam Mirjam 
binnen.  
 ‘Dag moeder,’ zei ze en ‘Dag vader’ en bleef staan.  
 Debora legde haar lepel neer en zette haar bord weg. Men-
del keek de twee vrouwen aan. Hij wist dat er iets onge-
woons gebeurd was. Mirjam kwam op een doordeweekse 
dag, op een tijd dat ze in de zaak had moeten zijn. Zijn hart 
bonsde. Toch bleef hij rustig. Hij dacht zich deze scène te her-
inneren. Het was al eens eerder gebeurd. Daar stond Mirjam 
in haar zwarte regenjas, zonder iets te zeggen. Daar zat Debo-
ra, haar bord had ze ver van zich af geschoven, het staat bijna 
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midden op de tafel, buiten sneeuwt het, zacht, lui en vlokke-
rig. De lamp brandt gelig, het licht is vet, net als de geur. De 
lamp strijdt tegen de donkere dag, die zwak en vaal is, maar 
machtig genoeg om met zijn lichte grijs de hele kamer te be-
strijken. Dat licht herinnert Mendel Singer zich precies. Hij 
heeft deze scène gedroomd. Hij weet ook wat er nu komt. Al-
les weet Mendel al, alsof het al lang geleden gebeurd is en 
alsof het verdriet al jaren in rouw veranderd is. Mendel is 
heel rustig.  
 Het is een paar seconden stil. Mirjam zegt niets, alsof ze 
hoopt dat haar vader of haar moeder haar met een vraag zul-
len ontslaan van de plicht om de boodschap over te brengen. 
Ze blijft zwijgend staan. Geen van drieën verroeren ze zich.  
 Mendel staat op en zegt: ‘Er is een ongeluk gebeurd.’  
 Mirjam zegt: ‘Mac is teruggekomen. Hij heeft Sams horlo-
ge gebracht en de laatste groeten.’  
 Debora zit, alsof er niets gebeurd is, rustig op haar stoel. 
Haar ogen zijn droog en leeg als twee donkere stukjes glas. 
Ze zit tegenover het raam en het ziet eruit of ze de sneeuw-
vlokken telt.  
 Het is stil en je hoort het harde tikken van de klok.  
 Plotseling begint Debora heel langzaam, met kruipende 
vingers, de haren uit haar hoofd te trekken. Ze trekt de ene 
haarstreng na de andere over haar gezicht, dat bleek is en on-
beweeglijk als opgezwollen gips. Daarna rukt ze de ene 
streng na de andere uit, bijna in hetzelfde tempo waarin bui-
ten de sneeuwvlokken neervallen. Er zijn al twee, drie witte 
eilandjes midden in het haar te zien, een paar plekken naakte 
huid ter grootte van een munt en heel kleine druppeltjes rood 
bloed. Niemand verroert zich. De klok tikt, de sneeuw valt en 
Debora trekt zacht haar haar uit.  
 Mirjam valt op haar knieën, begraaft haar hoofd in Debo-
ra’s schoot en verroert zich niet meer. Debora vertrekt geen 
spier van haar gezicht. Haar beide handen trekken afwisse-
lend aan haar haren. Haar handen zien eruit als bleke, vlezi-
ge, vijfpotige dieren die zich met haren voeden.  
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 Mendel staat met zijn armen op de stoelleuning over el-
kaar.  
 Debora begint te zingen. Ze zingt met een lage, mannelijke 
stem, die klinkt alsof er een onzichtbare zanger in de kamer 
is. De vreemde stem zingt een oud joods lied zonder woor-
den, een zwart wiegenlied voor dode kinderen.  
 Mirjam staat op, trekt haar hoed recht, gaat naar de deur 
en laat Mac binnen.  
 Hij is in uniform groter dan in burger. Hij heeft in zijn bei-
de handen, die hij voor zich uit draagt als een bord, het hor-
loge, de portefeuille en een portemonnee van Sam.  
 Die voorwerpen legt Mac langzaam op tafel, recht voor 
Debora. Hij kijkt even toe hoe ze haar haren uittrekt. Daarna 
gaat hij naar Mendel, legt zijn grote handen op de schouders 
van de oude man en begint geluidloos te huilen. Zijn tranen 
rollen als een dichte regen over zijn uniform.  
 Het is stil, Debora’s zingen is opgehouden, de klokt tikt, de 
avond valt plotseling over de wereld, de lamp schijnt niet 
meer geel, maar wit, achter de ramen is de wereld zwart en je 
kunt geen vlokken meer zien.  
 Opeens komt er een brullend geluid uit Debora’s borst. 
Het klinkt als de rest van de melodie die ze daarnet zong, een 
gesprongen, gebarsten toon.  
 Daarna valt Debora van haar stoel. Ze ligt als een gekrom-
de, zachte massa op de grond.  
 Mac duwt de deur open, laat die openstaan en het wordt 
koud in de kamer.  
 Hij komt terug met een dokter, een kleine, stevige man met 
grijs haar.  
 Mirjam staat tegenover haar vader.  
 Mac en de dokter leggen Debora op haar bed.  
 De dokter zit op de rand van het bed en zegt: ‘Ze is dood.’  
 Ook Menoechiem is gestorven, alleen, bij vreemden, denkt 
Mendel Singer.  
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XIII 
 
Zeven volle dagen zat Mendel Singer op een krukje naast de 
klerenkast te kijken naar het raam, waar op de ruit als teken 
van rouw en wit stukje linnen hing en waarin dag en nacht 
een van de twee blauwe lampen brandde. Zeven volle dagen 
rolden na elkaar af als grote, zwarte, langzame banden zon-
der begin en zonder einde, rond als de rouw. Om de beurt 
kwamen de buren: Menkes, Skovronnek, Rottenberg en Gro-
schel; ze brachten Mendel Singer hardgekookte eieren en 
broodjes, ronde etenswaren zonder begin en zonder eind, 
rond als de zeven dagen van rouw.  
 Mendel sprak weinig met zijn bezoekers. Hij merkte nau-
welijks dat ze kwamen en gingen. Dag en nacht stond zijn 
deur open, met een opzijgeschoven, zinloze grendel. Wie wil-
de komen kwam en wie weg wilde ging weg. Deze en gene 
probeerde een gesprek aan te knopen. Maar Mendel Singer 
vermeed dat. Hij sprak, terwij de anderen levende dingen 
vertelden, met zijn vrouw. ‘Jij hebt het goed, Debora,’ zei hij 
tegen haar. ‘Het is alleen jammer dat je geen zoon nagelaten 
hebt; nu moet ik zelf het gebed voor de doden zeggen, maar 
ik ga binnenkort dood en niemand zal ons bewenen. Als twee 
kleine stofjes zijn we verwaaid. Als twee kleine vonkjes zijn 
we gedoofd. Ik heb kinderen voortgebracht, jouw schoot 
heeft ze gebaard en de dood heeft ze tot zich genomen. Vol 
nood en zonder zin is je leven geweest. In mijn jonge jaren 
heb ik van je vlees genoten, in latere jaren heb ik het ver-
smaad. Misschien was dat onze zonde. Omdat de warmte 
van de liefde niet in ons was, maar tussen ons de vorst van de 
gewoonte, is alles rondom ons gestorven, het is verkommerd 
en bedorven. Jij hebt het goed, Debora. De Heer heeft mede-
lijden met je gehad. Jij bent dood en begraven. Met mij heeft 
Hij geen medelijden. Want ik ben een dode die leeft. Hij is de 
Heer, Hij weet wat Hij doet. Als je kunt, bid dan voor me, dat 
ik gewist word uit het boek der levenden.  
 Kijk, Debora, de buren komen me troosten. Maar al zijn het 
er veel en doen ze erg hun best, ze vinden toch geen troost 
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voor mijn toestand. Mijn hart klopt nog, mijn ogen zien nog, 
mijn ledematen bewegen nog en mijn voeten lopen nog. Ik 
eet en drink, bid en adem. Maar mijn bloed staat stil, mijn 
handen zijn verlept en mijn hart is leeg. Ik ben Mendel Singer 
niet meer, ik ben de rest van Mendel Singer. Amerika heeft 
ons gedood. Amerika is een vaderland, maar een dodelijk va-
derland. Wat bij ons dag was, is hier nacht. Wat bij ons leven 
was, is hier dood. De zoon die bij ons Sjemarja heette, heette 
hier Sam. In Amerika ben je begraven, Debora en ook ik, 
Mendel Singer, zal in Amerika begraven worden.’  
 De morgen van de achtste dag, toen Mendel opstond uit 
zijn rouw, kwam zijn schoondochter Vega, begeleid door 
mister Glück.  
 ‘Mister Singer,’ zei mister Glück, ‘beneden staat de wagen. 
U moet meteen meekomen: er is iets gebeurd met Mirjam.’  
 ‘Goed,’ antwoordde Mendel onverschillig, alsof ze gezegd 
hadden dat hij zijn kamer moest behangen. ‘Goed, geef me 
mijn jas maar.’  
 Mendel kroop met zwakke armen in zijn jas en liep de trap 
af. Mister Glück duwde hem de wagen in. Ze reden zonder 
een woord te zeggen. Mendel vroeg niet wat er met Mirjam 
was gebeurd. Waarschijnlijk is zij ook dood, dacht hij rustig. 
Mac heeft haar uit jaloezie gedood.  
 Voor het eerst betrad hij de woning van zijn dode zoon. Ze 
duwden hem een kamer in. Daar lag Mirjam in een groot, wit 
bed. Haar haren hingen los met een fonkelende, blauwe 
zwartheid op het witte kussen. Haar gezicht gloeide rood en 
haar zwarte ogen hadden brede, ronde, rode randen; om-
ringd door brand waren Mirjams ogen. Er zat een verpleeg-
ster naast haar en Mac stond in een hoek, groot en roerloos 
als een meubelstuk.  
 ‘Daar is Mendel Singer!’ riep Mirjam. Ze stak een hand uit 
naar haar vader en begon te lachen. Haar lachen duurde een 
paar minuten. Het klonk als het rinkelen van de heldere, on-
onderbroken signalen op stations en of er met duizend mes-
sing klepels op duizend dunne kristallen glazen geslagen 
werd. Plotseling brak het lachen af. Eén seconde was het stil. 
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Daarna begon Mirjam te snikken. Ze duwde de dekens weg, 
haar blote benen trappelden en haar voeten sloegen met snel-
le regelmaat op het zachte bed, steeds sneller en steeds regel-
matiger, terwijl haar gebalde vuisten in hetzelfde ritme door 
de lucht zwaaiden. De verpleegster hield Mirjam met geweld 
vast. Ze werd rustiger. ‘Dag Mendel Singer,’ zei Mirjam. ‘Jij 
bent mijn vader, dat kan ik je vertellen. Ik houd van Mac, die 
daar staat, maar ik heb hem bedrogen. Met mister Glück heb 
ik geslapen, ja, met mister Glück! Glück is mijn Glück en Mac 
is mijn Mac. Mendel Singer bevalt me ook wel en als je wilt – 
– –‘ Daarop hield de verpleegster haar hand voor Mirjams 
mond en Mirjam verstomde.  
 Mendel Singer stond nog steeds bij de deur en Mac stond 
nog steeds in de hoek. Beide mannen keken elkaar voortdu-
rend aan. Omdat ze zich niet met woorden verstaanbaar kon-
den maken, spraken ze met hun ogen. ‘Ze is gek,’ zeiden 
Mendel Singers ogen tegen die van Mac. ‘Ze kon niet zonder 
mannen leven, ze is gek.’  
 Vega kwam binnen en zei: ‘We hebben de dokter geroe-
pen. Hij kan er ieder moment zijn. Sinds gisteren spreekt Mir-
jam wartaal. Ze was met Mac gaan wandelen en toen ze te-
rugkwam, begon ze zich zo vreemd te gedragen. De dokter 
kan er ieder moment zijn.’  
 De dokter kwam. Het was een Duitser en hij kon met Men-
del praten. ‘We brengen haar naar de inrichting,’ zei de dok-
ter. ‘Uw dochter moet jammer genoeg naar een inrichting. 
Wacht even, ik zal haar verdoven.’  
 Mac stond nog steeds in de kamer. ‘Wilt u haar vasthou-
den?’ vroeg de dokter. Mac hield Mirjam met zijn grote han-
den vast. De dokter gaf haar een injectie in haar dij. ‘Straks is 
ze rustig,’ zei hij.  
 De ziekenwagen kwam en twee dragers met een baar kwa-
men de kamer in. Mirjam sliep. Ze bonden haar op de baar. 
Mendel, Mac en Vega reden achter de ziekenwagen aan.  
 ‘Dat heb je niet meegemaakt,’ zei Mendel tegen zijn vrouw 
Debora, terwijl ze reden. ‘Ik maak het nog mee, maar ik wist 
het. Sinds de avond dat ik Mirjam met de kozak in het veld 
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zag, wist ik het. Ze is bezeten van de duivel, Bid voor ons, 
Debora, dat hij haar weer verlaat.’  
 Nu zat Mendel in de wachtkamer van de inrichting, omge-
ven door andere wachtenden, achter kleine tafeltjes waarop 
vazen vol gele zomerbloemen stonden en dunne rekjes vol 
bonte geïllustreerde tijdschriften. Maar niemand van de 
wachtenden rook aan de bloemen en niemand van de wach-
tenden bladerde in de tijdschriften. Eerst dacht Mendel dat 
alle mensen die hier bij hem zaten gek waren en dat hijzelf 
gek was, net als alle anderen. Daarna zag hij door de brede 
deur van spiegelend glas, die deze wachtkamer van de wit-
gekalkte gang scheidde, hoe er buiten mensen in blauwge-
streepte hemden twee aan twee voorbijgeleid werden. Eerst 
vrouwen, daarna mannen en soms wierp een van de zieken 
zijn wilde, verkrampte, verscheurde, kwade gezicht door de 
ruit in de deur naar de wachtkamer. Alle wachtenden huiver-
den, alleen Mendel bleef kalm. Ja, hij vond het vreemd dat de 
wachtenden ook geen blauwgestreepte hemden droegen, net 
zo min als hijzelf.  
 Hij zat in een brede, leren leunstoel; zijn pet van zwarte 
ripszijde had hij over een knie gelegd en zijn paraplu, een 
trouwe metgezel, naast de stoel. Mendel keek afwisselend 
naar de mensen, de glazen deur, de tijdschriften, de gekken, 
die buiten nog steeds voorbijtrokken – ze werden naar het 
bad gebracht – en de gouden bloemen in de vazen. Het waren 
gele sleutelbloemen en Mendel herinnerde zich dat hij ze 
thuis op de groene weiden vaak gezien had. De bloemen 
kwamen uit zijn geboortestreek. Hij dacht er graag aan terug. 
Die weiden waren daar geweest en die bloemen! De vrede 
was daar thuisgeweest, de jeugd was daar thuisgeweest en de 
vertrouwde armoede. In de zomer was de hemel heel blauw, 
de zon heel warm, het graan heel geel, de vliegen glinsterden 
groen en zoemden warme liedjes en hoog onder de blauwe 
hemel kwinkeleerden de leeuweriken aan één stuk door. Ter-
wijl hij naar de sleutelbloemen keek, vergat Mendel Singer 
dat Debora gestorven was, Sam gesneuveld, dat Mirjam 
krankzinnig geworden was en Jonas vermist werd. Het was 
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of hij zojuist pas zijn geboorteland verloren had en daarin 
Menoechiem, de trouwste van alle doden, de verste van alle 
doden, de naaste van alle doden. Als we daar gebleven waren 
– dacht Mendel – was er helemaal niets gebeurd. Jonas had 
gelijk gehad, Jonas, de domste van mijn kinderen! Hij hield 
van paarden, hij hield van brandewijn, hij hield van de meis-
jes en nu is hij verdwenen. Jonas, ik zie je nooit meer terug, ik 
kan je niet meer zeggen dat je gelijk had, toen je een kozak 
werd. ‘Waarom trekken jullie de wereld door?’ had Samesj-
kin gezegd. ‘De duivel stuurt jullie!’ Hij was een boer, Sa-
mesjkin, een slimme boer. Mendel had niet willen gaan. De-
bora, Mirjam en Sjemarja – die wilden gaan en door de we-
reld trekken. Ze hadden moeten blijven om van paarden te 
houden, brandewijn te drinken, Mirjam met kozakken te la-
ten gaan en van Menoechiem te houden.  
 Ben ik gek geworden, dacht Mendel verder, dat ik zo 
denk? Denkt een oude jood zulke dingen? God heeft mijn ge-
dachten in de war gebracht en de duivel denkt door mij, zoals 
hij door mijn dochter Mirjam spreekt.  
 De dokter kwam, nam Mendel mee naar een hoek en zei 
zacht: ‘Ik heb slecht nieuws: uw dochter is heel ziek. Er zijn 
momenteel veel van die gevallen, de oorlog, begrijpt u, en het 
ongeluk in de wereld, het is een beroerde tijd. De doktoren 
weten nog niet hoe ze deze ziekte kunnen genezen. Een van 
uw zoons heeft epilepsie, hoor ik, neemt u me niet kwalijk, 
zoiets zit in de familie. Wij doktoren noemen dat een degene-
ratieve psychose. Het kan overgaan. Maar het kan ook een 
ziekte blijken te zijn die wij doktoren dementie noemen, de-
mentia praecox, maar zelfs die namen zijn vaag. Dat is een 
van de zeldzame gevallen die we niet kunnen genezen. U 
bent toch een vroom man, mister Singer? De goede God kan 
helpen. Bidt u maar ijverig tot de goede God. Wilt u trouwens 
uw dochter nog een keer zien? Komt u maar mee.’  
 Er rammelde een sleutelbos, een deur viel met een harde 
knal dicht en Mendel liep door een lange gang, langs witte 
deuren met zwarte nummers, zoals op rechtopgezette dood-
kisten. Nog eens rammelde de sleutelbos van de verpleegster 
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en een van de doodkisten werd opengemaakt; daarin lag Mir-
jam te slapen en Mac en Vega stonden naast haar.  
 ‘Nu moeten we gaan,’ zei de dokter.  
 ‘Breng me meteen naar huis, naar mijn straat,’ comman-
deerde Mendel.  
 Zijn stem klonk zo hard, dat ze allemaal schrokken. Ze ke-
ken hem aan. Zijn uiterlijk leek niet veranderd. Toch was het 
een andere Mendel. Hij was precies zo gekleed als in Zuch-
now en de hele tijd in Amerika. In hoge laarzen, een halflan-
ge kaftan en een pet van zwarte ripszijde. Waardoor was hij 
dan zo veranderd? Waarom vond iedereen hem groter en sta-
tiger? Waarom ging er zo’n witte en vreselijke glans van zijn 
gezicht uit? Hij leek bijna boven de grote Mac uit te steken. 
Zijne majesteit het verdriet, dacht de dokter, is in de oude 
jood gevaren.  
 ‘Sam heeft me ooit verteld,’ begon Mendel in de wagen, 
‘dat de medische zorg in Amerika de beste ter wereld is. Nu 
kunnen ze niet helpen. God kan helpen, zegt de dokter. Zeg 
Vega, heb jij wel eens gezien dat God een Mendel Singer 
hielp? God kan helpen!’  
 ‘Je komt nu bij ons wonen,’ zei Vega snikkend.  
 ‘Ik kom niet bij jullie wonen, mijn kind,’ antwoordde Men-
del, ‘je moet een man nemen, je hebt een man nodig en je 
kind heeft een vader nodig. Ik ben een oude jood, Vega, en 
binnenkort ga ik dood. Luister, Vega. Mac was Sjemarja’s 
vriend, hij hield van Mirjam; ik weet dat hij geen jood is, 
maar met hem moet je trouwen en niet met mister Glück. 
Hoor je, Vega? Ben je verbaasd dat ik dat zeg, Vega? Wees 
niet verbaasd, want ik ben niet gek. Ik ben oud geworden, 
een paar werelden heb ik ten onder zien gaan en eindelijk 
ben ik verstandig geworden. Al die jaren was ik een onver-
standige leraar. Nu weet ik wat ik zeg.’  
 Ze kwamen aan, lieten Mendel uitstappen en brachten 
hem naar zijn kamer; Mac en Vega bleven nog even staan en 
wisten niet wat ze moesten doen.  
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 Mendel ging op het krukje naast de kast zitten en zei tegen 
Vega: ‘Vergeet niet wat ik je gezegd heb. Ga nu maar, kinde-
ren.’  
 Ze gingen weg. Mendel ging naar het raam en keek hoe ze 
in de wagen stapten. Hij had het gevoel dat hij hen moest ze-
genen, als kinderen die een heel moeilijke of een heel gelukki-
ge weg moeten gaan. Ik zal ze nooit meer zien – dacht hij 
toen – ik zal ze ook niet zegenen. Mijn zegen zou een vloek 
voor hen kunnen worden en hun ontmoeting met mij een na-
deel. Hij had een licht gevoel, zelfs lichter dan ooit in zijn le-
ven. Hij had alle relaties verbroken. Hij besefte dat hij al jaren 
eenzaam was. Eenzaam was hij geweest sinds het moment 
dat de lust tussen zijn vrouw en hem verdwenen was. Alleen 
was hij, alleen. Hij had zijn vrouw en kinderen om zich heen 
gehad en die hadden verhinderd dat hij zijn verdriet droeg. 
Als nutteloze pleisters, die niet genezen, hadden ze op zijn 
wonden gelegen en die alleen maar toegedekt. Nu genoot hij 
eindelijk van zijn pijn met triomf. Hij moest nog een relatie 
beëindigen. Hij ging aan het werk.  
 Hij ging naar de keuken, verzamelde krantenpapier en 
houtspaanders en maakte vuur op de open haardplaat. Toen 
het vuur een aanzienlijke hoogte en breedte had bereikt, ging 
Mendel met flinke passen naar de kast en pakte het roodzij-
den zakje waarin zijn gebedsriemen zaten, zijn gebedsmantel 
en zijn gebedenboeken. Hij stelde zich voor hoe die dingen 
zouden branden. De vlammen zullen de gelig gekleurde stof 
van de gebedsmantel van zuivere schapenwol grijpen en met 
spitse, blauwige en vraatzuchtige tongen vernietigen. De 
glinsterende rand van zilverdraad zal langzaam verkolen in 
kleine, roodgloeiende spiralen. Het vuur zal de bladen van de 
boeken zacht in elkaar rollen, in zilvergrijze as veranderen en 
de zwarte letters een paar momenten bloedig kleuren. De le-
ren hoeken van de banden worden opgerold, komen op als 
vreemde oren, waarmee de boeken horen wat Mendel hun in 
de hete dood naroept. Een verschrikkelijk lied roept hij hun 
na. ‘Afgelopen, afgelopen, afgelopen is het met Mendel Sin-
ger!’ roept hij en met zijn laarzen stampt hij de maat erbij, dat 
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de planken van de vloer dreunen en de pannen aan de muur 
beginnen te rammelen. ‘Hij heeft geen zoon, hij heeft geen 
dochter, hij heeft geen vrouw, hij heeft geen vaderland, hij 
heeft geen geld. God zegt: ik heb Mendel Singer gestraft; 
waarvoor straft Hij, God? Waarom slager Lemmel niet? 
Waarom straft Hij Skovronnek niet? Waarom straft Hij Men-
kes niet? Alleen Mendel straft Hij! Mendel heeft de dood, 
Mendel heeft de waanzin, Mendel heeft de honger, alle gaven 
Gods heeft Mendel. Afgelopen, afgelopen, afgelopen is het 
met Mendel Singer.’  
 Zo stond Mendel voor het open vuur te brullen en te 
stampvoeten. Hij hield het roodzijden zakje in zijn handen, 
maar gooide het er niet in. Een paar keer hield hij het om-
hoog, maar zijn handen lieten het weer zakken. Zijn hart was 
boos op God, maar in zijn spieren leefde nog de vrees voor 
God. Vijftig jaar, dag in, dag uit, hadden deze handen de ge-
bedsmantel uitgespreid en weer opgevouwen, de gebedsrie-
men uitgerold en om zijn hoofd gewikkeld en om zijn linker-
arm, dit gebedenboek opengeslagen, erin gebladerd en het 
weer dichtgeslagen. Nu weigerden de handen Mendels woe-
de te gehoorzamen. Alleen de mond die zo vaak gebeden 
had, weigerde niet. Alleen de voeten die zo vaak ter ere van 
God bij het halleluja gesprongen hadden, stampten de maat 
bij Mendels woedezang.  
 Toen de buren Mendel zo hoorden schreeuwen en stam-
pen en toen ze de grijsblauwe rook door de kieren en gaten 
van zijn deur in het trappenhuis zagen dringen, klopten ze bij 
Singer aan en riepen dat hij open moest doen. Maar hij hoor-
de hen niet. Zijn ogen waren vol stof van het vuur en in zijn 
oren dreunde zijn grote, pijnlijke gejuich. De buren stonden al 
op het punt om de politie te halen, toen een van hen zei: ‘La-
ten we toch zijn vrienden roepen! Die zitten bij Skovronnek. 
Misschien kunnen die de arme man weer tot rede brengen.’  
 Toen de vrienden kwamen, kalmeerde Mendel inderdaad. 
Hij schoof de grendel opzij en liet hen binnen, ieder op zijn 
beurt, zoals ze altijd Mendels kamer binnengingen: Menkes, 
Skovronnek, Rottenberg en Groschel. Ze dwongen Mendel op 
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het bed te gaan zitten, gingen zelf naast hem en voor hem zit-
ten en Menkes zei: ‘Wat is er aan de hand, Mendel? Waarom 
stook je een vuur, waarom wil je het huis in brand steken?’  
 ‘Ik wil meer verbranden dan alleen een huis en meer dan 
een mens. Jullie zullen er nog van opkijken, als ik zeg wat ik 
echt van plan was te verbranden. Jullie zullen opkijken en 
zeggen: Mendel is ook gek, net als zijn dochter. Maar ik ver-
zeker jullie: ik ben niet gek. Ik was gek. Meer dan zestig jaar 
ben ik gek geweest, maar nu ben ik het niet.’  
 ‘Vertel dan wat je wilt verbranden!’  
 ‘God wil ik verbranden.’  
 Alle vier de toehoorders slaakten tegelijkertijd een kreet. 
Ze waren niet allemaal vroom en godvrezend, zoals Mendel 
altijd was geweest. Alle vier woonden ze lang genoeg in 
Amerika, ze werkten op sabbat, ze waren op geld uit en het 
stof van de wereld lag al in een dikke laag op hun oude ge-
loof. Veel gebruiken waren ze vergeten, vele wetten hadden 
ze overtreden en met hun hoofden en hun ledematen hadden 
ze gezondigd. Maar God woonde nog in hun hart. En toen 
Mendel God lasterde, was het alsof hij zijn nagels in hun hart 
geslagen had.  
 ‘Je mag niet lasteren, Mendel,’ zei Skovronnek na lang 
zwijgen. ‘Jij weet beter dan ik, want jij hebt veel meer gestu-
deerd, dat Gods slagen een verborgen bedoeling hebben. We 
weten niet waarvoor we gestraft worden.’  
 ‘Maar ik weet het, Skovronnek,’ antwoordde Mendel. ‘God 
is wreed en hoe meer je Hem gehoorzaamt, hoe strenger Hij 
tegen je is. Hij is machtiger dan de machtigen en met de nagel 
van zijn pink kan Hij ze de genadeslag geven, maar Hij doet 
het niet. Alleen de zwakken vernietigt Hij graag. De zwakte 
van een mens prikkelt zijn kracht en gehoorzaamheid wekt 
zijn toorn. Hij is een grote, wrede ispravnik. Houd je je aan de 
wetten, dan zegt Hij dat je op je eigen voordeel uit was. En 
zondig je maar tegen één enkel gebod, dan vervolgt Hij je met 
honderd straffen. Wil je Hem omkopen, dat begint Hij een 
proces. En ga je eerlijk met Hem om, dan probeert Hij het met 
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omkoperij. In heel Rusland is er bij de hele politie geen ergere 
ispravnik!’  
 ‘Mendel,’ begon Rottenberg, ‘denk eens aan Job. Hem is 
net zoiets overkomen als jou. Hij zat op de kale grond met as 
op zijn hoofd en zijn wonden deden zo’n pijn dat hij als een 
dier over de grond kronkelde. Ook hij lasterde God. En toch 
werd hij alleen maar op de proef gesteld. Wat weten wij, 
Mendel, van wat er boven gebeurt? Misschien is Satan bij 
God geweest om net als toen te zeggen: we moeten een recht-
vaardige in verzoeking brengen. En de Heer zei: “Probeer het 
maar met mijn knecht Mendel.”’  
 ‘En daaraan zie je ook,’ voegde Groschel eraan toe, ‘dat je 
verwijt onrechtvaardig is. Want Job was geen zwakkeling, 
toen God hem op de proef begon te stellen, maar een machtig 
man. En jij was ook geen zwakkeling, Mendel! Je zoon had 
een zaak, een warenhuis, en hij werd ieder jaar rijker. Je zoon 
Menoechiem was bijna gezond en hij was haast naar Amerika 
gekomen. Jij was gezond, je vrouw was gezond, je dochter 
was knap en al gauw had je een man voor haar gevonden!’  
 ‘Waarom zeg je zulke hartverscheurende dingen, Gro-
schel?’ antwoordde Mendel. ‘Waarom som je op wat er alle-
maal was, nu er niets meer is? Mijn wonden zijn nog niet ge-
heeld en je haalt ze al open.’  
 ‘Hij heeft gelijk,’ zeiden de andere drie als uit één mond.  
 En Rottenberg begon: ‘Het is hartverscheurend voor je, 
Mendel, ik weet het. Maar als we over alles met je mogen pra-
ten en als je weet dat we je leed dragen, alsof we je broers 
zijn, word je dan boos als ik vraag of je aan Menoechiem wilt 
denken? Misschien, beste Mendel, probeerde je Gods plannen 
te verstoren, toen je Menoechiem achterliet. Een zieke zoon 
was je gegeven en jij deed of het een slechte zoon was.’  
 Er viel een stilte. Mendel gaf lange tijd geen antwoord. 
Toen hij weer begon te praten, was het of hij Rottenbergs 
woorden niet gehoord had, want hij keerde zich naar Gro-
schel en zei:  
 ‘En wat wil je met het voorbeeld van Job? Hebben jullie al 
echte wonderen gezien, met eigen ogen? Wonderen zoals aan 
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het slot van Job verteld worden? Moet mijn zoon Sjemarja  
opstaan uit het massagraf in Frankrijk? Moet mijn zoon Jonas, 
die vermist is, levend worden? Moet mijn dochter Mirjam op-
eens gezond uit het krankzinnigengesticht komen? En als ze 
naar huis komt, zal ze dan nog een man vinden en rustig ver-
der kunnen leven als iemand die nooit gek geweest is? Moet 
mijn vrouw Debora opstaan uit haar graf, dat nog vochtig is? 
Moet mijn zoon Menoechiem midden in de oorlog uit Rus-
land hierheen komen, gesteld dat hij nog leeft? Want het is 
niet waar –‘ en hier keerde Mendel zich weer naar Rottenberg 
– ‘dat ik Menoechiem met opzet achtergelaten heb om hem te 
straffen. Om andere redenen, om mijn dochter, die zich met 
kozakken was gaan afgeven – met kozakken! – moesten we 
weg. En waarom was Menoechiem ziek? Zijn ziekte was al 
een teken dat God kwaad op me was – en de eerste van de 
slagen die ik niet verdiend heb.’  
 ‘Hoewel God alles kan,’ begon de bedachtzaamste van al-
lemaal, Menkes, ‘moeten we toch aannemen dat hij geen heel 
grote wonderen meer verricht, omdat de wereld die niet meer 
waard is. En als God zelfs voor jou een uitzondering wilde 
maken, dan stonden de zonden van de anderen toch in de 
weg. Want de anderen zijn niet waardig om een wonder bij 
een rechtvaardige te zien en daarom moest Lot vertrekken en 
Sodom en Gomorra gingen te gronde en zagen het wonder bij 
Lot niet. Maar tegenwoordig is de wereld overal bewoond – 
en zelfs als je emigreert, schrijven de kranten wat er met je ge-
beurd is. Dus moet God tegenwoordig alleen matige wonde-
ren verrichten. Maar ze zijn groot genoeg, geprezen zij zijn 
naam! Je vrouw Debora kan niet meer levend worden en je 
zoon Sjemarja kan niet meer levend worden. Maar Menoe-
chiem is waarschijnlijk nog in leven en na de oorlog kun je 
hem zien. Je zoon Jonas is misschien in krijgsgevangenschap 
en na de oorlog kun je hem zien. Je dochter kan beter worden, 
de verwarring zal van haar weggenomen worden, ze kan 
mooier zijn dan ooit en een man zal ze krijgen en ze zal je 
kleinkinderen geven. En een kleinzoon heb je, de zoon van 
Sjemarja. Haal alle liefde die je tot nu toe voor alle kinderen 
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had bij elkaar en geef die aan je kleinzoon. En je zult getroost 
worden.’  
 ‘Tussen mij en mijn kleinzoon,’ antwoordde Mendel, ‘is de 
band verbroken, want Sjemarja is dood, mijn zoon en de va-
der van mijn kleinzoon. Mijn schoondochter Vega zal met een 
andere man trouwen en mijn kleinzoon krijgt een nieuwe va-
der, wiens vader niet ben. Het huis van mijn zoon is mijn 
huis niet. Ik heb daar niets te zoeken. Mijn aanwezigheid 
brengt ongeluk en mijn liefde trekt de vloek naar beneden, 
zoals een eenzame boom in het vrije veld de bliksem. Maar 
wat Mirjam betreft: de dokter heeft zelf gezegd dat haar ziek-
te ongeneeslijk is. Jonas is waarschijnlijk gestorven en Menoe-
chiem was ziek, ook al ging het beter met hem. Midden in 
Rusland, in zo’n gevaarlijke oorlog, is hij beslist te gronde ge-
gaan. Nee, vrienden! Ik ben alleen en ik wil alleen zijn. Alle 
jaren heb ik God liefgehad en Hij heeft mij gehaat. Alle jaren 
heb ik Hem gevreesd en nu kan Hij me niets meer maken. Al-
le pijlen uit zijn koker hebben me al getroffen. Hij kan me al-
leen nog doden. Maar daarvoor is Hij te wreed. Ik blijf leven, 
leven, leven.’  
 ‘Maar zijn macht,’ bracht Groschel ertegen in, ‘is in deze 
wereld en in de andere wereld. Wee jou, Mendel, als je dood 
bent!’  
 Daarop lachte Mendel uit volle borst en zei: ‘Ik ben niet 
bang voor de hel: mijn huid is al verbrand, mijn ledematen 
zijn al verlamd en de boze geesten zijn mijn vrienden. Alle 
kwellingen van de hel heb ik al doorstaan. Goedmoediger 
dan God is de duivel. Omdat hij niet zo machtig is, kan hij 
niet zo wreed zijn. Ik ben niet bang, vrienden!’  
 Daarop verstomden de vrienden. Maar ze wilden Mendel 
niet alleen laten en daarom bleven ze zwijgend zitten. Gro-
schel, de jongste, ging naar beneden om de vrouwen van de 
anderen en zijn eigen vrouw te zeggen dat de mannen van-
avond niet thuis zouden komen. Hij haalde nog vijf joden 
naar Mendel Singers woning, opdat ze met zijn tienen waren 
en het avondgebed konden zeggen. Ze begonnen te bidden. 
Maar Mendel Singer deed niet mee aan het gebed. Hij zat op 
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bed en verroerde zich niet. Zelfs het gebed voor de doden zei 
hij niet – en Menkes deed het voor hem. De vijf vreemde 
mannen gingen het huis uit. Maar de vier vrienden bleven de 
hele nacht. Een van de twee blauwe lampen stond nog op de 
grond te branden met het laatste eindje van de pit en de laat-
ste druppel olie. Het was stil. Deze en gene viel in slaap op 
zijn stoel, snurkte en werd wakker van zijn eigen geluiden en 
dommelde weer in.  
 Alleen Mendel sliep niet. Met zijn ogen wijdopen keek hij 
naar het raam, waarachter de dichte zwartheid van de nacht 
eindelijk zwakker begon te worden en daarna grijs en daarna 
wittig. Zes slagen klonken er uit het binnenste van de klok. 
Daarop werden de vrienden wakker, de een na de ander. En 
zonder dat ze dat afgesproken hadden, pakten ze Mendel bij 
zijn armen en brachten hem naar beneden. Ze brachten hem 
naar de achterkamer van de Skovronneks en legden hem op 
een sofa.  
 Daar viel hij in slaap.  
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XIV 
 
Sinds die morgen bleef Mendel Singer bij de Skovronneks. 
Zijn vrienden verkochten de schamele inboedel. Ze lieten al-
leen het beddengoed achter en de roodzijden zak met gebeds-
benodigdheden, die Mendel bijna verbrand had. Die zak 
raakte Mendel niet meer aan. In de achterkamer van de Sko-
wronneks hing hij grijs en bestoft aan een grote spijker. Men-
del Singer bad niet meer. Wel was hij soms nodig, als er een 
tiende man ontbrak, om het voorgeschreven aantal bidders 
vol te maken. Dan liet hij zich voor zijn aanwezigheid beta-
len. Soms leende hij ook deze of gene zijn gebedsriemen uit 
tegen een kleine vergoeding. Ze vertelden ook dat hij vaak 
naar de Italiaanse wijk ging om varkensvlees te eten en God 
te ergeren. De mensen onder wie hij woonde kozen voor 
Mendel partij in de strijd die hij tegen de hemel voerde. Hoe-
wel ze gelovig waren, moesten ze de jood gelijk geven. Jeho-
va was te hard tegen hem opgetreden.  
 Het was nog oorlog op de wereld. Behalve Sam, Mendels 
zoon, leefden alle bewoners van de wijk nog die naar het 
front gegaan waren. Lemmel junior was officier geworden en 
had gelukkig zijn linkerhand verloren. Hij kwam met verlof 
en was de held van de wijk. Alle joden verleende hij inwoner-
recht in Amerika. Hij bleef alleen nog in het achterland om 
verse troepen de laatste training te geven. Hoe groot het on-
derscheid tussen de jonge Lemmel en de oude Singer ook 
was, de joden in de wijk vonden dat die twee wel iets met el-
kaar te maken hadden. Het was alsof de joden dachten dat 
Mendel en Lemmel de hele omvang van het ongeluk dat allen 
toebedacht was onder elkaar verdeeld hadden. En meer dan 
alleen een linkerhand had Mendel verloren! Terwijl Lemmel 
tegen de Duitsers vocht, vocht Mendel tegen bovenaardse 
machten. En al waren ze ervan overtuigd dat de oude man 
niet meer over zijn volle verstand beschikte, ze moesten naast 
hun medelijden ook wel bewondering voelen en aandacht 
voor de heiligheid van de waan. Mendel Singer was zonder 
twijfel een uitverkorene. Als meelijwekkende getuige van Je-
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hova’s wrede geweld leefde hij te midden van de anderen, 
van wie de moeizame weekdag door geen verschrikking ver-
stoord werd. Jarenlang had hij al zijn dagen net als zij ge-
leefd, door weinigen bekeken en door velen niet eens opge-
merkt. Op een dag werd hij op een vreselijke manier onder-
scheiden. Er was niemand meer die hem niet kende. Het 
grootste deel van de dag was hij op straat. Het was of het tot 
zijn vloek behoorde niet alleen ongekend onheil te onder-
gaan, maar de tekenen van het leed ook als een banier te dra-
gen. En als een wachter van zijn eigen verdriet liep hij mid-
den op straat heen en weer, door iedereen gegroet, door som-
migen met muntjes bedeeld en door velen aangesproken. 
Voor de aalmoezen bedankte hij niet, op de groeten reageer-
de hij nauwelijks en vragen beantwoordde hij met “ja” of 
“nee”. ’s Morgens vroeg stond hij op. In de achterkamer van 
de Skovronneks kwam geen daglicht, want er waren geen 
ramen. Hij voelde de morgen alleen door de luiken en de 
morgen moest een lange weg afleggen voor hij bij Mendel 
Singer was. Als de eerste geluiden in de straten klonken, be-
gon voor Singer de dag. In de spiritusbrander kookte de thee. 
Hij dronk die bij brood en een hardgekookt ei. Hij wierp een 
schuchtere maar boze blik op de zak met de heilige voorwer-
pen aan de muur en in de donkerblauwe schaduw zag het 
zakje eruit als een nog donkerdere uitwas van de schaduw. 
‘Ik bid niet,’ zei Mendel tegen zichzelf. Maar het deed hem 
pijn dat hij niet bad. Zijn woede deed hem pijn, net als de 
machteloosheid van die woede. Al was Mendel boos op God, 
God heerste nog steeds over de wereld. Haat had net zo wei-
nig vat op Hem als vroomheid.  
 Vervuld van dergelijke overwegingen begon Mendel zijn 
dag. Vroeger, herinnerde hij zich, was het wakker worden 
makkelijk geweest, de blijde verwachting van het gebed had 
hem gewekt en de zin om de bewuste nabijheid tot God te 
hernieuwen. Van de weldadige warmte van de slaap was hij 
overgegaan naar de nog intiemere, nog vertrouwdere glans 
van het gebed, als naar een prachtige en toch gewone zaal, 
waarin zijn machtige en toch glimlachende Vader woonde. 
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‘Goedemorgen, Vader!’ zei Mendel Singer dan – en dacht een 
antwoord te horen. Dat was bedrog. De zaal was prachtig en 
kil en de Vader was machtig en boos. Geen andere geluiden 
kwamen over zijn lippen dan de donder.  
 Mendel Singer deed de winkel open, legde de bladmuziek, 
de liedteksten en de grammofoonplaten in de smalle etalage 
en trok met een lange stang het ijzeren rolluik op. Daarna 
nam hij een mondvol water, besproeide de vloer, pakte de be-
zem en veegde het vuil van de vorige dag bij elkaar. Op een 
klein blik bracht hij de papiersnippers naar de kachel, maakte 
vuur en verbrandde ze. Daarna ging hij naar buiten, kocht 
een paar kranten en bezorgde die bij een paar buren. Hij 
kwam de melkjongen en de vroege bakkers tegen, groette hen 
en ging weer “de zaak in”. Al gauw kwamen de Skovron-
neks. Ze lieten hem allerlei boodschappen doen. De hele dag 
was het: ‘Mendel, ga even een haring kopen’, ‘Mendel, de ro-
zijnen zijn nog niet ingemaakt’, ‘Mendel, je bent de was ver-
geten!’, ‘Mendel, de ladder is gebroken’, ‘In de lantaarn ont-
breekt een stukje glas’, ‘Waar is de kurkentrekker?’ En Men-
del ging een haring kopen en legde de rozijnen in en haalde 
de was en repareerde de ladder en bracht de lantaarn naar de 
glazenmaker en vond de kurkentrekker. De buurvrouwen 
haalden hem soms om op de kleine kinderen te passen, als 
een bioscoop het programma veranderd had of als er een 
nieuw theater gekomen was. En Mendel zat bij de vreemde 
kinderen, en net zoals hij thuis ooit met een lichte en tedere 
vinger de mand van Menoechiem aan het schommelen had 
gebracht, zo schommelde hij nu met een lichte en tedere vin-
ger de wiegen van vreemde zuigelingen waarvan hij de naam 
niet wist. Hij zong er een oud lied bij, een heel oud lied: ‘Zeg 
me na, Menoechiem: In het begin schiep God hemel en aarde, zeg 
het na, Menoechiem!’  
 Het was in de maand elloel en de Hoge Feestdagen braken 
aan. Alle joden in de wijk wilden een provisorisch gebeds-
huis in Skovronneks achterkamer inrichten. (Want naar de 
synagoge gingen ze niet graag.) ‘Mendel, in jouw kamer gaan 
we bidden,’ zei Skovronnek. ‘Wat vind je daarvan?’ ‘Ze moe-
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ten bidden!’ antwoordde Mendel. En hij keek toe hoe de jo-
den bij elkaar kwamen en de grote, gele waskaarsen aansta-
ken. Hijzelf hielp alle winkeliers met het afrollen van de lui-
ken en het sluiten van de deuren. Hij zag hoe ze allemaal hun 
witte hemden aantrokken, waardoor ze eruitzagen als lijken 
die nog een keer waren opgestaan om God te loven. Ze trok-
ken hun schoenen uit en stonden op hun sokken. Ze vielen op 
hun knieën en stonden op; de grote, goudgele waskaarsen en 
de sneeuwwitte van stearine bogen en drupten op de gebeds-
mantels hete tranen, die in een mum van tijd stolden. De wit-
te joden zelf bogen net als de kaarsen en ook hun tranen vie-
len op de grond en droogden op. Maar Mendel Singer stond 
zwart en zwijgend in zijn doordeweekse kleren op de achter-
grond bij de deur en verroerde zich niet. Zijn lippen bleven 
op elkaar en zijn hart was een steen. Het zingen van het Kol 
Nidre kwam opzetten als een warme wind. Mendel Singer 
hield zijn lippen op elkaar en zijn hart bleef een steen. Zwart 
en zwijgend in zijn doordeweekse kleren hield hij zich op de 
achtergrond bij de deur. Niemand lette op hem. De joden de-
den hun best om hem niet te zien. Hij was een vreemde onder 
hen. Deze en gene dacht aan hem en bad voor hem. Maar 
Mendel Singer stond overeind bij de deur en was kwaad op 
God. Ze bidden allemaal, omdat ze bang zijn, dacht hij. Maar 
ik ben niet bang. Ik ben niet bang!  
 Toen iedereen weg was, ging Mendel Singer op zijn harde 
sofa liggen. Die was nog warm van de lichamen van de bid-
ders. Er brandden nog veertig kaarsen in de kamer. Hij durf-
de ze niet uit te blazen en hij kon er niet van slapen. Zo lag hij 
wakker, de hele nacht. Hij bedacht ongeëvenaarde lasterin-
gen. Hij dacht nu naar buiten te gaan, naar de Italiaanse wijk 
om in een restaurant varkensvlees te kopen en terug te ko-
men om het hier in het gezelschap van de zwijgend branden-
de kaarsen op te eten. Hij knoopte zijn zakdoek wel open en 
hij telde de munten die bij bezat, maar hij ging de kamer niet 
uit en at niets. Hij lag aangekleed en met zijn ogen wijdopen 
op de sofa en mompelde: ‘Afgelopen, afgelopen is het met 
Mendel Singer! Hij heeft geen zoon, hij heeft geen dochter, hij 
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heeft geen vrouw, hij heeft geen geld, hij heeft geen huis en 
hij heeft geen God! Afgelopen, afgelopen, afgelopen is het 
met Mendel Singer!’ De gouden en de blauwige vlammen 
van de kaarsen beefden zacht. De hete, wassen tranen drup-
ten met harde tikken op de plaat van de kandelaars, op het 
gele zand in de messing vijzels en op het donkergroene glas 
van de flessen. De warme adem van de bidders leefde nog in 
de kamer. Op de provisorische stoelen die voor hen waren 
neergezet, lagen hun witte gebedsmantels nog te wachten op 
de morgen en de voortzetting van het gebed. Het rook naar 
was en verkolende pitten. Mendel ging de kamer uit, deed de 
winkel open en stapte naar buiten. Het was een heldere 
herfstnacht. Er was geen mens te zien. Mendel liep heen en 
weer voor de winkel. Er klonken de brede, langzame stappen 
van een politieagent. Daarop ging Mendel weer de winkel in. 
Nog steeds ging hij uniformen uit de weg.  
 De tijd van de feestdagen was voorbij, de herfst kwam en 
de regen zong. Mendel kocht haringen, veegde de vloer, haal-
de de was, repareerde de ladder, zocht de kurkentrekker, leg-
de de rozijnen in en liep midden op straat heen en weer. Voor 
aalmoezen bedankte hij nauwelijks, op groeten reageerde hij 
niet en vragen beantwoordde hij met “ja” of “nee”. ’s Mid-
dags, als de mensen bij elkaar kwamen om over politiek te 
praten en uit de kranten voor te lezen, ging Mendel op de so-
fa liggen slapen. Van het gepraat van de anderen werd hij 
niet wakker. De oorlog ging hem helemaal niets aan. De 
nieuwste platen zongen hem in slaap. Hij werd pas wakker, 
wanneer het stil geworden was en iedereen verdween. Daar-
na praatte hij nog even met de oude Skovronnek.  
 ‘Je schoondochter gaat trouwen,’ zei Skovronnek op een 
keer. ‘Heel goed!’ antwoordde Mendel.  
 ‘Maar ze trouwt met Mac!’  
 ‘Dat heb ik haar aangeraden.’  
 ‘De zaak loopt goed.’  
 ‘Het is mijn zaak niet.’  
 ‘Mac heeft ons verteld dat hij je geld wil geven.’  
 ‘Ik wil geen geld.’  
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 ‘Welterusten, Mendel.’  
 ‘Welterusten, Skovronnek.’  
 De verschrikkelijke berichten vlamden op in de kranten, 
die Mendel elke ochtend kocht. Ze vlamden op en hij zag met 
tegenzin hun verre weerschijn, maar hij wilde er niets van 
weten. In Rusland regeerde geen tsaar meer. Goed, misschien 
regeerde de tsaar niet meer. Over Jonas en Menoechiem wis-
ten ze in ieder geval niets te vertellen, de kranten. Bij Sko-
vronnek wedden ze dat de oorlog over een maand afgelopen 
was. Goed, misschien was de oorlog dan afgelopen. Sjemarja 
kwam niet terug. De leiding van het krankzinnigengesticht 
schreef dat Mirjams toestand niet verbeterd was. Vega stuur-
de de brief op en Skovronnek las hem aan Mendel voor. 
‘Goed,’ zei Mendel, ‘Mirjam wordt niet meer beter.’  
 Zijn oude, zwarte kaftan glom groen op de schouders en 
als een minuscule tekening van de wervelkolom werd op de 
hele rug de naad zichtbaar. Mendels gestalte werd steeds 
kleiner. De panden van zijn jas werden steeds langer en raak-
ten, als Mendel liep, niet meer de schachten van zijn laarzen, 
maar al bijna zijn enkels. Zijn baard, die vroeger alleen zijn 
borst had bedekt, reikte nu tot de laatste knopen van zijn kaf-
tan. De klep van zijn pet van zwarte en nu groenige ripszijde 
was zacht en rekbaar geworden en hing slap over Mendel 
Singers ogen en leek wel een lap. In zijn zakken had Mendel 
veel spullen: pakjes die hij moest halen, kranten, allerlei ge-
reedschappen waarmee hij kapotte dingen bij de Skovron-
neks repareerde, rolletjes kleurig bindtouw, pakpapier en 
brood. Door die gewichten boog Mendels rug nog verder en 
doordat de rechterzak gewoonlijk zwaarder was dan de lin-
ker, trok die ook de rechterschouder van de oude man naar 
beneden. Zo liep hij scheef en krom over straat als een bouw-
vallig mens, met knikkende knieën en sloffende schoenen. 
Het wereldnieuws en de weekdagen en feesten van de ande-
ren rolden aan hem voorbij als wagens langs een oud, afgele-
gen huis.  
 Op een dag was de oorlog werkelijk afgelopen. De wijk 
was leeg. De mensen waren weggegaan om de vredesfeesten 
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te zien en de terugkeer van de regimenten. Velen hadden 
Mendel gevraagd om op hun huis te passen. Hij liep van de 
ene woning naar de andere, controleerde de klinken en de 
sloten en ging terug naar de winkel. Uit een onmetelijke verte 
dacht hij het feestelijke rumoer van de blije wereld te horen, 
het knallen van het vuurwerk en het gelach van tienduizen-
den mensen. Er kwam een kleine, stille vrede over hem. Zijn 
vingers krabden in zijn baard, zijn lippen vertrokken tot een 
glimlach en er kwam zelfs een heel voorzichtig gegiechel in 
korte stootjes uit zijn keel. ‘Mendel gaat ook een feestje vie-
ren,’ fluisterde hij en voor het eerst ging hij naar een van de 
bruine grammofoonkasten. Hij had al gezien hoe je het appa-
raat moest opwinden. ‘Een plaat, een plaat,’ zei hij. Vanoch-
tend was er een teruggekeerde soldaat gekomen en die had 
een half dozijn platen gebracht, nieuwe liedjes uit Europa. 
Mendel pakte de bovenste uit, legde die behoedzaam op het 
apparaat, dacht even na om zich de bediening precies te bin-
nen te brengen en zette ten slotte de naald op de plaat. Het 
apparaat schraapte zijn keel. Daarna klonk het lied. Het was 
avond en Mendel stond in het donker naast de grammofoon 
te luisteren. Iedere dag had hij hier liederen gehoord, vrolijke 
en treurige, langzame en snelle, donkere en lichte. Maar nog 
nooit was er een lied geweest als dit. Het stroomde als een 
beekje en murmelde zacht en werd groot als de zee en het 
ruiste. De hele wereld hoor ik nu, dacht Mendel. Hoe is het 
mogelijk dat de hele wereld op zo’n plaatje gegraveerd is? 
Toen er een kleine, zilveren fluit meespeelde en van nu af aan 
de zijden violen niet meer verliet en als een trouwe, smalle 
zoom omrandde, begon Mendel voor het eerst in lange tijd te 
huilen. Toen was het lied afgelopen. Hij draaide het nog een 
keer en een derde keer. Hij zong het ten slotte met zijn hese 
stem na en trommelde met trage vingers op het onderstel van 
de kast.  
 Zo trof de thuiskomende Skovronnek hem aan. Hij zette de 
grammofoon af en zei: ‘Mendel, je moet de lamp aansteken! 
Wat draai je hier?’ Mendel stak de lamp aan. ‘Kijk eens, Sko-
vronnek, hoe het liedje heet.’ ‘Dat zijn nieuwe platen,’ zei 
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Skovronnek. ‘Die heb ik vandaag gekocht. Het lied heet –‘ en 
Skovronnek zette zijn bril op, hield de plaat onder de lamp en 
las: ‘Het lied heet Menoechiems lied.’  
 Mendel werd opeens duizelig. Hij moest gaan zitten. Hij 
staarde naar de spiegelende plaat in Skovronneks handen.  
 ‘Ik weet waaraan je denkt,’ zei Skovronnek.  
 ‘Ja,’ antwoordde Mendel.  
 Skovronnek draaide nog een keer aan de slinger. ‘Een 
mooi lied,’ zei hij, terwijl hij zijn hoofd op zijn linkerschouder 
legde en luisterde.  
 Langzamerhand raakte de winkel vol met de verlate bu-
ren. Niemand zei iets. Iedereen luisterde naar het lied en 
wiegde zijn hoofd in de maat.  
 En ze beluisterden het zestien keer, tot ze het uit hun 
hoofd kenden.  
 Mendel bleef alleen in de winkel. Hij sloot de deur zorg-
vuldig van binnen, ruimde de etalage leeg en begon zich uit 
te kleden. Iedere pas werd begeleid door het lied. Terwijl hij 
in slaap viel, had hij het idee of de blauwe en zilveren melo-
die zich verbond met het klaaglijke gejammer, met het enige, 
al lang niet meer gehoorde lied van Menoechiem, zijn eigen 
Menoechiem.  
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XV 
 
Langer werden de dagen. De ochtenden bevatten al zoveel 
lichtheid, dat ze zelfs door de gesloten rolluiken in Mendels 
vensterloze achterkamer door konden dringen. In april werd 
de straat ruim een uur vroeger wakker. Mendel stak de spiri-
tusbrander aan, zette het theewater op, vulde de kleine, blau-
we waskom, dompelde zijn gezicht erin, droogde zich af met 
een punt van de handdoek die aan de deurklink hing, trok 
het rolluik open, nam een mond vol water, spuwde zorgvul-
dig op de grond en bekeek de ineengestrengelde ornamenten 
die de lichte straal uit zijn gespitste lippen op het stof teken-
de. De spiritusbrander siste al; het had nog geen zes uur ge-
slagen. Mendel stapte de deur uit. Toen gingen de ramen in 
de straat als vanzelf open. Het was lente.  
 Het was lente. Pasen werd voorbereid en in alle huizen 
hielp Mendel. Hij schaafde de houten tafelbladen om ze te 
zuiveren van de profane voedselresten van het hele jaar. De 
ronde, cilindervormige pakketten, waarin het paasbrood op-
gestapeld lag in karmijnrood papier, zette hij op de witte vak-
ken van de etalages en de wijnen uit Palestina bevrijdde hij 
van het spinnenweb waaronder ze in de koele kelders had-
den gerust. De bedden van de buren haalde hij uit elkaar en 
droeg de onderdelen naar de binnenplaatsen, waar de milde 
aprilzon het ongedierte tevoorschijn lokte en overleverde aan 
de verdelging door benzine, terpentijn en petroleum. Uit roze 
en hemelsblauw papier knipte hij met de schaar ronde en 
hoekige gaten en franjes en bevestigde dat met punaises aan 
de keukenrekken als artistieke garnering voor het servies. De 
vaten en tobben vulde hij met heet water en grote ijzeren ko-
gels hield hij aan houten stangen in het haardvuur tot ze 
gloeiden. Daarna doopte hij de kogels in de vaten en de tob-
ben; het water siste en de vaten waren volgens voorschrift 
schoon. In enorme vijzels stampte hij de paasbroden tot meel, 
schudde het in schone zakken en knoopte die dicht met 
blauw lint. Dat had hij ooit allemaal in zijn eigen huis gedaan. 
Langzamer dan in Amerika was daar de lente gekomen. 
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Mendel herinnerde zich de verouderende, grijze sneeuw, die 
de houten stoep in Zoechnov in dit jaargetijde omzoomde, de 
kristallen ijspegels aan de rand van de tapgaten, de plotselin-
ge zachte regen die in de dakgoten zong, de hele nacht, de 
verre donderslagen die achter het dennenbos rolden, de witte 
rijp die iedere lichtblauwe morgen teder bedekte, Menoe-
chiem, die Mirjam in een grote ton gestopt had om hem uit de 
weg te ruimen en de hoop dat de Messias dit jaar eindelijk 
zou komen. Hij kwam niet. Hij komt niet, dacht Mendel, hij 
zal niet komen. Anderen verwachtten hem misschien. Men-
del wachtte niet.  
 Toch hadden zijn vrienden en de buren het idee dat Men-
del dit voorjaar veranderd was. Ze merkten soms dat hij een 
lied neuriede en ze zagen toevallig een glimlachje onder zijn 
witte baard.  
 ‘Hij wordt kinds: hij is al oud,’ zei Groschel.  
 ‘Hij is alles vergeten,’ zei Rottenberg.  
 ‘Het is blijdschap voor de dood,’ dacht Menkes.  
 Skovronnek, die hem het beste kende, zweeg. Maar op een 
keer, een avond voor het slapengaan, zei hij tegen zijn vrouw: 
‘Sinds de nieuwe platen er zijn, is onze Mendel een ander 
mens. Ik betrap hem er soms op dat hij zelf een grammofoon 
opwindt. Wat denk jij ervan?’  
 ‘Ik denk,’ antwoordde mevrouw Skovronnek ongeduldig, 
‘dat Mendel oud en kinds en binnenkort onbruikbaar wordt.’ 
Ze was al geruime tijd ontevreden over Mendel. Hoe ouder 
hij werd, hoe minder medelijden ze met hem had. Langza-
merhand vergat ze ook dat Mendel een welgesteld man was 
geweest en haar medelijden, dat door haar respect gevoed 
was (want haar hart was klein), verdween. Ze noemde hem 
ook niet meer “mister Singer”, zoals in het begin, maar ge-
woon “Mendel”, en dat deed al gauw iedereen. En terwijl ze 
hem eerst opdrachten had gegeven met een zekere terughou-
dendheid, die moest bewijzen dat ze zijn volgzaamheid tege-
lijk eervol en beschamend vond, begon ze hem nu zo onge-
duldig te commanderen, dat haar ontevredenheid over zijn 
gehoorzaamheid al bij voorbaat zichtbaar werd. Hoewel 
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Mendel niet hardhorend was, verhief mevrouw Skovronnek 
haar stem, wanneer ze tegen hem sprak, alsof ze bang was 
verkeerd begrepen te worden en alsof ze door haar ge-
schreeuw wilde bewijzen dat Mendel haar bevelen verkeerd 
uitvoerde, omdat ze op haar gewone toon tegen hem gespro-
ken had. Haar geschreeuw was een voorzorgsmaatregel en 
het enige wat Mendel krenkte. Want nadat hij door de hemel 
zo vernederd was, deed de goedmoedige en lichtvaardige 
spot van de mensen hem weinig, en alleen als zijn begripsver-
mogen in twijfel werd getrokken was hij beledigd. ‘Schiet op, 
Mendel!’ begon iedere opdracht van mevrouw Skovronnek. 
Hij maakte haar ongeduldig, hij leek haar te langzaam. 
‘Schreeuw niet zo,’ antwoordde Mendel soms, ‘ik hoor u 
wel.’ ‘Maar je maakt geen haast, je neemt de tijd!’ ‘Ik heb min-
der tijd dan u, mevrouw Skovronnek, want ik ben ouder dan 
u!’ Mevrouw Skovronnek, die de bijbedoeling en de terecht-
wijzing niet meteen begreep en alleen maar dacht dat ze voor 
de gek gehouden werd, richtte zich meteen tot de dichtstbij-
zijnde klant in de winkel: ‘Nou, wat zegt u daarvan? Hij 
wordt oud! Onze Mendel wordt oud!’ Ze had hem graag nog 
andere eigenschappen toegedicht, maar ze noemde hem al-
leen maar oud, wat ze al een belediging vond. Als Skovron-
nek zulke uitlatingen hoorde, zei hij tegen zijn vrouw: ‘Oud 
worden we allemaal. Ik ben precies even oud als Mendel – en 
jij wordt er ook niet jonger op!’ ‘Je kunt met een jongere 
vrouw trouwen,’ zei mevrouw Skovronnek. Ze was blij dat ze 
eindelijk een mooie aanleiding voor een echtelijke ruzie had. 
En Mendel, die de ontwikkeling van die ruzies kende en bij 
voorbaat begreep dat mevrouw Skovronnek haar woede uit-
eindelijk zou botvieren op haar man en zijn vriend, vreesde 
voor zijn vriendschap.  
 Vandaag was mevrouw Skovronnek om een speciale reden 
ingenomen tegen Mendel Singer. ‘Stel je voor,’ zei ze tegen 
haar man, ‘sinds een paar dagen is mijn hakmes verdwenen. 
Ik zweer je dat Mendel het weggepakt heeft. Maar als ik er-
naar vraag, dan weet hij van niks. Hij wordt steed ouder, hij 
lijkt wel een kind!’  
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 Inderdaad had Mendel Singer het hakmes van mevrouw 
Skovronnek gepakt en verstopt. Hij was in het geheim al lang 
bezig met de voorbereiding van een groot plan, het laatste 
van zijn leven. Op een avond dacht hij het te kunnen verwe-
zenlijken. Hij deed alsof hij op de sofa indommelde, terwijl de 
buren bij Skovronnek zaten te praten. Maar in werkelijkheid 
sliep Mendel helemaal niet. Hij lag met zijn ogen dicht te luis-
teren en te wachten tot de laatste weg was. Daarna haalde hij 
van onder het hoofdkussen van de sofa het hakmes tevoor-
schijn, stopte het onder zijn kaftan en ging gauw de don-kere 
straat op. De lantaarns waren nog niet aangestoken en uit 
veel ramen drong al geel lamplicht. Tegenover het huis waar 
hij met Debora gewoond had, ging Mendel Singer staan kij-
ken naar de ramen van zijn vroegere woning. Daar woonde 
nu het jonge echtpaar Frisch, dat beneden een moderne ijs-
salon geopend had. Nu kwamen de jonge mensen het huis 
uit. Ze sloten de salon. Ze gingen naar een concert. Spaar-
zaam waren ze, gierig, kon je wel zeggen, en ze hielden van 
muziek. De vader van Frisch junior had in Kovno een orkestje 
voor bruiloften en partijen gedirigeerd. Vandaag speelde er 
een symfonieorkest dat zojuist uit Europa gekomen was. 
Frisch had het er al dagen over. Nu gingen ze. Ze zagen Men-
del niet. Hij sloop erheen, ging het huis in, liep tastend langs 
de bekende leuning omhoog en haalde alle sleutels uit zijn 
zak. Hij kreeg ze van de buren, die hem de bewaking van 
hun woningen toevertrouwden, wanneer ze naar de bioscoop 
gingen. Zonder moeite maakte hij de deur open. Hij schoof 
de grendel voor de deur, ging plat op de grond liggen en be-
gon de ene vloerplank na de andere te bekloppen. Het duur-
de heel lang. Hij werd moe, gunde zichzelf een korte pauze 
en werkte daarna verder. Eindelijk klonk het hol, precies op 
de plaats waar ooit Debora’s bed had gestaan. Mendel ver-
wijderde het vuil uit de voegen, maakte de plank met het 
hakmes aan de vier hoeken los en trok hem omhoog. Hij had 
zich niet vergist en vond wat hij zocht. Hij pakte de stevig 
dichtgeknoopte zakdoek, borg die in zijn kaftan, legde de 
plank weer terug en verwijderde zich geluidloos. Er was nie-
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mand in het trappenhuis en geen mens had hem gezien. 
Vroeger dan gewoonlijk sloot hij vandaag de winkel en liet 
het rolluik neer. Hij stak de grote hanglamp aan, de rond-
brander, en ging in de lichtkring zitten. Hij knoopte de zak-
doek open en telde de inhoud. Zevenenzestig dollar in mun-
ten en biljetten had Debora gespaard. Het was veel, maar het 
was niet genoeg en stelde Mendel teleur. Legde hij zijn eigen 
spaargeld erbij, de aalmoezen en kleine vergoedingen voor 
zijn werk in de huizen, dan was het precies zesennegentig 
dollar. Dat was niet genoeg. ‘Dus nog een paar maanden,’ 
fluisterde Mendel. ‘Ik heb de tijd.’  
 Ja, hij had de tijd; hij moest nog tamelijk lang leven! Voor 
hem lag de grote oceaan. Nog één keer moest hij die overste-
ken. De hele grote zee lag op Mendel te wachten. Heel Zuch-
now en omgeving lag op hem te wachten: de kazerne, het 
dennenbos, de kikkers in de moerassen en de krekels op de 
velden. Is Menoechiem dood, dan ligt hij op de kleine be-
graafplaats te wachten. Ook Mendel zal gaan liggen. Samesj-
kins boerderij zal hij eerst binnengaan, hij zal niet bang meer 
zijn voor de honden, geef hem een wolf uit Zoechnov en hij is 
niet bang. Ongeacht de kevers en de wormen, de boomkik-
vorsen en de sprinkhanen zal Mendel in staat zijn op de 
naakte aarde te gaan liggen. Dreunen zullen de kerkklokken 
en hem aan het luisterende licht in Menoechiems verdwaasde 
ogen herinneren. Mendel zal antwoorden: ‘Ik ben terug naar 
huis gekomen, beste Samesjkin; laat anderen maar door de 
wereld trekken, mijn werelden zijn gestorven, ik ben terugge-
komen om hier voor eeuwig in te slapen.’ De blauwe nacht 
staat over het land gespannen, de sterren glanzen, de kikkers 
kwaken, de krekels sjirpen en ver weg, in het donkere bos, 
zingt iemand het lied van Menoechiem.  
 Zo valt Mendel vandaag in slaap en in zijn hand houdt hij 
de dichtgeknoopte zakdoek.  
 De volgende morgen ging hij naar de woning van Sko-
vronnek, legde op de koude fornuisplaat in de keuken het 
hak-mes en zei: ‘Hier, mevrouw Skovronnek, het hakmes is 
terecht!’  
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Hij wilde gauw weer weggaan, maar mevrouw Skovron-
nek begon: ‘Het is terecht! Dat was niet zo moeilijk, want je 
hebt het zelf verstopt! Overigens sliep je gisteren vast. Wij 
waren nog een keer voor de winkel en we hebben geklopt. 
Heb je ons niet gehoord? Frisch van de ijssalon heeft je iets 
heel belangrijks te vertellen. Je moet meteen naar hem toe.’  

Mendel schrok. Iemand had hem gisteren dus gezien en 
misschien had een ander de woning geplunderd en ze ver-
dachten Mendel. Misschien was het Debora’s spaargeld ook 
helemaal niet, maar dat van mevrouw Frisch, en hij had het 
gestolen. Zijn knieën knikten. ‘Als u het goed vindt, ga ik 
even zitten,’ zei hij tegen mevrouw Skovronnek. ‘Twee minu-
ten mag je zitten,’ zei ze, ‘en daarna moet ik gaan koken.’ 
‘Wat voor belangrijks is het?’ informeerde hij. Maar hij wist al 
bij voorbaat dat de vrouw hem niets zou verklappen. Ze ver-
kneukelde zich in zijn nieuwsgierigheid en zweeg. Daarna 
was voor haar het moment gekomen om hem weg te sturen: 
‘Ik bemoei me niet met andermans zaken. Ga maar naar 
Frisch!’ zei ze.  
 En Mendel ging weg en besloot niet bij Frisch naar binnen 
te gaan. Het kon alleen maar iets slechts zijn. Het kwam van-
zelf wel en dan was het vroeg genoeg. Hij wachtte af.  
 Maar ’s middags kwamen de kleinkinderen van de Sko-
wronneks op bezoek. Mevrouw Skovronnek liet hem drie 
porties aardbeienijs halen. Aarzelend ging Mendel de winkel 
binnen. Mister Frisch was er gelukkig niet. Zijn vrouw zei: 
‘Mijn man heeft u iets heel belangrijks te vertellen, u moet 
vanmiddag echt komen!’  
 Mendel deed of hij het niet gehoord had. Zijn hart ging te-
keer, het wilde uit zijn borst springen en met beide handen 
hield hij het vast. Iets slechts dreigde er in ieder geval. Hij 
wilde de waarheid zeggen en Frisch zou hem geloven. Ge-
loofden ze hem niet, dan kwam hij in het tuchthuis. Nou, dat 
hinderde niet. In het tuchthuis zou hij sterven. Niet in Zuch-
now.  
 Hij kon niet bij de ijssalon wegkomen. Hij liep op en neer 
voor de winkel. Hij zag Frisch junior thuiskomen. Hij wilde 
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nog wachten, maar zijn voeten haastten zich vanzelf de win-
kel in. Hij deed de deur open, die een schelle bel in beweging 
bracht, en had niet meer de kracht om de deur dicht te doen, 
waardoor de alarmbel aan één stuk door rinkelde en Mendel 
verdoofd in de geweldige herrie gevangen bleef, geketend in 
gerinkel en niet in staat zich te bewegen. Mister Frisch deed 
zelf de deur dicht. En in de stilte die nu viel, hoorde Mendel 
mister Frisch tegen zijn vrouw zeggen: ‘Gauw een soda met 
frambozen voor mister Singer!’  
 Hoe lang hadden ze niet meer “mister Singer” tegen Men-
del gezegd? Pas op dit ogenblik besefte hij dat ze lange tijd 
alleen maar “Mendel” gezegd hadden om hem te kwetsen. 
Het is een misplaatste grap van Frisch, dacht hij. De hele 
buurt weet dat deze jonge man gierig is en hijzelf weet dat ik 
het frambozenwater niet betaal. Ik drink het niet op.  
 ‘Dank u, dank u,’ zei Mendel, ‘maar ik hoef niets te drin-
ken!’  
 ‘We hebben het niet voor niets ingeschonken,’ zei de 
vrouw glimlachend.  
 ‘Ik heb het niet voor niets ingeschonken,’ zei Frisch junior.  
 Hij trok Mendel naar een van de dunpotige, gietijzeren ta-
feltjes en duwde de oude man in een brede rieten stoel. Hij 
ging zelf op een van de gewone houten stoelen zitten, schoof 
naar Mendel toe en begon:  
 ‘Gisteren, mister Singer, ben ik zoals u weet naar een con-
cert geweest.’ Mendel kreeg een hartstilstand. Hij leunde ach-
terover en nam een slok om in leven te blijven. ‘Nou,’ ver-
volgde Frisch, ‘ik heb veel muziek gehoord, maar zoiets is 
nog nooit vertoond! Tweeëndertig muzikanten, weet u, en 
bijna allemaal uit onze streek. En ze speelden joodse melodie-
ën, begrijpt u? Het was hartverwarmend, ik moest huilen en 
het hele publiek moest huilen. Ze speelden tot slot Menoe-
chiems lied, mister Singer, u kent het van de grammofoon. Een 
mooi lied, nietwaar?’  
 Waar wil hij naartoe? dacht Mendel. ‘Ja, ja, een mooi lied.’  
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 ‘In de pauze ga ik naar de muzikanten. Het is druk. Ieder-
een wil naar de muzikanten. Deze en gene vindt een vriend, 
en ik ook, mister Singer, ik ook.’  
 Frisch hield even in. Er kwamen mensen de winkel in en 
de bel rinkelde.  
 ‘Ik tref,’ zei mister Frisch, ‘maar drink toch eens, mister 
Singer! Ik tref mijn bloedeigen neef Berkovitsj uit Kovno. De 
zoon van mijn oom. En we kussen elkaar. En we praten. En 
plotseling zegt Berkovitsj: “Ken jij hier een oude man die 
Mendel Singer heet?”’  
 Frisch wachtte weer even. Maar Mendel Singer verroerde 
zich niet. Hij nam voor kennisgeving aan dat een zekere Ber-
kovitsj naar een oude Mendel Singer had gevraagd.  
 ‘Ja,’ zei Frisch, ‘ik antwoordde dat ik een Mendel Singer uit 
Zoechnov kende. “Dat is hem,” zei Berkovitsj. “Onze kapel-
meester is een groot componist, nog jong en een genie, en van 
hem zijn de meeste muziekstukken die we spelen. Hij heet 
Aleksej Kossak en komt ook uit Zoechnov.”’  
 ‘Kossak?’ herhaalde Mendel. ‘Mijn vrouw is een geboren 
Kossak. Hij is familie!’  
 ‘Ja,’ zei Frisch, ‘en het schijnt dat die Kossak u zoekt. Hij 
wil u waarschijnlijk iets vertellen. En ik moet u vragen of u 
het wilt horen. Of u gaat naar hem toe in het hotel, of ik no-
teer voor Berkovitsj uw adres.’  
 Het werd Mendel licht en tegelijkertijd zwaar te moede. 
Hij dronk het frambozenwater op, leunde achterover en zei: 
‘Dank u, mister Frisch. Maar het is niet zo belangrijk. Die 
Kossak zal me alle droevige dingen vertellen die ik al weet. 
En bovendien – om u de waarheid te zeggen was ik al van 
plan met u te komen praten. Uw broer is toch agent van een 
scheepvaartmaatschappij? Ik wil naar huis, naar Zoechnov. 
Het is geen Rusland meer, de wereld is veranderd. Wat kost 
een bootkaartje tegenwoordig? En wat voor papieren moet ik 
hebben? Gaat u eens met uw broer praten, maar vertelt u nie-
mand iets.’  
 ‘Ik zal eens informeren,’ antwoordde Frisch. ‘Maar u hebt 
vast niet zoveel geld. En op uw leeftijd! Misschien vertelt die 
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Kossak u iets. Misschien neemt hij u mee. Hij blijft maar kort 
in New York. Zal ik Berkovitsj uw adres geven? Want ik ken 
u wel en ik denk dat u niet naar het hotel gaat.’  
 ‘Nee,’ zei Mendel, ‘daar ga ik niet naartoe. Schrijft u hem 
maar, als u wilt.’  
 Hij stond op.  
 Frisch duwde hem weer in de stoel. ‘Ogenblikje,’ zei hij, 
‘mister Singer, ik heb het programma meegenomen. Daar 
staat een foto in van die Kossak.’ En hij haalde uit zijn bin-
nenzak een groot programma, sloeg het open en hield het 
Mendel voor.  
 ‘Een knappe jonge man,’ zei Mendel. Hij bekeek de foto-
grafie. Al was de foto versleten en het papier vuil en al leek 
het portret in honderdduizend minuscule moleculen op te 
lossen, Mendel kreeg uit het programma een levendig beeld. 
Hij wilde het meteen teruggeven, maar hield het vast en 
staarde ernaar. Breed en wit was het voorhoofd onder de 
zwarte haren, als een gladde steen in de zon. De ogen waren 
groot en licht. Ze keken Mendel Singer recht aan en hij kon 
zich er niet meer van losmaken. Ze maakten hem vrolijk en 
licht, dacht Mendel. Hun intelligentie zag hij stralen. Oud 
waren ze en jong tegelijk. Alles wisten ze en de wereld werd 
erin weerspiegeld. Mendel Singer had het gevoel of hij bij de 
aanblik van die ogen zelf jonger werd, een jonge man werd 
hij die nog van niets wist. Alles moest hij van die ogen erva-
ren. Hij had ze al gezien, gedroomd, als kleine jongen. Jaren 
geleden, toen hij de Bijbel begon te lernen, waren het de ogen 
van de profeten. Mannen tot wie God zelf gesproken heeft, 
hebben die ogen. Alles weten ze, niets verraden ze, het licht is 
erin.  
 Lang bleef Mendel naar de foto kijken. Daarna zei hij: ‘Ik 
neem hem mee naar huis, als u het goedvindt, mister Frisch.’ 
En hij vouwde het papier op en ging weg.  
 Hij ging de hoek om, vouwde het programma open, keek 
ernaar en stak het weer in zijn zak. Er leek veel tijd verstreken 
sinds het moment dat hij de ijssalon binnengegaan was. De 
paar duizend jaar die in Kossaks ogen straalden, lagen ertus-
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sen en de jaren waarvoor Mendel nog zo jong was geweest 
dat hij zich het gezicht van profeten had kunnen voorstellen. 
Hij wilde teruggaan, vragen in welke concertzaal de kapel 
speelde en erheen gaan. Maar hij schaamde zich. Hij ging de 
winkel van de Skovronneks binnen en vertelde dat een fami-
lielid van zijn vrouw hem in Amerika zocht. Hij had Frisch 
toestemming gegeven het adres door te geven.  
 ‘Morgenavond eet je bij ons, net als ieder jaar,’ zei Sko-
wronnek. Het was de eerste Paasavond. Mendel knikte. Hij 
bleef liever in zijn achterkamer: hij kende de scheve blikken 
van mevrouw Skovronnek en de berekenende handen waar-
mee ze Mendel de soep en de vis toebedeelde. Dit is de laat-
ste keer, dacht hij. Vandaag over een jaar ben ik in Zoechnov, 
dood of levend, maar liever dood.  
 Als eerste gast kwam hij de volgende avond, maar als laat-
ste ging hij aan tafel. Hij kwam vroeg om mevrouw Skowron-
nek niet te kwetsen en ging laat op zijn plaats zitten om te la-
ten zien dat hij zichzelf als de minste van de aanwezigen be-
schouwde. Ze zaten allemaal al aan tafel: de vrouw des hui-
zes, Skovronneks twee dochters met hun man en kinderen, 
een vreemde handelsreiziger in muziek en Mendel. Hij zat 
aan het eind van de tafel, waarop ze een geschaafde plank 
hadden gelegd om hem langer te maken. Mendel deed niet 
alleen zijn best om de lieve vrede te bewaren, maar ook het 
evenwicht tussen het tafelblad en de kunstmatige verlenging. 
Mendel hield met één hand het eind van de plank vast, om-
dat daar een bord of een terrine op moest staan. Zes dikke, 
sneeuwwitte kaarsen brandden in zes zilveren kandelaars op 
het sneeuwwitte tafellaken, waarvan de gesteven glans de zes 
vlammen reflecteerde. Als witte en zilveren wachters van ge-
lijk postuur stonden de kaarsen voor Skovronnek, de heer des 
huizes, die in een wit hemd op een wit kussen zat, geleund 
tegen een ander kussen, als een zondenloze koning op een 
zondenloze troon. Hoe lang was het geleden dat Mendel in 
dezelfde kleren op dezelfde manier de tafel en het feest gere-
geerd had? Vandaag zat hij gebogen en geslagen in zijn 
groenglimmende jas aan het eind als de minste van de aan-
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wezigen, bedacht op zijn eigen bescheidenheid en als armza-
lige steunpilaar van het feest. De paasbroden lagen onder een 
wit servet als een besneeuwde heuvel naast het sappige 
groen van de kruiden, het donkerrood van de bieten en het 
scherpe geel van de mierikswortel. De boeken met de verha-
len over de uittocht van de joden uit Egypte lagen opengesla-
gen voor iedere gast. Skovronnek begon de legende voor te 
zingen en allen herhaalden zijn woorden, haalden hem in en 
zongen eendrachtig in koor die behaaglijke, fijntjes lachende 
melodie, een gezongen opsomming van de afzonderlijke 
wonderen die telkens weer opgeteld werden en telkens weer 
dezelfde eigenschappen van God opleverden: de grootheid, 
de goedheid, de barmhartigheid, de genade voor Israël en de 
toorn jegens de farao. Zelfs de handelsreiziger in muziek, die 
het schrift niet kon lezen en de gebruiken niet begreep, raakte 
in de ban van de melodie, die hem met iedere nieuwe regel 
aantrok, inpalmde en liefkoosde, zodat hij onbewust mee be-
gon te neuriën. En zelfs Mendel werd mild gestemd jegens de 
hemel, die vierduizend jaar geleden vrijgevig voor opgewek-
te wonderen gezorgd had, en het was alsof Mendel door 
Gods liefde voor het hele volk bijna verzoend werd met zijn 
eigen kleine lot. Hij zong nog niet mee, Mendel Singer, maar 
zijn bovenlichaam sjokkelde, gewiegd door het zingen van de 
anderen. Hij hoorde Skovronneks kleinkinderen met heldere 
stem zingen en herinnerde zich de stemmen van zijn eigen 
kinderen. Hij zag nog de hulpeloze Menoechiem op de on-
wennig hoge stoel aan de plechtige tafel. Alleen de vader had 
tijdens het zingen van tijd tot tijd een snelle blik op zijn jong-
ste en armste zoon geworpen, het luisterende licht in zijn ver-
dwaasde ogen gezien en gevoeld hoe de kleine vergeefs zijn 
best deed om te zeggen wat er in hem klonk en te zingen wat 
hij hoorde. Het was de enige avond in het jaar dat Menoe-
chiem een nieuwe jas droeg, net als zijn broers, en de witte 
kraag van zijn hemd met de steenrode versieringen als feeste-
lijke rand om zijn rimpelige onderkin. Als Mendel hem de 
wijn voorhield, dronk hij gretig de halve beker leeg, hoestte 
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en proestte en vertrok zijn gezicht in een mislukte poging om 
te lachen of te huilen: wie kon het weten?  
 Daar dacht Mendel aan, terwijl hij op het zingen van de 
anderen wiegde. Hij zag dat ze al veel verder waren, sloeg 
een paar bladzijden over en bereidde zich erop voor om op te 
staan en de hoek te bevrijden van de borden om te zorgen dat 
er geen ongelukken gebeurden, als hij los zou laten. Want het 
tijdstip naderde waarop de rode bekers met wijn gevuld wer-
den en de deur opengedaan werd om de profeet Elia binnen 
te laten. Het donkerrode glas stond al te wachten en de zes 
kaarsen spiegelden zich in de welving. Mevrouw Skovronnek 
hief haar hoofd en keek Mendel aan. Hij stond op, slofte naar 
de deur en deed die open. Skovronnek zong nu de uitnodi-
ging aan de profeet. Mendel wachtte tot die afgelopen was. 
Want hij wilde geen twee keer lopen. Daarna deed hij de deur 
dicht, ging weer zitten, zette zijn ondersteunende vuist onder 
het tafelblad en het zingen ging verder.  
 Nog geen minuut nadat Mendel was gaan zitten werd er 
geklopt. Iedereen hoorde het kloppen, maar iedereen dacht 
dat het inbeelding was. Vanavond zaten de vrienden thuis en 
leeg waren de straten van de buurt. Op dit moment kon er 
geen bezoek komen. Het was vast de wind die klopte. ‘Men-
del,’ zei mevrouw Skovronnek, ‘je hebt de deur niet goed 
dichtgedaan.’ Er werd nog een keer geklopt, duidelijk en lan-
ger. Iedereen hield zijn adem in. De geur van de kaarsen, het 
genot van de wijn, het ongewone, gele licht en de oude melo-
die hadden de volwassenen en de kinderen zo dicht tot de 
verwachting van een wonder gebracht, dat ze hun adem even 
inhielden en elkaar bleek en radeloos aankeken, alsof ze zich 
afvroegen of de profeet echt binnen wilde komen. Zo bleef 
het stil en niemand durfde zich te verroeren. Ten slotte kwam 
Mendel in beweging. Nog een keer schoof hij zijn bord naar 
het midden. Nog een keer slofte hij naar de deur en deed 
open. Er stond een grote vreemdeling op de gang, die een 
goede avond wenste en vroeg of hij binnen mocht komen. 
Skovronnek stond met enige moeite op van zijn kussens. Hij 
ging naar de deur, bekeek de vreemdeling en zei: ‘Please!’ zo-
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als hij het in Amerika geleerd had. De vreemdeling kwam 
binnen. Hij droeg een donkere jas met de kraag opgeslagen 
en zijn hoed hield hij op, blijkbaar uit respect voor de viering 
waarin hij terechtgekomen was en omdat alle aanwezige 
mannen hun hoofd bedekt hadden.  
 Het is een beschaafde man, dacht Skovronnek. En zonder 
een woord te zeggen knoopte hij de jas van de vreemdeling 
open. De man boog en zei: ‘Mijn naam is Aleksej Kossak. 
Neemt u me niet kwalijk. Neemt u me alstublieft niet kwalijk. 
Ze zeiden dat er bij u een zekere Mendel Singer uit Zoechnov 
woont. Ik wil hem graag spreken.’  
 ‘Dat ben ik,’ zei Mendel; hij ging naar de gast en keek op. 
Zijn voorhoofd reikte tot de schouders van de vreemdeling. 
‘Meneer Kossak,’ vervolgde Mendel, ‘ik heb al over u horen 
spreken. U bent familie van me.’  
 ‘Doe uw jas uit en kom bij ons aan tafel zitten,’ zei Sko-
wronnek.  
 Mevrouw Skovronnek stond op. Iedereen schoof op. Ze 
maakten plaats voor de vreemdeling. Skovronneks schoon-
zoon zette nog een stoel aan tafel. De vreemdeling hing zijn 
jas aan een spijker en ging tegenover Mendel zitten. Ze zetten 
de gast een beker wijn voor. ‘Laat u niet ophouden,’ zei Kos-
sak, ‘gaat u rustig verder met bidden.’  
 Ze gingen verder. Stil en smal zat de gast op zijn plaats. 
Mendel bekeek hem aan één stuk door. Onvermoeibaar keek 
Aleksej Kossak naar Mendel Singer. Zo zaten ze tegenover el-
kaar, omgeven door het zingen van de anderen, maar van 
hen gescheiden. –  
 Ze vonden het allebei prettig dat ze door de anderen nog 
niet met elkaar konden praten. Mendel zocht de ogen van de 
vreemdeling. Als Kossak ze neersloeg, had de oude man het 
gevoel of hij de gast moest vragen ze open te houden. In dat 
gezicht was alles vreemd voor Mendel Singer, alleen de ogen 
achter de randloze glazen waren nabij. Daar keerde zijn blik 
steeds weer naar terug, als in een terugkeer tot vertrouwde, 
achter vensters verborgen lichten, uit het vreemde landschap 
van het smalle, bleke en jeugdige gezicht. Smal, gesloten en 
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glad waren de lippen. Als ik zijn vader was, dacht Mendel, 
zou ik zeggen: glimlachen, Aleksej. Zachtjes haalde hij uit zijn 
zak het programma, sloeg het onder de tafel open om de an-
deren niet te storen en reikte het de vreemdeling aan. Die 
nam het aan en glimlachte, smal, teder en maar één seconde 
lang.  
 Ze onderbraken het zingen, de maaltijd begon, mevrouw 
Skovronnek zette de gast een bord warme soep voor en me-
neer Skovronnek vroeg hem mee te eten. De handelsreiziger 
in muziek begon met Kossak een gesprek in het Engels, waar 
Mendel helemaal niets van verstond. Daarna legde handels-
reiziger Allen uit dat Kossak een jong genie was, nog maar 
een week in New York bleef en zo vrij was de aanwezigen 
vrijkaartjes voor het concert van zijn orkest te sturen. Andere 
gesprekken kwamen er niet op gang. Ze aten met weinig 
feestelijke haast door tot het einde van het feest en om de hap 
zei de vreemdeling of zijn gastheer een vriendelijk woord. 
Mendel zei niets. Voor het plezier van mevrouw Skovronnek 
at hij nog sneller dan de anderen, om geen aanleiding tot ver-
tragingen te geven. En allen begroetten het einde van de 
maaltijd en gingen ijverig door met het zingend opsommen 
van de wonderen. Skovronnek voerde het tempo steeds ver-
der op en de vrouwen konden hem niet volgen. Maar toen hij 
bij de psalmen kwam, veranderde hij zijn stem, het tempo en 
de melodie, en zo betoverend klonken de woorden die hij nu 
zong, dat zelfs Mendel aan het eind van iedere strofe het Hal-
leluja, halleluja herhaalde. Hij schudde zijn hoofd, zodat zijn 
lange baard over de opengeslagen bladzijden van het boek 
streek en er een zacht geritsel klonk, alsof Mendels baard mee 
wilde doen aan het gebed, omdat Mendels mond zo zuinig 
feestvierde.  
 Nu waren ze bijna klaar. De kaarsen waren half opge-
brand, de tafel was niet glad en plechtig meer, je zag vlekken 
en etensresten op het witte tafellaken en Skovronneks klein-
kinderen begonnen al te gapen. Ze stopten aan het einde van 
het boek. Skovronnek sprak met stemverheffing de traditio-
nele wens uit: ‘Volgend jaar in Jeruzalem!’ Allen herhaalden 



 145 

het, sloegen hun boek dicht en keerden zich naar de gast. 
Mendel was nu aan de beurt om de bezoeker iets te vragen. 
De oude man schraapte zijn keel, glimlachte en zei: ‘En, me-
neer Aleksej, wat hebt u me te vertellen?’  
 Met halfluide stem begon de vreemdeling: ‘U had allang 
bericht van me gekregen, meneer Mendel Singer, als ik uw 
adres geweten had. Maar na de oorlog wist niemand het 
meer. Billes’ schoonzoon, de muzikant, is aan tyfus gestor-
ven, uw huis in Zoechnov stond leeg, want de dochter van 
Billes was gevlucht naar haar ouders, die toen al in Doebno 
woonden, en in Zoechnov, in uw huis, zaten Oostenrijkse 
soldaten. Nou, na de oorlog schreef ik naar mijn manager 
hier, maar die man was niet handig genoeg en hij schreef dat 
u on-vindbaar was.’  
 ‘Wat jammer van Billes’ schoonzoon!’ zei Mendel en hij 
dacht daarbij aan Menoechiem.  
 ‘En nu,’ vervolgde Kossak, ‘heb ik prettig nieuws.’ Mendel 
keek op. ‘Ik heb uw huis gekocht van de oude Billes, ten 
overstaan van getuigen en na een officiële taxatie. En ik zal u 
het bedrag betalen.’  
 ‘Hoeveel is het?’ vroeg Mendel.  
 ‘Driehonderd dollar,’ zei Kossak.  
 Mendel greep in zijn baard en kamde die met bevende, ge-
spreide vingers. ‘Dank u wel!’ zei hij.  
 ‘En wat uw zoon Jonas betreft,’ vervolgde Kossak, ‘die 
wordt sinds 1915 vermist. Niemand kon iets over hem vertel-
len. Niet in Petersburg, niet in Berlijn, niet in Wenen en niet 
bij het Zwitserse Rode Kruis. Ik heb overal geïnformeerd en 
laten informeren. Maar twee maanden geleden kwam ik een 
jonge man uit Moskou tegen. Hij was net als vreemdeling de 
Poolse grens overgekomen, want zoals u weet hoort Zuch-
now nu tot Polen. En die jonge man was Jonas’ kameraad bij 
het regiment geweest. Hij zei dat hij bij toeval een keer ge-
hoord had dat Jonas in leven was en in het witgardistische le-
ger vocht. Nu is het wel heel moeilijk geworden om iets over 
hem te weten te komen. Maar u mag de hoop nog steeds niet 
opgeven.’  
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 Mendel wilde juist zijn mond opendoen om naar Menoe-
chiem te vragen. Maar zijn vriend Skovronnek, die Mendels 
vraag aan zag komen en zeker wist dat er een treurig ant-
woord op zou volgen en zijn best deed om droevige gesprek-
ken vanavond te vermijden of ze tenminste zo lang mogelijk 
uit te stellen, was de oude man voor en zei: ‘Nou, meneer 
Kossak, nu we het genoegen hebben zo’n groot man als u hier 
te zien, wilt u misschien nog wel zo vriendelijk zijn iets over 
uw leven te vertellen. Hoe komt het dat u de oorlog, de revo-
lutie en alle gevaren hebt doorstaan?’  
 De vreemdeling had die vraag blijkbaar niet verwacht, 
want hij gaf niet meteen antwoord. Hij sloeg zijn ogen neer 
als iemand die zich schaamde of na moest denken en ant-
woordde pas na een hele tijd: ‘Ik heb niets bijzonders meege-
maakt. Als kind was ik lang ziek, mijn vader was een arme 
leraar, net als meneer Mendel Singer, van wiens vrouw ik fa-
milie ben. (Het is nu niet het moment om die familierelaties 
uiteen te zetten.) Kortom: door mijn ziekte en doordat we 
arm waren, kwam ik in een grote stad terecht, in een open-
baar medisch instituut. Ik werd goed behandeld, één arts was 
bijzonder op me gesteld, ik werd beter en ik mocht bij de 
dokter wonen. Daar –‘ nu liet Kossak zijn stem en zijn hoofd 
zakken en het was alsof hij tegen de tafel praatte, zodat ieder-
een zijn adem inhield om hem goed te horen – ‘daar ging ik 
op een dag achter de piano zitten en speelde uit mijn hoofd 
mijn eigen liederen. En de vrouw van de dokter schreef mijn 
liederen uit in noten. De oorlog was mijn geluk. Want ik 
kwam bij de militaire muziek en werd dirigent van een kapel, 
bleef de hele tijd in Petersburg en speelde een paar keer voor 
de tsaar. Na de revolutie ging mijn kapel met mij naar het 
buitenland. Er vielen er een paar af, er kwamen een paar 
nieuwelingen bij, in Londen tekenden we een contract met 
een concertagentschap en zo is mijn orkest ontstaan.’  

Iedereen luisterde nog, hoewel de gast allang niets meer 
vertelde. Maar zijn woorden zweefden nog in de kamer en 
deze en gene troffen ze nu pas. Kossak sprak het Jiddisje jar-
gon van de joden gebrekkig, hij mengde halve Russische zin-
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nen door zijn verhaal en de Skovronneks en Mendel begre-
pen ze niet afzonderlijk, maar pas in de hele samenhang. 
Skovronneks schoonzoons, die als kleine kinderen naar Ame-
rika gekomen waren, verstonden maar de helft en lieten het 
verhaal van de vreemdeling door hun vrouwen in het Engels 
vertalen. De handelsreiziger in muziek herhaalde daarop 
Kossaks biografie om zich die in te prenten. De kaarsen 
brandden nog maar als korte stompjes in de kandelaars, het 
werd donker in de kamer en de kleinkinderen sliepen met 
hun hoofdjes scheef in de stoel, maar niemand maakte aan-
stalten om weg te gaan; mevrouw Skovronnek haalde zelfs 
twee hele kaarsen, plakte ze op de oude stompjes en opende 
de avond zo opnieuw. Haar oude respect voor Mendel Singer 
werd wakker. Deze gast, die een groot man was, voor de 
tsaar gespeeld had, een vreemde ring aan zijn pink had en 
een parel op zijn das en die een pak van mooie Europese stof 
droeg – ze had daar verstand van, want haar vader was la-
kenkoopman geweest – deze gast mocht niet met Mendel 
naar de achterkamer van de winkel gaan. Ze zei zelfs tot ver-
rassing van haar man: ‘Mister Singer, het is goed dat u van-
avond bij ons gekomen bent. An-ders –‘ en ze richtte zich tot 
Kossak – ‘is hij zo bescheiden en fijngevoelig dat hij al mijn 
uitnodigingen afslaat. Hij is toch zo’n beetje het oudste kind 
in huis.’ Skovronnek viel haar in de rede: ‘Zet nog maar een 
keer thee voor ons.’ En terwijl ze opstond, zei ze tegen Kos-
sak: ‘We kennen uw liederen al lang; Menoechiems lied is toch 
van u?’ ‘Ja,’ zei Kossak, ‘dat is van mij.’ Hij leek die vraag niet 
prettig te vinden. Hij keek gauw naar Mendel Singer en 
vroeg: ‘Uw vrouw is dood?’ Mendel knikte. ‘En voor zover ik 
weet, hebt u een dochter.’ In plaats van Mendel antwoordde 
Skovronnek nu: ‘Ze is door de dood van haar moeder en haar 
broer Sam jammer genoeg in de war geraakt en zit in een in-
richting.’ De vreemdeling liet zijn hoofd weer zakken. Men-
del stond op en ging de kamer uit.  

Hij wilde naar Menoechiem vragen, maar had de moed 
niet. Hij wist het antwoord al bij voorbaat. Hij verplaatste 
zich in de gast en gaf zichzelf antwoord: ‘Menoechiem is al-
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lang dood. Hij is jammerlijk omgekomen.’ Hij prentte zich die 
zin in en proefde bij voorbaat alle bitterheid om, wanneer die 
zin werkelijk zou klinken, rustig te kunnen blijven. En toen 
hij diep in zijn hart nog een sprankje hoop bespeurde, pro-
beerde hij dat te doven. Als Menoechiem in leven was – zei 
hij tegen zichzelf – had de vreemdeling me dat wel meteen 
verteld. Nee! Menoechiem is allang dood. Nu zal ik het vra-
gen, dan is het afgelopen met die domme hoop! – Maar hij 
vroeg het nog steeds niet. Hij hield even pauze en de rumoe-
rige bedrijvigheid van mevrouw Skovronnek, die in de keu-
ken met de theeketel bezig was, was voor hem een aanleiding 
de kamer uit te gaan om de vrouw des huizes te helpen, zoals 
hij gewend was.  

Maar vandaag stuurde ze hem terug naar de kamer. Hij 
bezat driehonderd dollar en een voornaam familielid. ‘Dat 
hoort niet, mister Mendel,’ zei ze. ‘U mag uw gast niet alleen 
laten!’ Ze was trouwens al klaar. Met de volle theeglazen op 
het grote dienblad ging ze de kamer in, gevolgd door Men-
del. De thee dampte. Mendel had eindelijk besloten naar Me-
noechiem te vragen. Ook Skovronnek voelde dat die vraag 
niet langer uitgesteld kon worden. Hij vroeg het liever zelf, 
want zijn vriend Mendel moest naast het verdriet dat het ant-
woord hem zou bezorgen niet ook nog eens de last van het 
vragen op zich nemen.  

‘Mijn vriend Mendel had nog een arme, zieke zoon, die 
Menoechiem heette. Wat is er van hem geworden?’  

Weer gaf de vreemdeling geen antwoord. Hij zat met het 
lepeltje in het glas te roeren, brak de suiker en als om uit de 
thee het antwoord af te lezen keek hij naar het lichtbruine 
glas en met het lepeltje nog steeds tussen duim en wijsvinger 
en zijn smalle hand zachtjes bewegend, zei hij ten slotte, on-
verwacht hard, als door een plotseling besluit:  

‘Menoechiem leeft!’  
 Het klinkt niet als een antwoord, het klinkt als een roep. 
Onmiddellijk daarop barst Mendel Singer in lachen uit. Ieder-
een schrikt en kijkt de oude man strak aan. Mendel leunt ach-
terover op zijn stoel en zit te schudden van het lachen. Zijn 
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rug is zo krom, dat hij de leuning niet helemaal raakt. Tussen 
de leuning en Mendels oude nek (witte haartjes krullen over 
de sjofele kraag van zijn jas) zit veel ruimte. Mendels lange 
baard beweegt heftig, wappert bijna als een witte vlag en lijkt 
eveneens te lachen. Uit Mendels borst buldert en giechelt het 
afwisselend. Iedereen schrikt, Skovronnek staat wat moei-
zaam op uit de dikke kussens en gehinderd door zijn lange, 
witte hemd, loopt rond de hele tafel, gaat naar Mendel, buigt 
zich over hem en pakt met beide handen Mendels beide han-
den. Daarop verandert Mendels lachen in huilen, hij snikt en 
de tranen stromen uit zijn oude, halfverhulde ogen in zijn 
wild woekerende baard, verdwalen in het ruige struikgewas, 
terwijl andere lang en rond en vol als glazen druppels in de 
haren blijven hangen.  
 Eindelijk is Mendel gekalmeerd. Hij kijkt Kossak recht aan 
en herhaalt: ‘Menoechiem leeft?’  
 De vreemdeling kijkt Mendel rustig aan en zegt: ‘Menoe-
chiem leeft, hij is gezond en het gaat zelfs goed met hem!’  
 Mendel verstrengelt zijn vingers, hij heft zijn handen zo 
hoog als hij kan, naar het plafond. Hij wil opstaan. Hij heeft 
het gevoel dat hij nu moet opstaan, recht worden, groeien, 
steeds groter worden, boven het huis uit en met zijn handen 
de hemel raken. Hij kan zijn verstrengelde vingers niet meer 
loskrijgen. Hij kijkt naar Skovronnek en zijn oude vriend 
weet wat hij nu moet vragen, in plaats van Mendel.  
 ‘Waar is Menoechiem nu?’ vraagt Skovronnek.  
 En langzaam antwoordt Aleksej Kossak:  
 ‘Ik ben Menoechiem.’  
 Iedereen staat plotseling op van zijn stoel, de kinderen, die 
al geslapen hebben, worden wakker en barsten in huilen uit. 
Mendel staat zo bruusk op, dat achter hem zijn stoel met veel 
kabaal omvalt. Hij loopt, hij rent, hij ijlt, hij springt naar Kos-
sak, de enige die is blijven zitten. Er is groot rumoer in de ka-
mer. De kaarsen beginnen te flakkeren, alsof er plotseling een 
wind is opgestoken. Op de muren fladderen de schaduwen 
van staande mensen. Mendel valt voor de zittende Menoe-
chiem op zijn knieën, hij zoekt met een onrustige mond en 
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wapperende baard de handen van zijn zoon, zijn lippen kus-
sen waar ze maar kunnen, de knieën, de dijen en het vest van 
Menoechiem. Mendel staat weer op, heft zijn handen en be-
gint, alsof hij plotseling blind geworden is, met heftige vin-
gers het gezicht van zijn zoon af te tasten. De oude, stompe 
vingers ijlen over het haar van Menoechiem, zijn brede, glad-
de voorhoofd, de koude brillenglazen en de gesloten,  smalle 
lippen. Menoechiem blijft rustig zitten en verroert zich niet. 
Alle aanwezigen komen om Menoechiem en Mendel heen 
staan, de kinderen huilen, de kaarsen flakkeren en de schadu-
wen op de muur ballen zich samen tot dikke wolken. Nie-
mand zegt iets.  
 Eindelijk klinkt Menoechiems stem: ‘Sta op, vader!’ zegt 
hij, pakt Mendel onder zijn armen, tilt hem op en zet hem op 
zijn schoot als een kind. De anderen gaan weer achteruit. Nu 
zit Mendel op schoot bij zijn zoon en glimlacht om zich heen 
naar iedereen. Hij fluistert: ‘De pijn zal hem wijs maken, de 
lelijkheid goedmoedig, de bitterheid mild en de ziekte sterk.’ 
Dat had Debora gezegd. Hij hoort het haar nog zeggen.  
 Skovronnek gaat van tafel, doet zijn witte hemd af, trekt 
zijn jas aan en zegt: ‘Ik ben zo terug!’ Waar gaat Skovronnek 
naartoe? Het is nog niet laat, nog geen elf uur en de vrienden 
zitten nog aan tafel. Hij gaat van huis tot huis, naar Groschel, 
Menkes en Rottenberg. Ze zijn allemaal nog aan tafel te vin-
den. ‘Er is een wonder gebeurd! Kom bij mij kijken!’ Hij 
brengt ze alledrie naar Mendel. Onderweg komen ze Lem-
mels dochter tegen, die met haar gasten meegelopen is. Ze 
vertellen haar van Mendel en Menoechiem. Frisch junior, die 
met zijn vrouw nog een eindje gaat wandelen, hoort het 
nieuws ook. Zo horen sommigen wat er gebeurd is. Beneden 
voor Skovronneks huis staat als bewijs de automobiel waar-
mee Menoechiem gekomen is. Een paar mensen doen het 
raam open en zien het. Menkes, Groschel, Skovronnek en 
Rottenberg gaan het huis in. Mendel komt hen tegemoet en 
drukt ze zwijgend de handen.  
 Menkes, de bedachtzaamste van allemaal, nam het woord: 
‘Mendel,’ zei hij, ‘we zijn gekomen om je in je geluk te zien, 
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zoals we je in je ongeluk gezien hebben. Weet je nog hoe je 
geslagen bent? We troostten je, al wisten we dat het vergeefs 
was. Nu beleef je een wonder in levenden lijve. Net zoals we 
toen met je treurden, zijn we nu vrolijk met je. Groot zijn de 
wonderen die de Eeuwige volbrengt, nog steeds, net als een 
paar duizend jaar geleden. Geprezen zij zijn naam!’  
 Iedereen stond. De dochters van Skovronnek, de kinde-
ren, de schoonzoons en de handelsreiziger in muziek hadden 
hun jas al aan en namen afscheid. Mendels vrienden gingen 
niet zitten, want ze waren alleen voor een korte gelukwens 
gekomen. Kleiner dan alle anderen, met een kromme rug en 
in zijn groenig glimmende jas stond Mendel in hun midden 
als een koning in een onopvallende vermomming. Hij moest 
zich uitrekken om hen aan te kunnen kijken. ‘Dank jullie 
wel,’ zei hij. ‘Zonder jullie hulp had ik dit niet meegemaakt. 
Kijk eens naar mijn zoon!’ Hij wees naar hem, alsof iemand 
van zijn vrienden Menoechiem niet grondig genoeg kon be-
kijken. Hun ogen bevoelden de stof van zijn pak, de zijden 
das, de parel, de smalle handen en de ring. Daarna zeiden ze: 
‘Een voorname jonge man! Je ziet dat hij een bijzonder mens 
is!’  
 ‘Ik heb geen huis,’ zei Mendel tegen zijn zoon. ‘Je komt bij 
je vader en ik weet niet eens waar ik je kan laten slapen.’  
 ‘Ik wou je meenemen, vader,’ antwoordde de zoon. ‘Ik 
weet alleen niet of je mag rijden, omdat het vandaag een 
feestdag is.’  
 ‘Hij mag rijden,’ zeiden ze allemaal als uit één mond.  
 ‘Ik denk dat ik wel met je mee mag rijden,’ zei Mendel. 
‘Zware zonden heb ik begaan en de Heer heeft een oogje 
dichtgeknepen. Een ispravnik heb ik Hem genoemd. Hij heeft 
zich doof gehouden. Hij is zo groot, dat onze slechtheid heel 
klein wordt. Ik mag wel met je meerijden.’  
 Iedereen begeleidde Mendel naar de auto. Voor verschil-
lende ramen stonden buren naar beneden te kijken. Mendel 
haalde zijn sleutels, maakte nog één keer de winkel open, 
ging naar de achterkamer en pakte het roodzijden zakje van 
de spijker. Hij blies erop om het van stof te ontdoen, liet het 
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rolluik naar beneden, sloot de deur en gaf Skovronnek de 
sleutels. Met de zak op zijn arm stapte hij de auto in. De mo-
tor ratelde. De koplampen lichtten op. Uit een paar ramen 
riepen stemmen: ‘Tot ziens, Mendel!’ Mendel Singer pakte 
Menkes bij zijn mouw en zei: ‘Morgen bij het gebed moet je 
laten zeggen dat ik driehonderd dollar aan de armen geef. 
Vaarwel!’  
 En hij reed naast zijn zoon naar de vierenveertigste straat, 
hoek Broadway, naar het Astor Hotel.  
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XVI 
 
Armoedig en gebogen in zijn groenig glimmende jas en met 
het roodzijden zakje op zijn arm ging Mendel Singer de hal 
binnen, keek naar het elektrisch licht, de blonde portier, het 
witte borstbeeld van een onbekende god voor de opgang 
naar de trap en de zwarte neger die de zak van hem aan wil-
de pakken. Hij stapte de lift in en zag zichzelf in de spiegel 
naast zijn zoon; hij deed zijn ogen dicht, want het duizelde 
hem. Hij was al gestorven, hij zweefde in de hemel en er 
kwam geen einde aan. Zijn zoon nam hem bij de hand, de lift 
hield stil en Mendel liep over een geluidloos tapijt door een 
lange gang. Hij deed zijn ogen pas open, toen hij in de kamer 
stond. Zoals hij gewend was, liep hij meteen naar het raam. 
Daar zag hij voor het eerst de nacht van Amerika van dicht-
bij, de roodachtige lucht, de vlammende, sproeiende, drup-
pende, gloeiende, rode, blauwe, groene, zilveren en gouden 
letters, beelden en tekens. Hij hoorde het luidruchtige zingen 
van Amerika, het claxonneren, het toeteren, het dreunen, het 
bellen, het gieren, het knarsen, het fluiten en het huilen. Op 
het raam tegenover dat waartegen Mendel leunde, verscheen 
om de vijf seconden het breed lachende gezicht van een meis-
je, samengesteld uit louter opspattende vonken en punten, 
met een blinkend gebit van een stuk gesmolten zilver. Voor 
dat gezicht zweefde een robijnrode, bruisende beker, die van-
zelf omkiepte, zijn inhoud in de open mond goot en weer ver-
dween om opnieuw gevuld terug te komen, robijnrood en 
met wit schuim. Het was reclame voor een nieuwe limonade. 
Mendel bewonderde die als de meest volmaakte voorstelling 
van nachtelijk geluk en een gouden gezondheid. Hij glim-
lachte, zag het beeld een paar keer komen en gaan en keerde 
zich weer naar de kamer. Daar was zijn witte bed opengesla-
gen. In een schommelstoel zat Menoechiem te wiegen. ‘Ik kan 
vannacht niet slapen,’ zei Mendel. ‘Ga jij maar slapen, dan 
kom ik naast je zitten. In Zoechnov sliep je in de hoek, naast 
het fornuis.’  
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 ‘Ik herinner me één dag nog heel goed,’ begon Menoe-
chiem; hij zette zijn bril af en Mendel zag de naakte ogen van 
zijn zoon, die er treurig en moe uitzagen. ‘Ik herinner me een 
ochtend, de zon schijnt heel fel en de kamer is leeg. Dan kom 
jij, je tilt me op, ik zit op een tafel en jij tinkelt tegen een glas 
met een lepel. Het was een prachtig getinkel en ik wou dat ik 
het nu kon componeren en spelen. Daarna ga je zingen. Dan 
beginnen de klokken te luiden, heel oude, en als grote, zware 
lepels slaan ze tegen reusachtige glazen.’ ‘Ga door, ga door,’ 
zei Mendel. Ook hij herinnerde zich nog goed de dag dat De-
bora van huis ging om de reis naar Kapturak voor te berei-
den. ‘Dat is het enige van heel lang geleden,’ zei zijn zoon. 
‘Dan komt de tijd dat Billes’ schoonzoon speelt, de violist. Ie-
dere dag speelt hij, geloof ik. Hij houdt op met spelen, maar 
ik hoor hem de hele tijd, de hele dag en de hele nacht.’ ‘Ga 
door, ga door,’ zei Mendel op de toon waarop hij zijn leerlin-
gen altijd aangespoord had bij het lernen. ‘Daarna komt er 
een hele tijd niets. Dan zie ik op een dag een grote, rode en 
blauwe brand. Ik ga op de grond liggen. Ik kruip naar de 
deur. Plotseling trekt iemand me overeind en duwt me en ik 
begin te rennen. Ik ben buiten en de mensen staan aan de an-
dere kant van de straat. “Brand!” schreeuwt mijn stem!’ ‘Ga 
door, ga door,’ zei Mendel. ‘Ik weet niets meer. Later vertel-
den ze dat ik lang ziek en bewusteloos geweest was. Ik herin-
ner me pas weer de tijd in Petersburg, een witte zaal, witte 
bedden, veel kinderen in de bedden, er speelt een harmoni-
um of een orgel en ik zing met luider stemme. Dan brengt de 
dokter me in de wagen naar huis. Een grote, blonde vrouw in 
een lichtblauwe jurk speelt piano. Ze staat op. Ik probeer de 
toetsen en het klinkt, als ik ze aanraak. Ineens speel ik de lie-
deren van het orgel en alles wat ik zingen kan.’ ‘Ga door, ga 
door,’ zei Mendel. Ik zou niet weten wat belangrijker voor me 
was dan die paar dagen. Ik herinner me mijn moeder. Het 
was warm en zacht bij haar, ik geloof dat ze een heel lage 
stem had en haar gezicht was heel groot en rond, als een hele 
wereld.’ ‘Ga door, ga door,’ zei Mendel. ‘Mirjam, Jonas en 
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Sjemarja herinner ik me niet. Over hen heb ik pas veel later 
gehoord, van de dochter van Billes.’  
 Mendel zuchtte. ‘Mirjam,’ herhaalde hij. Ze stond voor 
hem in de goudgele sjaal, met haar blauwzwarte haar, flink 
en lichtvoetig als een jonge gazelle. Ze had zijn ogen. ‘Ik ben 
een slechte vader geweest,’ zei Mendel. ‘Ik heb jou en haar 
slecht behandeld. Nu is ze verloren en geen dokter kan haar 
helpen.’ ‘We zullen naar haar toe gaan,’ zei Menoechiem. ‘En 
ik, vader, ben ik dan niet beter geworden?’  
 Ja, Menoechiem had gelijk. De mens is ontevreden, zei 
Mendel tegen zichzelf. Hij heeft net een wonder meegemaakt 
en wil het volgende al zien. Wachten, wachten, Mendel Sin-
ger! Kijk wat er van de invalide Menoechiem geworden is. 
Smal zijn zijn handen, verstandig zijn zijn ogen en zacht zijn 
zijn wangen.  
 ‘Ga maar slapen, vader,’ zei zijn zoon. Hij knielde en trok 
Mendel Singer zijn oude laarzen uit. Hij bekeek de zolen, die 
gescheurd waren en rafelranden hadden, het opgelapte bo-
venleer, de ruw geworden schachten, de sokken vol gaten en 
de rafelige broek. Hij kleedde de oude man uit en legde hem 
in bed. Daarna ging hij de kamer uit, haalde uit zijn koffer 
een boek, keerde terug naar zijn vader, ging in de schommel-
stoel naast het bed zitten, stak het groene lampje aan en be-
gon te lezen. Mendel deed alsof hij sliep. Hij keek door de 
smalle spleet tussen zijn oogleden. Zijn zoon legde het boek 
weg en zei: ‘Je ligt aan Mirjam te denken, vader. We zullen bij 
haar op bezoek gaan. Ik zal doktoren roepen. Ze zullen haar 
beter maken. Ze is nog jong. Ga maar slapen.’ Mendel deed 
zijn ogen dicht, maar viel niet in slaap. Hij dacht aan Mirjam, 
hoorde de ongewone geluiden van de wereld en voelde door 
zijn gesloten oogleden de nachtelijke vlammen van de lichte 
hemel. Hij sliep niet, maar voelde zich goed en rustte uit. Met 
een wakker hoofd lag hij gebed in de slaap op de morgen te 
wachten.  
 Zijn zoon maakte het bad voor hem klaar, kleedde hem 
aan en zette hem in de wagen. Ze reden door lange, rumoeri-
ge straten, ze gingen de stad uit en kwamen op een lange, 
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brede weg, omzoomd door bottende bomen. De motor 
zoemde licht en Mendels baard wapperde in de wind. Hij 
zweeg. ‘Wil je weten waar we heen gaan, vader?’ vroeg zijn 
zoon. ‘Nee,’ antwoordde Mendel. ‘Ik hoef niets te weten. 
Waar jij heen gaat, is het goed.’  
 En ze kwamen in een wereld waar het zachte zand geel 
was, de wijde zee blauw en ieder huis wit. Op het terras voor 
een van die huizen, aan een wit tafeltje, zat Mendel Singer. 
Hij slurpte goudbruine thee. Op zijn gebogen rug scheen de 
eerste warme zon van het jaar. De merels hupten tot vlak bij 
hem. Hun zusters floten ondertussen voor het terras. De gol-
ven van de zee kabbelden met zachte regelmaat op het 
strand. Aan de lichtblauwe hemel stonden een paar witte 
wolkjes. Onder die hemel wilde Mendel wel geloven dat Jo-
nas ooit weer zou verschijnen en dat Mirjam thuis zou komen 
als mooiste van alle vrouwen, zoals hij in stilte het Hooglied ci-
teerde. Hijzelf, Mendel Singer, zal na late jaren de goede 
dood ingaan, omringd door vele kleinkinderen en der dagen 
zat, zoals het in het boek Job geschreven stond. Hij voelde een 
vreemd en ook verboden verlangen om zijn pet van oude 
ripszijde af te zetten en de zon op zijn oude schedel te laten 
schijnen. En voor het eerst in zijn leven ontblootte Mendel 
Singer uit eigen vrije wil zijn hoofd, wat hij alleen op het bu-
reau gedaan had en in bad. De weinige krullerige haartjes op 
zijn kale hoofd werden bewogen door een lentewind, als 
vreemde, tere planten.  
 Zo groette Mendel Singer de wereld.  
 En een meeuw streek als een zilveren projectiel uit de he-
mel neer onder het tentdak van het terras. Mendel keek naar 
de steile vlucht en het schimmig witte spoor dat de meeuw in 
de blauwe lucht achterliet.  
 Toen zei zijn zoon: ‘Volgende week ga ik naar San Fran-
cisco. Op de terugweg treden we nog tien dagen op in Chica-
go. Ik denk, vader, dat we over vier weken naar Europa kun-
nen.’  
 ‘Mirjam?’  
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 ‘Ik zie haar vandaag nog en ik ga met doktoren praten. Al-
les komt goed, vader. Misschien nemen we haar mee. Mis-
schien wordt ze in Europa beter.’  
 Ze keerden terug naar het hotel. Mendel ging naar de ka-
mer van zijn zoon. Hij was moe.  
 ‘Ga maar op de sofa liggen om even te slapen,’ zei zijn 
zoon. ‘Over twee uur ben ik er weer.’  
 Mendel ging gehoorzaam liggen. Hij wist waar zijn zoon 
naartoe ging. Naar zijn zuster ging hij. Hij was een fantasti-
sche man, de zegen rustte op hem en hij zou Mirjam weer be-
ter maken.  
 Mendel zag een grote fotografie in een roestbruine lijst op 
het kleine spiegeltafeltje.  
 ‘Mag ik dat portret even zien?’ vroeg hij.  
 Hij keek er lang naar. Hij zag de jonge, blonde vrouw in 
een lichte jurk, licht als de dag, in een tuin zat ze waar de 
wind doorheen speelde en de struiken aan de rand van het 
perk bewoog. Twee kinderen, een meisje en een jongen, ston-
den naast een wagentje met een ezel ervoor, zoals in veel tui-
nen als pleziervoertuig gebruikt werd.  
 ‘God zegene hen,’ zei Mendel.  
 Zijn zoon ging weg. Zijn vader bleef op de sofa liggen en 
de fotografie legde hij voorzichtig naast zich. Zijn vermoeide 
ogen gleden door de kamer naar het raam. Vanaf zijn lage so-
fa kon hij een hoekig, wolkenloos stuk van de hemel zien. Hij 
pakte nog een keer het portret. Dat was zijn schoondochter, 
Menoechiems vrouw en dat waren zijn kleinkinderen, Me-
noechiems kinderen. Als hij het meisje beter bekeek, dacht hij 
een kinderportret van Debora te zien. Dood was Debora en 
met vreemde ogen uit het hiernamaals maakte ze misschien 
het wonder mee. Dankbaar herinnerde Mendel zich haar jon-
ge warmte die hij ooit gevoeld had, haar rode wangen, haar 
halfopen ogen, die in het donker van de liefdesnachten ge-
straald hadden als smalle, lokkende lichten. Dode Debora!  
 Hij stond op, schoof een stoel voor de sofa, zette het por-
tret op de stoel en ging weer liggen. Terwijl ze langzaam 
dichtvielen, namen zijn ogen heel de blauwe opgewektheid 
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van de hemel in zijn slaap mee en de gezichten van de nieu-
we kinderen. Naast hen doken uit de bruine achtergrond de 
portretten van Jonas en Mirjam op. Mendel viel in slaap. En 
hij rustte uit van de zwaarte van het geluk en de grootsheid 
van de wonderen.  
 

Einde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


