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I 
 
Er was in het district Zlotogrod eens een ijkmeester die An-
selm Eibenschütz heette. Zijn taak bestond uit het controleren 
van de maten en gewichten van de kooplieden in het hele dis-
trict. In bepaalde periodes gaat Eibenschütz dus van de ene 
winkel naar de andere om de ellenstokken en de weegschalen 
en de gewichten te onderzoeken. Hij wordt begeleid door een 
wachtmeester van de gendarmerie in volle wapenrusting. 
Daardoor geeft de overheid te kennen dat ze zo nodig bereid 
is vervalsers met wapens te straffen, volgens het gebod dat in 
de Heilige Schrift verkondigd wordt en dat een vervalser ge-
lijkstelt aan een rover...  
 Wat Zlotogrod betreft: dat district was tamelijk uitgestrekt. 
Het omvatte vier grote dorpen, twee aanzienlijke gehuchten 
met een markt en ten slotte het stadje Zlotogrod zelf.  
 De ijkmeester gebruikte voor zijn dienstreizen een twee-
wielig dienstwagentje met een schimmel, die Eibenschütz zelf 
moest onderhouden.  
 De schimmel had nog heel wat temperament. Hij had drie 
jaar bij de tros gediend en was alleen ten gevolge van plotse-
linge blindheid aan zijn linkeroog, die ook de dierenarts niet 
kon verklaren, uit het leger afgedankt. Het was nog steeds 
een krachtige schimmel, gespannen voor een snel, goudgeel 
wagentje. Daarin zat vele dagen naast ijkmeester Eibenschütz 
Wenzel Slama, wachtmeester van de gendarmerie. Op zijn 
zandkleurige helm glansden de gouden piek en de keizerlijke 
dubbele adelaar. Tussen zijn knieën rees het geweer op met 
de opgezette bajonet. De teugels en de zweep hield de ijk-
meester in zijn handen. Zijn blonde en zachte, zorgvuldig op-
gedraaide snor vertoonde net zo’n gouden glans als de dub-
bele adelaar en de piek van de helm. Hij leek van hetzelfde 
materiaal gemaakt. Van tijd tot tijd knalde vrolijk de zweep 
en het leek wel of die lachte. De schimmel ging in galop, met 
eerzuchtige elegantie en met het elan van een actief cavale-
riepaard. En op warme zomerdagen, wanneer de straten en 
wegen van het district Zlotogrod heel droog en bijna dorstig 
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waren, woei er een geweldige, goudgrijze stofwolk op, die de 
schimmel, het wagentje, de wachtmeester en de ijkmeester 
omhulde. Maar in de winter had Anselm Eibenschütz een 
kleine slee met twee zitplaatsen ter beschikking. De schimmel 
vertoonde zomer en winter dezelfde elegante galop. Geen 
goudgrijze meer, maar een zilveren, een sneeuwwolk hulde 
de wachtmeester, de ijkmeester en de slee in onzichtbaarheid, 
en zeker de schimmel, omdat die bijna zo wit was als de 
sneeuw.  
 Anselm Eibenschütz, onze ijkmeester, was een heel flinke 
man. Hij was militair geweest. Hij had zijn twaalf jaar als 
langdienende onderofficier bij het Elfde Regiment Artillerie 
doorgebracht. Hij was om zo te zeggen op de onderste sport 
van de ladder begonnen. Hij was een trouw militair geweest. 
En hij was nooit uit het leger gegaan, als zijn vrouw hem op 
haar strenge en zelfs onverbiddelijke manier niet gedwongen 
had.  
 Hij was getrouwd, zoals bijna alle langdienende onderoffi-
cieren. Ach, ze zijn eenzaam, de langdienende onderofficie-
ren! Alleen mannen zien ze, enkel mannen! De vrouwen die 
ze tegenkomen glippen als zwaluwen voorbij. Zij, de onder-
officieren, trouwen eigenlijk om tenminste één zwaluw vast 
te houden.  
 Zo was ook de langdienende explosievenspecialist Eiben-
schütz getrouwd, met de eerste de beste vrouw, zoals ieder-
een had kunnen zien. Hij vond het zo erg om zijn uniform uit 
te trekken. Hij hield niet van burgerkleren; hij voelde zich net 
een slak die gedwongen wordt zijn huis te verlaten, dat hij 
met zijn eigen speeksel, dus met zijn eigen vlees en bloed, een 
kwart van zijn slakkenleven had gebouwd. Maar andere ka-
meraden verging het bijna net zo. De meesten hadden een 
vrouw: per ongeluk, uit eenzaamheid, uit liefde, wie zal het 
zeggen? Allemaal gehoorzaamden ze hun vrouw: uit vrees en 
uit ridderlijkheid en uit gewoonte en uit angst voor eenzaam-
heid, wie zal het zeggen? Maar kort en goed, Eibenschütz 
verliet het leger. Hij trok zijn uniform uit, zijn geliefde uni-
form, en verliet de kazerne, de geliefde kazerne.  
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 Iedere langdienende onderofficier heeft recht op een baan. 
Eibenschütz, die afkomstig was uit het Moravische stadje 
Nikolsburg, had lang geprobeerd weer in zijn geboortestad 
een baan als sekwester of secretaris te krijgen, al werd hij 
door zijn vrouw gedwongen het leger, zijn tweede en mis-
schien zijn eigenlijke Nikolsburg te verlaten. Maar in die tijd 
hadden ze in heel Moravië geen sekwesters of secretarissen 
nodig. Alle sollicitaties van Eibenschütz liepen op niets uit.  
 Toen werd hij voor het eerst echt woedend op zijn vrouw. 
En hij, een explosievenspecialist, die onder zoveel manoeu-
vres en meerderen had standgehouden, nam zich voor vanaf 
dat moment niet meer te buigen voor zijn vrouw; Regina 
heette ze. Op zijn uniform was ze indertijd verliefd geworden 
– dat was bij elkaar vijf jaar geleden. Nadat ze hem nu vele 
nachten naakt en zonder uniform gezien en bezeten had, ver-
langde ze van hem burgerkleren en een baan en een huis en 
kinderen en kleinkinderen en weet ik wat!  
 Maar met woede schoot Anselm Eibenschütz helemaal 
niets op, nadat hij bericht gekregen had dat er in Zlotogrod 
een baan als ijkmeester vrijkwam.  
 Hij legde de wapens af. Hij verliet zijn kazerne, zijn uni-
form, zijn kameraden en zijn vrienden.  
 Hij ging naar Zlotogrod.  
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II 
 
Het district Zlotogrod lag in het verre oosten van het keizer-
rijk. In die streek hadden ze eerst een luie ijkmeester gehad. 
Hoe lang was het geleden – de ouderen herinnerden het zich 
nog – dat er eigenlijk maten en gewichten waren geweest? Er 
waren alleen weegschalen. Alleen weegschalen waren er. 
Stoffen werden gemeten met de arm en iedereen weet dat een 
mannenarm van de dichte vuist tot aan de elleboog een el 
lang is, niet meer en niet minder. Iedereen wist ook dat een 
zilveren kandelaar één pond en twintig gram woog en een 
kandelaar van messing ongeveer twee pond. Ja, in die streek 
waren er veel mensen die helemaal niet op wegen en meten 
vertrouwden. Ze wogen op de hand en ze maten op het oog. 
Het was geen gunstige streek voor een rijksijkmeester.  
 Zoals gezegd hadden ze voor de komst van explosieven-
specialist Anselm Eibenschütz nog een andere ijkmeester in 
het district Zlotogrod gehad. Maar wat was dat voor een ijk-
meester geweest! Oud en zwak en drankzuchtig als hij was, 
had hij de maten en gewichten in het stadje Zlotogrod nooit 
zelf gecontroleerd, laat staan in de dorpen en gehuchten die 
tot het district behoorden. Daarom kreeg hij ook, toen hij 
overleden was, een buitengewoon mooie begrafenis. Alle 
kooplieden volgden zijn baar: degenen die wogen met de val-
se gewichten, namelijk met de zilveren en messing kande-
laars, de-genen die maten met hun arm van de dichte vuist 
tot aan de elleboog en vele anderen, die zich niet uit eigenbe-
lang en alleen een beetje uit principe bitter beklaagden dat er 
een controleur van de gewichten overleden was die er zelf 
nauwelijks een op na gehouden kon hebben. Want de mensen 
in die streek beschouwden al degenen die onverbiddelijk op-
kwamen voor recht, wet, gerechtigheid en overheid als gebo-
ren vijanden. Er in de winkel voorgeschreven maten en ge-
wichten op na houden was al iets wat ze voor hun eigen ge-
weten nauwelijks konden verantwoorden. Des te erger was 
de komst van een nieuwe, gewetensvolle ijkmeester! Precies 
even groot als de treurnis waarmee ze de oude ijkmeester ten 
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grave hadden gedragen was het wantrouwen waarmee ze 
Anselm Eibenschütz in Zlotogrod ontvingen.  
 Ze zagen namelijk op het eerste gezicht dat hij niet oud, 
niet zwak en niet drankzuchtig was, maar juist flink, krachtig 
en eerlijk; vooral veel te eerlijk.  
 
 
  



 7 

III 
 
Onder dergelijke ongunstige omstandigheden begon Anselm 
Eibenschütz in zijn nieuwe functie in het district Zlotogrod. 
Hij kwam in het voorjaar, op een van de laatste dagen van 
maart. In het Bosnische garnizoen van explosievenspecialist 
Eibenschütz hadden de katjes van de eik al een zachte glans 
ge-had, de goudenregen begon te schitteren, de merels zon-
gen al in het gras en de leeuweriken kwinkeleerden al in de 
lucht. Toen Eibenschütz in het noordelijk gelegen Zlotogrod 
kwam, lag de dikke, witte sneeuw nog op de straten en aan 
de randen van de daken hingen de strenge, onverbiddelijke 
ijspegels. Eibenschütz liep de eerste dagen rond als iemand 
die plotseling verdoofd was. Hij verstond de taal van het land 
wel, maar het ging niet zozeer om het verstaan van wat de 
mensen zeiden, maar om wat het land zelf zei. En het land zei 
vreselijke dingen: het sprak in sneeuw, duisternis, kou en ijs-
pegels, hoewel de kalender zei dat het voorjaar was en in de 
bossen van het Bosnische garnizoen Sipolje allang de viooltjes 
bloeiden. Maar hier in Zlotogrod krasten de kraaien in de ka-
le weiden en kastanjes. In hele bossen hingen ze aan de kale 
takken en het leek wel of ze helemaal geen vogels waren, 
maar een soort gevleugelde vruchten. Het riviertje, Strumin-
ka heette het, sliep nog onder een dikke laag ijs en de kinde-
ren gleden er vrolijk overheen en hun vrolijkheid maakte de 
arme ijkmeester nog treuriger.  
 Plotseling, ’s nachts, de kerktoren had nog geen midder-
nacht geslagen, hoorde Eibenschütz het grote kraken van de 
gebarsten ijslaag. Hoewel het, zoals gezegd, midden in de 
nacht was, begonnen de ijspegels aan de dakranden opeens te 
smelten en de druppels vielen hard op het houten trottoir. 
Een zachte, zoete wind uit het zuiden had ze doen smelten; 
hij was een nachtelijke broer van de zon. Bij alle huizen gin-
gen de luiken open, de mensen verschenen voor het raam en 
velen kwamen ook hun huis uit. Aan een helder blauw lich-
tende hemel stonden koud, eeuwig en prachtig de sterren, de 
gouden en de zilveren, en het zag eruit alsof ze uit de hoogte 
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naar het kraken en bulderen luisterden. Veel inwoners kleed-
den zich haastig aan, zoals anders alleen bij branden, en trok-
ken naar de rivier. Met windlichten en lantaarns gingen ze op 
de beide oevers staan om te kijken hoe het ijs barstte en hoe 
de rivier uit zijn winterslaap ontwaakte. Sommigen sprongen 
met kinderlijk plezier op een van de grote ijsschotsen, dreven 
daar snel op weg met hun lantaarn in de hand, zwaaiden nog 
naar de achterblijvers op de oever en sprongen pas na een he-
le tijd weer op de kant. Iedereen gedroeg zich uitgelaten en 
dwaas. Voor het eerst sinds zijn komst begon de ijkmeester 
met deze en gene inwoner van het stadje te praten. Deze en 
gene vroeg Eibenschütz waar hij vandaan kwam en wat hij 
hier dacht te doen. Hij vertelde het, vriendelijk en tevreden.  
 De hele nacht bleef hij op, met de inwoners van het stadje. 
’s Morgens, toen hij naar huis ging en toen het kraken van het 
ijs al zachter was geworden, voelde hij zich weer treurig en 
eenzaam. Voor het eerst bespeurde hij de huiver die alleen 
een voorgevoel kan geven. Hij voelde dat hier in Zlotogrod 
zijn noodlot in vervulling zou gaan. En voor het eerst in heel 
zijn dappere leven was hij bang. En voor het eerst, toen hij in 
het ochtendgloren thuiskwam en in bed ging liggen, kon hij 
niet slapen. Hij maakte zijn vrouw Regina wakker. Vreemde 
gedachten overvielen hem en hij moest ze kwijt. Hij had ei-
genlijk willen vragen waarom de mens zo alleen was. Maar 
hij schaamde zich en zei alleen maar: ‘Regina, nu zijn we he-
lemaal alleen!’  
 De vrouw zat rechtop in de kussens, in een lila nachthemd. 
De ochtend sijpelde dunnetjes door de kieren in de luiken. De 
vrouw deed Eibenschütz denken aan een tulp, die deze eerste 
voorjaarsnacht in Zlotograd was gaan verwelken. ‘Regina,’ 
zei Eibenschütz, ‘ik had beter nooit weg kunnen gaan uit de 
kazerne!’  
 ‘Voor mij is drie jaar kazerne wel genoeg,’ zei de vrouw, 
‘laat me nou maar slapen!’  
 Ze zakte ook meteen weer terug in de kussens. Eiben-
schütz duwde een luik open en keek naar buiten, de straat in. 
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Maar ook de morgen was verwelkt. Verwelkt was de morgen. 
Zelfs de morgen was verwelkt.  
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IV 
 
Overal waren kinderen. Kinderen waren overal. Wachtmees-
ter van de gendarmerie Wenzel Slama had zelfs twee keer 
achter elkaar, binnen twintig maanden, een tweeling gekre-
gen. Het wemelde overal van de kinderen. Overal waar Ei-
benschütz keek zag hij kinderen. Ze speelden in de goot met 
het vuile water. Ze knikkerden op het droge. Ze speelden op 
de oude banken van het armzalige park in Zlotogrod, een te-
ringachtig park, een park dat lag te sterven. Ze speelden in de 
regen en de storm. Ze speelden met ballen, hoepels en kegels. 
Overal waar ijkmeester Eibenschütz keek zag hij kinderen, al-
lemaal kinderen. De streek was vruchtbaar, daar was geen 
twijfel aan.  
 Had ijkmeester Eibenschütz maar kinderen gehad! Dan 
was alles anders geweest; dat idee had hij tenminste.  
 Heel eenzaam was hij en hij voelde zich vreemd en ont-
heemd in de ongewone burgerkleren, nadat hij twaalf jaar in 
zijn donkerbruine artillerie-uniform had gehuisd. Zijn vrouw, 
wat betekende die voor hem? – Voor het eerst vroeg hij zich 
af waarom en waartoe hij met haar getrouwd was. Daar 
schrok hij geweldig van. Hij schrok daar geweldig van, om-
dat hij nooit van zichzelf gedacht had dat hij ergens van kon 
schrikken. Hij had het idee dat hij wat je noemt uit zijn ge-
wone doen geraakt was – terwijl hij toch altijd en eeuwig op 
het rechte pad gebleven was! Maar in elk geval, trouw aan 
zijn militaire discipline en uit angst voor angst, wijdde hij 
zich aan zijn taak en zijn plichten. Nog nooit hadden de men-
sen in deze streek een ijkmeester gezien die zo toegewijd was 
aan het rijk, de wet, de maat en het gewicht.  
 Hij ontdekte plotseling dat hij niet van zijn vrouw hield. 
Want nu hij alleen en eenzaam was in de stad, in het district, 
in zijn functie en onder de mensen, had hij behoefte aan liefde 
en vertrouwen thuis, en toen zag hij dat die er helemaal niet 
waren. ’s Nachts kwam hij soms overeind in bed om naar zijn 
vrouw te kijken. In het gelige schijnsel van het nachtlampje, 
dat boven op de klerenkast stond en niet alleen de duisternis 
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niet verdreef, maar zelfs aan een soort lichtende kern van de 
nacht in de kamer deed denken, was de slapende vrouw Re-
gina in de ogen van ijkmeester Eibenschütz een soort ge-
droogde vrucht. Hij ging rechtop in bed zitten om haar uitge-
breid te bekijken. Hoe langer hij naar haar keek, hoe eenza-
mer hij zich voelde. Het was of haar aanblik hem alleen al 
eenzaam maakte. Bij hem, bij Anselm Eibenschütz, hoorde ze 
helemaal niet, zoals ze daar lag, met mooie borsten, met het 
rustige kindergezicht en de sterk gewelfde wenkbrauwen en 
de lieve, halfopen mond en de kleine, zachte glans van de 
tanden tussen de donkerrode lippen. Geen begeerte dreef 
hem meer naar haar, zoals ooit, in vroegere nachten. Hield hij 
nog van haar? Verlangde hij nog naar haar?  
 Hij was heel eenzaam, ijkmeester Anselm Eibenschütz. 
Dag en nacht was hij eenzaam.  
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V 
 
Nadat hij vier weken in het district Zlotogrod had doorge-
bracht, stelde wachtmeester Wenzel Slama hem voor lid te 
worden van de spaarvereniging van oudere rijksambtenaren. 
Lid van die vereniging waren sekwesters, secretarissen en 
zelfs substituut-rechters. Ze speelden allemaal tarok en bac-
carat. Twee keer per week kwamen ze bij elkaar in café Bris-
tol, het enige koffiehuis in het stadje Zlotogrod. Alle leden 
van de vereniging stonden wantrouwig tegenover ijkmeester 
Eibenschütz, niet alleen omdat hij een vreemdeling en een 
nieuwkomer was, maar ook omdat ze vermoedden dat hij 
heel eerlijk was en nog geen hopeloos geval.  
 Zijzelf waren namelijk volkomen hopeloze gevallen. Ze lie-
ten zich omkopen en kochten anderen om. Ze bedrogen God 
en de mensen en hun meerderen. Maar ook die meerderen 
bedrogen weer hun meerderen, die in de verre grote steden 
zaten. In de vereniging van oudere rijksambtenaren bedroog 
de een de ander bij het kaarten, en dat niet uit zuiver winst-
bejag, maar gewoon om het plezier van het bedriegen. Maar 
Anselm Eibenschütz bedroog niemand. En wat zijn vrienden 
nog kwader maakte, was niet zozeer het feit dat hijzelf nie-
mand bedroog, maar vooral dat bedrog waarvan hijzelf het 
slachtoffer geworden was, hem onverschillig liet. Zo werd hij 
praktisch een buitenstaander. Zo was hij te midden van de 
anderen nog eenzamer.  
 De kooplieden haatten hem – behalve één, die later nog ter 
sprake komt. De kooplieden haatten hem, omdat ze bang 
voor hem waren. Als ze hem aan zagen komen in zijn goud-
gele wagentje met de gendarme ernaast, durfden ze zelfs hun 
deur op slot te doen. Ze wisten best dat ze gedwongen zou-
den worden hun winkel te openen, zodra de gendarme drie 
keer had aangeklopt. Maar nee, ze deden hun deur alleen 
maar op slot om ijkmeester Eibenschütz te ergeren. Want hij 
had al verschillende kooplieden aangegeven en voor de rech-
ter gebracht.  
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 Als hij ’s avonds laat thuiskwam, in de zomer bezweet en 
halfbevroren in de winter, wachtte zijn vrouw hem op met 
een vijandige blik. Hoe hield hij het toch zo lang uit met zo’n 
vreemde vrouw? Het was of hij haar nog maar net herkend 
had, en altijd, een minuut voor hij het huis inging, was hij 
bang dat ze sinds gisteren veranderd zou zijn en weer een 
andere, nieuwe, maar even vijandige vrouw was. Gewoonlijk 
zat ze onder de rondbrander te breien met een gehaaste, vij-
andige en verbitterde deemoed. Toch zag ze er goed uit met 
haar gladde, zwarte haar en haar korte, uitdagende bovenlip, 
die er kinderlijk baldadig uitzag. Ze keek alleen maar op en 
haar handen breiden door. ‘Moeten we nu eten?’ vroeg ze. 
‘Ja,’ zei hij. Ze legde haar breiwerk neer, een gevaarlijke, gif-
groene kluwen met twee dreigende naalden en het begin van 
een kous, dat er eigenlijk uitzag als een restje, een nog onge-
boren en al uitgehaald stuk werk. Brokken, brokken, brok-
ken! Eibenschütz staarde ernaar, terwijl hij de pijnlijke gelui-
den hoorde die zijn vrouw in de keuken maakte en de schelle 
en gemene stem van het dienstmeisje. Hoewel hij honger had, 
hoopte hij dat zijn vrouw zo lang mogelijk in de keuken zou 
blijven. Waarom waren er geen kinderen in huis?  
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VI 
 
Een paar keer per week kreeg hij een grote stapel post. Als 
gewetensvol ambtenaar classificeerde hij alle brieven netjes. 
Het kantoor van de ijkmeester was ondergebracht in het dis-
trictsgebouw, in de vleugel aan de binnenplaats, in een half-
donker kamertje. Eibenschütz zat daar aan een groen tafeltje 
met tegenover zich een jonge secretaris, een zogenaamde 
“contractambtenaar”, die hoogblond was, gewoon uitdagend 
blond en heel eerzuchtig. Hij heette Josef Nowak en Eiben-
schütz kon hem alleen al om die naam niet uitstaan. Want zo 
heette een gehate schoolgenoot, door wie Eibenschütz van 
het gymnasium in Nikolsburg af had moeten gaan. Daarom 
was hij zo vroeg in militaire dienst gegaan. Daarom – maar 
dat verbeeldde de ijkmeester zich maar – was hij ook ge-
trouwd, uitgerekend met die vrouw Regina. De contractamb-
tenaar kon er natuurlijk helemaal niets aan doen dat Eiben-
schütz dat lot getroffen had. Hij was niet alleen uitdagend 
blond en eerzuchtig, maar ook wraakzuchtig. Achter soepele 
en vleiende manieren verborg hij echter een voor ijkmeester 
Eibenschütz duidelijke neiging om zijn meerdere te schaden. 
Onder de brieven die bij het kantoor van de ijkmeester bin-
nenkwamen, bevonden zich ook die van hem, geschreven 
met een verdraaid handschrift. Het waren dreig- en klikbrie-
ven. Ze brachten ijkmeester Eibenschütz in verwarring. Want 
zijn pijnlijke behoedzaamheid dwong hem elke klacht na te 
gaan en van elk dreigement aangifte te doen bij de gendar-
merie. In stilte gaf hij voor zichzelf toe dat hij niet voor amb-
tenaar in de wieg was gelegd, zeker niet in deze streek. In de 
kazerne had hij moeten blijven, ja, in de kazerne. Bij de mili-
tairen was alles geregeld. Je kreeg geen dreigbrieven en je 
werd niet aangebracht. De verantwoording van iedere mili-
tair voor alles wat hij deed en alles wat hij liet, lag ergens 
hoog boven hem, hij wist zelf niet eens waar. Wat was het le-
ven in de kazerne makkelijk en vrij geweest!  
 Op een dag nam hij een paar dreigbrieven in zijn aktentas 
mee naar huis, al had hij het gevoel dat hij iets deed wat niet 
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in de haak was. Maar hij had de sterke neiging de brieven aan 
zijn vrouw te laten zien en hij kon die neiging niet weerstaan. 
Hij kwam dus binnen voor het middageten, precies op tijd, 
zoals alleen op dagen dat hij niet op reis moest naar de dor-
pen in het district. Hoe dichter hij zijn huisje naderde (het lag 
naast dat van wachtmeester Slama aan de rand van de stad), 
hoe kwader hij werd en vlak voor de deur was het al zieden-
de woede. Toen hij zijn vrouw zag – ze zat zoals gewoonlijk 
met gifgroen breiwerk bij het raam – kwam er ook nog haat 
in hem op waar hij zelf van schrok. Wat wil ik eigenlijk van 
haar? vroeg hij zich af. En omdat hij geen antwoord wist, 
werd hij nog kwader en toen hij binnenkwam, gooide hij de 
brieven op de al gedekte tafel en zei met een griezelig zachte 
stem – het was of hij geluidloos schreeuwde –: ‘Hier, lees 
maar wat je hebt aangericht!’ Zijn vrouw legde haar breiwerk 
neer. Met gewetensvolle gebaren, alsof ze zelf rijksambtenaar 
was, maakte ze de ene na de andere brief open. Intussen zat 
ijkmeester Eibenschütz met zijn jas aan en zijn hoed op, alsof 
hij meteen weer weg moest, woedend op zijn stoel en hoe 
zwijgzamer en gewetensvoller zijn vrouw las, hoe ziedender 
zijn woede werd. Hij keek naar haar gezicht. Hij dacht duide-
lijk te zien dat zijn vrouw een hard, een lijdend, maar toch 
kwaad gezicht kreeg. Sommige momenten leek ze op haar 
moeder. Hij herinnerde zich zijn schoonmoeder nog heel 
goed. Ze woonde in Sternberg in Moravië. De laatste keer dat 
hij haar gezien had, dat was op de trouwdag, droeg ze een 
grijze, zijden jurk, die was een pantser. Haar dorre en ver-
welkte lijf omsloot het tot de hals, alsof ze bang moest zijn 
voor pijlen en lansen. Ze had een lorgnet voor haar ogen en 
als ze dat afdeed, leek ze een ridder die zijn vizier laat vallen. 
Ook zijn vrouw liet een onzichtbaar lorgnet, een onzichtbaar 
vizier, vallen. Ze stond op, nadat ze gewetensvol alle brieven 
gelezen had en zei: ‘Je bent toch niet bang? Of ben je soms 
wel bang?’  
 Ze maakt zich dus helemaal niet druk om de gevaren, die 
me bedreigen, dacht de ijkmeester. En hij antwoordde: ‘Je 
maakt je dus helemaal niet druk om de gevaren, die me be-
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dreigen? Waarom moest ik van jou weg uit de kazerne? 
Waarom? Waarvoor?’  
 Ze gaf geen antwoord. Ze ging naar de keuken en kwam 
terug met twee borden dampende soep. In zwijgende wrok, 
maar niet zonder smaak, at ijkmeester Eibenschütz zijn ge-
wone middageten. Het bestond uit noedelsoep, uit gekookt 
rundvlees en uit pruimenknoedels.  
 Zonder een woord te zeggen ging hij het huis uit naar kan-
toor. Hij vergat overigens niet de dreigbrieven weer mee te 
nemen.  
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VII 
 
In het dorp Szwaby, dat tot het district Zlotogrod behoorde, 
was Leibusch Jadlowker machtiger dan de wachtmeester van 
de gendarmerie zelf. Het is belangrijk om te weten wie Lei-
busch Jadlowker was: zijn afkomst was onbekend. Er werd 
gefluisterd dat hij jaren geleden uit Odessa was gekomen en 
dat zijn naam eigenlijk niet klopte. Hij was eigenaar van de 
zogenaamde grensherberg en de mensen wisten niet eens op 
welke manier hij eigenaar geworden was. Op een geheimzin-
nige en nooit opgehelderde manier was de vroegere eigenaar, 
een oude jood met een zilveren baard, om het leven geko-
men. Ze hadden hem op een dag gevonden, bevroren, in het 
grensbos, al half door de wolven opgevreten. Geen mens, ook 
dienaar Onufri niet, had kunnen vertellen waarom de oude 
jood tijdens de vorst door het grensbos gelopen was. Een feit 
was alleen dat hij geen kinderen had, maar wel één erfge-
naam, namelijk zijn neef Leibusch Jadlowker.  
 Over Jadlowker ging het gerucht dat hij uit Odessa ge-
vlucht was, omdat hij een man met een suikerbrood geslagen 
had. Het was overigens nauwelijks een gerucht, het was bijna 
waarheid. Leibusch Jadlowker vertelde het verhaal zelf aan 
ieder die het horen wilde. Hij was – vertelde hij – havenar-
beider geweest en hij had een vijand onder zijn kameraden. 
En terwijl ze op een avond samen suikerbroden uit een 
vrachtschip losten, had Jadlowker hem, toch een beresterke 
kerel, in een ruzie met een van die suikerbroden geslagen. 
Daarom was hij ook de Russische grens over gevlucht.  
 De mensen geloofden alles: dat hij havenarbeider geweest 
was en dat hij een moord gepleegd had. Maar één ding ge-
loofden ze niet, namelijk zijn naam: Leibusch Jadlowker – en 
daarom noemden ze hem in het hele district Zlotogrod ge-
woon “de wilde Leibusch”.  
 Er was reden genoeg om hem zo te noemen. Zijn grens-
herberg was namelijk de verzamelplaats van alle nietsnutten 
en misdadigers. Drie keer per week zette zelfs de beruchte 
Russische agent van de American Line de deserteurs uit het 
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Russische leger in de grensherberg van Jadlowker af, om te 
zorgen dat ze vandaar verder naar Holland, naar Canada en 
naar Zuid-Amerika gingen.  
 Zoals gezegd: er kwamen nietsnutten en misdadigers in de 
grensherberg van Jadlowker: landlopers, bedelaars, dieven en 
rovers gaf hij onderdak. En hij was zo slim, dat de wet hem 
niets kon maken. Altijd waren zijn papieren en die van zijn 
gasten in orde. Niets nadeligs en niets onzedelijks kon er over 
zijn levenswandel bericht worden door de beroepsspionnen 
die aan de grens als muggen rondkrioelden. Over Leibusch 
Jadlowker ging het gerucht dat hij de aanstichter was van alle 
misdrijven in het hele district Zlotogrod – en dat waren er 
niet weinig: er kwamen moorden voor, roofmoorden en ook 
brandstichtingen – om over diefstallen niet te spreken. Oos-
tenrijkse deserteurs die naar Rusland vluchtten en Russische 
die naar Oostenrijk vluchtten wisselde hij tot op zekere hoog-
te uit. Degenen die niet betaalden liet hij – zeiden ze – waar-
schijnlijk neerschieten door de Oostenrijkse of door de Russi-
sche grenswachters, naargelang van de omstandigheden!  
 Jadlowker had niet alleen op een raadselachtige manier 
zijn vergunning voor de grensherberg gekregen, maar ook 
een voor een comestibleswinkel. En onder “comestibles” leek 
hij iets heel bijzonders te verstaan. Want hij verkocht niet al-
leen meel, haver, suiker, tabak, brandewijn, bier, karamels, 
chocola, zeep, garen en band, maar hij handelde ook in meis-
jes en in mannen. Hij vervaardigde valse gewichten en ver-
kocht die aan de handelaars in de omgeving, en velen meen-
den te weten dat hij ook vals geld vervaardigde: zilver, goud 
en papier.  
 Natuurlijk was hij de vijand van ijkmeester Anselm Ei-
benschütz. Hij begreep helemaal niet hoe en waarom een 
verder gezonde en verstandige man zich om recht en wet kon 
bekommeren. Hij haatte ijkmeester Eibenschütz, niet omdat 
die ijkmeester was, maar omdat hij onbegrijpelijk eerlijk was. 
Jadlowker was klein van stuk, fors, sterk en onscrupuleus. Hij 
zou het helemaal geen probleem vinden om de ijkmeester en 
de gendarme, de deur uit te gooien, als die zijn maten en ge-
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wichten kwamen controleren. Maar zijn zondige geweten ge-
bood hem dat niet te doen. Hij trad de ijkmeester juist heel 
vriendelijk tegemoet, onderdrukte zijn haat en schakelde die 
zelfs tijdelijk uit. Je had van Leibusch Jadlowker echt niet zo-
veel huichelkunst verwacht – berensterk en fors als hij was. 
De natuur wilde dat hij slim was en ook sterk.  
 Altijd als ijkmeester Eibenschütz de herberg in Szwaby 
binnenkwam, was er worst en rammenas en honingwijn en 
sterke drank en gezouten erwten. De sterke drank van negen-
tig procent was wettelijk verboden, maar de wachtmeester 
dronk die gretig. Franz Slama, de wachtmeester van de gen-
darmerie, werd jammer genoeg gauw dronken. Het maakte 
eigenlijk niets uit, want hij begreep toch niets van maten en 
gewichten. En zelfs als hij er iets van begrepen had: je kreeg 
de valse maten en gewichten bij Leibusch Jadlowker nooit te 
zien. Hij liet ze op tijd verdwijnen en op een onbegrijpelijke 
manier hoorde hij altijd een dag van tevoren dat de ijkmees-
ter zou komen.  
 In die dagen zag ijkmeester Eibenschütz een vreemde ver-
andering in het gedrag van zijn vrouw Regina. Ze had niet al-
leen geen zin meer in ruzie, maar werd zienderogen tederder. 
Hij schrok er een beetje van. Want al hield hij ook nog steeds 
van haar, in zekere zin omdat ze al bij hem hoorde, net als 
zijn nieuwe beroep, waaraan hij zo snel gewend was, hij ver-
langde toch allang niet meer naar haar. Al te duidelijk en al te 
lang had ze hem laten merken dat hij haar onverschillig liet 
en dat ze hem soms zelfs haatte. Hij was allang gewend om ’s 
nachts meteen in slaap te vallen, als ze in hun dicht tegen el-
kaar geschoven bedden stapten, en hij had allang geen oog 
meer voor haar naakte lichaam, als ze zich voor de spiegel 
uitkleedde, misschien in de hoop dat hij nog iets wilde. Soms 
vroeg ze, wanneer ze naakt stond, of hij van haar hield. Ze 
bedoelde eigenlijk of hij haar mooi vond. ‘Jazeker!’ zei hij en 
gaf zich over aan de slaap, alsof hij de gewetensbezwaren 
wilde vermijden die zijn leugen hem nog had kunnen bezor-
gen.  
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 Daarom was hij verrast en zelfs geschrokken door de te-
derheid, de plotseling weer ontwaakte tederheid van zijn 
vrouw. Hij sliep met haar, net als in vroegere jaren. ’s Mor-
gens voelde hij een hevige weerzin en hij gaf haar bijna met 
tegenzin een kus voor hij wegging. Ze hield zich slapend en 
hij wist heel goed dat dat een spelletje was. Maar het spelletje 
hoorde bij haar en hij hield nog steeds van haar. Hij zei niets.  
 Tevergeefs piekerde hij over de vraag waar die nieuwe 
hartstocht van haar vandaan gekomen was. Op een dag zou 
hij de waarheid te weten komen.  
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VIII 
 
Op een dag bevond zich onder zijn vele anonieme klikbrie-
ven namelijk een ongewone brief, die als volgt luidde:  
 

Geachte ijkmeester,  
Hoewel ik een van de slachtoffers van uw strengheid ben en daar-
door verwikkeld in een proces en dat vanwege één enkel gewicht van 
tien kilo, hoop ik dat u mij toestaat u mee te delen dat uw vrouw u 
op een achterbakse en schandelijke manier bedriegt. En wel met uw 
secretaris, de heer Josef Nowak.  

Hoogachtend,  
X.Y.  

 
Anselm Eibenschütz was even langzaam als eerlijk. Hij had 
bovendien al te vaak gemerkt dat veel klikbrieven verkeerde 
informatie bevatten. Hij stak de brief in zijn zak en ging naar 
huis. Zijn vrouw ontving hem teder, zoals al sinds een paar 
dagen haar gewoonte was. Ze hing zelfs nog iets langer om 
zijn hals. ‘Vandaag verlangde ik wel heel erg naar je,’ zei ze 
fluisterend. Arm in arm gingen ze naar de eettafel. Onder het 
eten bekeek hij haar nauwkeurig en hij merkte, wat hem tot 
nu toe blijkbaar ontgaan was, dat ze aan haar pink een ring 
droeg die hij niet kende. Hij pakte haar linkerhand en vroeg: 
‘Hoe kom je aan die ring?’ ‘Van mijn vader,’ zei ze, ‘maar ik 
heb hem nog nooit gedragen.’ Het was een goedkope ring, 
een mannenring, met een valse saffier. Hij vroeg door: 
‘Waarom draag je die nu opeens?’ ‘Dat hij ons geluk brengt,’ 
zei ze. ‘Ons?’ ‘Ons beiden!’ bevestigde ze.  
 Plotseling zag hij ook hoe ze veranderd was. Een nieuwe, 
grote kam van schildpad hield haar dichte, blauwzwart glan-
zende knot bijeen. Grote, gouden oorringen, die ze lang niet 
meer gedragen had, oorringen waaraan piepkleine, fijne 
gouden plaatjes hingen, beefden zachtjes aan haar oorlelle-
tjes. Haar donkerbruine gezicht had weer zijn heel jeugdige 
kleur, bijna maagdelijk roodachtige kleur. Eigenlijk zag ze er 
weer uit als toen ze een meisje was, toen hij haar leerde ken-
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nen, in Sarajevo, waar ze in de zomer bij haar oom, de wa-
penmeester, uitgenodigd was.  
 Midden in die observaties, die hem toch al lieten schrik-
ken, zei ze plompverloren iets, eigenlijk ondoordacht. Het 
was: ‘Ik wil eindelijk een kind.’ ‘Van wie?’ wilde hij vragen, 
want hij dacht natuurlijk meteen aan de brief. Maar hij zei al-
leen maar: ‘Waarom nu? Je hebt nooit een kind gewild. Je zei 
altijd: een dochter zou geen bruidsschat krijgen en een zoon 
zou in het gunstigste geval ijkmeester moeten worden, net als 
ik.’  
 Ze sloeg haar ogen neer en zei: ‘Ik houd zoveel van je!’  
 Hij stond op en gaf haar een kus. Hij ging naar kantoor.  
 Het was tamelijk ver en hij herinnerde zich onderweg of 
dacht zich opeens herinnerd te hebben dat hij de ring met de 
namaaksaffier ooit, lang geleden, aan de hand van Josef No-
wak, de secretaris, gezien had. Hij, de ijkmeester, had een he-
kel aan gemeen en sluw gedrag. Desondanks besloot hij nu 
gemeen en sluw te werk te gaan.  
 De secretaris stond zoals gewoonlijk op, toen de ijkmeester 
binnenkwam. Met ongewone vriendelijkheid zei de ijkmees-
ter: ‘Dag beste Nowak. Geen nieuws?’ ‘Geen nieuws,’ zei 
Nowak en maakte er een buiging bij. Hij bleef staan tot Ei-
benschütz was gaan zitten.  
 Eibenschütz las even in papieren; daarna zei hij met een 
blik op Nowaks handen: ‘Waar is eigenlijk je ring met die saf-
fier gebleven, Nowak? Dat was een heel mooie ring!’  
 Nowak leek totaal niet van zijn stuk gebracht. ‘Die heb ik 
moeten belenen, jammer genoeg moeten belenen!’  
 ‘Waarom, geldzorgen?’ vroeg de ijkmeester. Daarop werd 
de blonde en eerzuchtige contractambtenaar voor het eerst 
onvoorzichtig en hij zei: ‘Wegens een affaire met een vrouw.’  
 ‘Ja ja,’ zei de ijkmeester, ‘toen ik zo oud was als jij, waren 
er ook nog affaires met vrouwen!’  
 Voor het eerst zag de secretaris zijn chef zo vriendelijk. 
Maar hij dacht zeker te weten dat hij niet betrapt was.  
 Deze keer vergiste hij zich. Want met de grondigheid die 
hem eigen was en die hem tot zo’n uitstekende controleur 
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van maten en gewichten maakte, besloot Eibenschütz de zaak 
nauwkeurig uit te zoeken. Zijn hart was er niet meer bij be-
trokken. Hij besefte maar vluchtig dat zijn eer geschaad was – 
maar ook dat besef was enkel afkomstig uit zijn militaire tijd 
en uit de herinnering aan het eergevoel van zijn meerderen, 
de heren officieren. Het was zoals gezegd maar een vluchtig 
idee. Hij, de eerlijke, had vooral behoefte de hele waarheid te 
achterhalen, anders gezegd: de maten en gewichten van de 
gebeurtenissen vast te stellen en te controleren.  
 Dientengevolge liep hij ook heel langzaam en met gebogen 
hoofd naar huis. En als de mensen hem onderweg groetten, 
deed hij of hij ze niet zag, uit angst dat ze hem aan zouden 
spreken en storen.  
 Kort voordat hij bij zijn huis was, had hij al een nauwom-
schreven en heel methodisch plan. En omdat hij nu eenmaal 
zo was, stond vast dat hij precies moest handelen volgens de 
plannen die hij opgesteld had.  
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IX 
 
Een week later merkte hij dat zijn vrouw de ring met de valse 
saffier niet meer droeg. Hij zei helemaal niets tegen zijn 
vrouw.  
 Een weeklang zweeg hij, tegen zijn vrouw en tegen Josef 
Nowak. Maar daarna zei hij tegen de laatste opeens: ‘Heb je 
de ring ingelost?’  
 ‘Ja,’ antwoordde de secretaris – hij huichelde blije tevre-
denheid.  
 ‘Je hoeft je niet te schamen,’ zei Eibenschütz. ‘Ik wil je het 
geld best voorschieten.’  
 ‘Eerlijk gezegd,’ mompelde de secretaris – en hij speelde 
nu verwarring, net als eerst blijdschap.  
 ‘Maar met plezier, heel graag!’ zei de ijkmeester. Hij gaf de 
jongeman een harde munt van vijf kroon, achteloos, zoals bij-
voorbeeld een potlood of een sigaret. Daarna begon hij ami-
caal: ‘Mannen onder elkaar, Nowak, vertel eens waar je in 
zo’n klein stadje met die dame afspreekt? Dat zien de mensen 
toch?’  
 Opgevrolijkt en opgefrist door zoveel vriendelijkheid van 
zijn chef stond de contractambtenaar op van zijn stoel. Voor 
hem zat Eibenschütz, als een soort leerling. Het was laat in de 
herfst en laat in de middag. Twee rijkspetroleumlampen, 
neergezet door het districtskantoor, brandden mild onder 
hun goedige, groene kappen.  
 ‘Ziet u, ijkmeester,’ begon de secretaris, ‘in het voorjaar en 
in de zomer is het heel makkelijk. Je ziet elkaar in het grens-
bos. O ijkmeester, als ik u zou vertellen met welke vrouwen 
ik daar al geweest ben! Maar u weet dat zwijgzaamheid ner-
gens zo geboden is als bij dit soort zaken. In het najaar en in 
de winter is het moeilijker, om ambtelijke redenen. In het hele 
district is alleen de grensherberg van “de wilde Leibusch” ge-
schikt als onderkomen voor minnaars. En u weet zelf wel, 
ijkmeester, dat hij een heel gevaarlijke man is en dat ik u daar 
vaak vertegenwoordigen moet. Je geweten als ambtenaar 
voor alles, je geweten als ambtenaar staat voorop!’  
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 ‘Dat is heel fatsoenlijk,’ zei ijkmeester Eibenschütz. En hij 
begroef zich in zijn ambtelijke papieren. ’s Avonds om zes 
uur, op sluitingstijd, zei de ijkmeester tegen zijn secretaris: ‘Je 
kunt gaan. En veel geluk bij de dames!’  
 De secretaris maakte een buiging, die er bijna uitzag als de 
reverence van een klein schoolmeisje, en ging weg.  
 Maar de ijkmeester bleef nog langer zitten, alleen met de 
twee lampen met hun groene kappen. Hij had het idee of hij 
met hen kon praten. Ze waren net mensen, een soort levende, 
mild lichtende mensen. Hij hield een stille dialoog met hen. 
‘Houd je aan je plan,’ zeiden ze, groen en goedig als ze wa-
ren. ‘Denken jullie dat echt?’ vroeg hij weer. ‘Ja, dat denken 
we!’ zeiden de lampen.  
 IJkmeester Eibenschütz blies ze uit en ging naar huis. Hij 
liep door een koude regen, typisch voor de late herfst, die 
hem nog eenzamer maakte dan hij al was, naar een huis waar 
hem een leugen wachtte die nog duisterder was dan deze 
avond en deze regen.  
 Toen hij aankwam, was het huis voor het eerst donker. Hij 
deed de deur open. Hij ging op de gifgroene pluche sofa in 
de zogenaamde “salon” zitten wachten, in het donker. In de-
ze streek kwamen er geen kranten van gisteren en eergiste-
ren, maar kranten die minstens een week oud waren. Ei-
benschütz kocht ze nooit. De gebeurtenissen in de wereld 
gingen hem helemaal niets aan.  
 Het dienstmeisje had hem horen komen. Jadwiga heette ze. 
Ze kwam binnen, breed, zelfingenomen en moederlijk, in het 
donker van de kamer. Ze vertelde hem, terwijl ze de tafel-
lamp aanstak – tegen zijn zin, maar hij was te moe om het te 
verbieden – dat zijn vrouw boodschappen deed – en gauw te-
rug zou komen. En ze liet ook zeggen dat hij geduldig moest 
wachten.  
 Hij draaide de pit van de lamp zo laag dat het in de kamer 
bijna donker was. Hij dacht aan zijn plan.  
 Toen zijn vrouw terugkwam, stond hij op, kuste haar en 
zei dat hij heel ongerust was geweest, omdat hij zo lang op 
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haar had zitten wachten. Ze had pakjes in beide armen. Ze 
legde ze neer. Ze gingen allebei aan tafel zitten.  
 Ze aten in een schijnbaar vriendelijke en vredige verstand-
houding. Dat idee had zijn vrouw Regina tenminste. Ze ge-
droeg zich attent en zelfs ijverig. Van tijd tot tijd glimlachte 
ze tegen haar man. Hij zag dat ze haar ring met de valse saf-
fier weer aan haar vinger had.  
 ‘Je hebt je ring weer,’ zei de ijkmeester. ‘Dat is fijn!’  
 ‘Ik geloof,’ zei zijn vrouw Regina, terwijl ze over haar bord 
boog, ‘dat ik eindelijk een kind krijg!’  
 ‘Eindelijk?’ zei ijkmeester Eibenschütz. ‘Dat wou je toch 
nooit? Waarom nu?’  
 ‘Juist nu!’ zei ze, terwijl ze er voorzichtig een sinaasappel 
bij schilde.  
 ‘Ik sprak vandaag,’ begon hij, terwijl zij haar hoofd nog 
boven het mes en de vrucht gebogen hield, ‘mijn secretaris, 
Josef Nowak. Hij is een rokkenjager en bekend in het hele dis-
trict. Hij beweert dat hij hier in het voorjaar en in de zomer 
veel vrouwen heeft gehad, in het grensbos, natuurlijk zegt hij 
niet welke. In de herfst en in de winter – zegt hij – is het ge-
vaarlijk voor hem om de herberg van Jadlowker op te zoeken, 
omdat hij mij als ambtenaar daar vaak vertegenwoordigt.’  
 Zijn vrouw at juist haar laatste partje sinaasappel. Ze keek 
niet op. Ze zei: ‘Verschrikkelijk, de vrouwen in deze streek!’  
 ‘Hij geeft ze allemaal een ring!’ antwoordde de ijkmeester.  
 Ze liet het laatste partje sinaasappel vallen en keek naar 
haar ring aan haar linkerwijsvinger. Er viel een lange stilte.  
 ‘Die ring komt van Josef Nowak,’ zei de ijkmeester plotse-
ling. ‘Ik ken hem, ik heb hem aan zijn hand gezien.’  
 Opeens barstte zijn vrouw Regina in huilen uit. Ze trok 
daarbij, al snikkend, de ring van haar vinger en legde hem 
voor zich op tafel en zei: ‘Je weet dus alles?’ ‘Ja,’ zei hij. ‘Je 
bent zwanger van hem. Ik zal mijn maatregelen nemen.’  
 Hij stond meteen op, trok zijn jas aan en ging het huis uit. 
Hij spande het paard voor het wagentje en reed weg: naar 
Szwaby, naar Jadlowker.  
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X 
 
Het was diep in de nacht, toen hij daar aankwam. En ze ke-
ken er erg van op. Want nog nooit had Jadlowker Eiben-
schütz later dan ’s middags gezien. Ook was de ijkmeester 
nog nooit zo opgeruimd en daardoor zo zonderling versche-
nen. ‘Wat een eer!’ riep Jadlowker en hij trippelde ondanks 
zijn aanzienlijke gewicht achter de tap vandaan. ‘Wat een 
eer!’ Twee nietsnutten, die aan een tafel in de hoek zaten, joeg 
Jadlowker weg. Hij spreidde een rood-blauwgebloemd kleed 
over het tafeltje uit en riep, zonder de ijkmeester naar zijn 
wensen te vragen, naar de tap: ‘Honingwijn, een kwartliter, 
een bordje erwten!’  
 Het was heel lawaaiig in Jadlowkers grensherberg. Er za-
ten Russische deserteurs, nog maar net meegebracht door 
grenssmokkelaar Kapturak. Ze staken nog in uniform. Hoe-
wel ze enorme hoeveelheden thee en sterke drank dronken 
en grote handdoeken om hun schouders hadden gekregen 
om hun zweet af te vegen, leken ze het toch koud te hebben – 
zo ontheemd voelden ze zich al, nauwelijks een uur verwij-
derd van de grens met hun vaderland. De kleine Kapturak – 
ze noemden hem “de commissionair” – voorzag hen van al-
cohol. Hij kreeg van Jadlowker vijfentwintig procent van elke 
Russische deserteur. De onverhoopte komst van de ijkmees-
ter stoorde Jadlowker, de waard, heel erg. Hij was eigenlijk 
van plan de deserteurs, die toch hun Russische uniformen uit 
wilden trekken, stoffen en pakken aan te bieden, terwijl hij 
geen vergunning had voor de verkoop daarvan. Aan de ene 
kant ergerde de aanwezigheid van de ijkmeester hem dus, 
maar aan de andere kant was hij er blij mee. Eindelijk had hij 
hem, de strenge man, ’s nachts bij zich – en de nacht was de 
grote vriend van Leibusch Jadlowker. Hij riep zijn vriendin-
netje naar beneden.  
 Hij leefde al jaren met haar samen. De mensen zeiden dat 
zij ook uit Rusland kwam, uit Odessa, en dat ze medeplichtig 
was aan verschillende misdaden van Jadlowker. Te oordelen 
naar haar taal, haar karakter en haar uiterlijk kwam zij ook 
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uit het zuiden van Oekraïne. Zwart, wild en tegelijk zacht-
moedig zag ze eruit. Jong was ze, of eigenlijk leeftijdloos. In 
werkelijkheid – wat echter niemand in de streek kon weten – 
was ze een zigeunerin en afkomstig uit Jaslova in Bessarabië. 
Jadlowker had haar op een nacht gevonden en gehouden. Hij 
was dan wel jaloers van aard, maar zeker van de liefde van 
de zwarte vrouw en ook maar al te zeker van zijn eigen 
macht over mannen en vrouwen. Veel mensen gehoorzaam-
den hem in deze streek, aan deze kant en aan de andere kant 
van de grens. Zelfs Kapturak, de almachtige commissionair, 
die de mannen als vee verkocht aan de reismaatschappijen 
voor emigranten naar Canada, Java, Jamaica, Porto Rico en 
zelfs Australië, ook Kapturak gehoorzaamde Jadlowker. Om-
gekocht had hij de meeste ambtenaren die hem ooit hadden 
kunnen schaden. Alleen bij ijkmeester Eibenschütz was dat 
nog niet gelukt. Daarom leverde hij sinds Eibenschütz’ komst 
ook strijd tegen hem. Volgens Jadlowker had ieder mens niet 
alleen een zwakke, maar ook een criminele kant. Hij kon echt 
niet geloven – en hoe had hij anders ook kunnen leven? – dat 
iemand ter wereld anders dacht en voelde dan hij, Jadlow-
ker. Hij was ervan overtuigd dat alle mensen die eerlijk leef-
den leugenachtig waren en hij dacht dat ze komedie speel-
den. De grootste komedianten waren de ambtenaren en daar-
na kwamen de gewone, fatsoenlijke mensen, degenen zonder 
officiële functie. Tegenover al die mensen moest je komedie 
spelen en je fatsoenlijk voordoen. Zo ging Jadlowker met ie-
dereen om. Zo ging hij vooral en met een heel bijzondere in-
spanning om met ijkmeester Eibenschütz.  
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XI 
 
De vrouw kwam. De trap die ze afkwam, liep zijdelings langs 
de tap. Ze baande zich een weg door het rumoerige krioelen 
van de deserteurs. Dat wil zeggen: de weg baande zich eigen-
lijk vanzelf. Aan de andere kant van de gelagkamer, bij het 
raam, tegenover de trap, zat ijkmeester Eibenschütz. Hij zag 
de vrouw, toen ze op de eerste tree van de trap stond. En 
meteen wist hij dat ze naar hem toe zou komen. Hij had haar 
nog nooit gezien. Al het eerste moment, toen hij haar op de 
bovenste tree van de trap zag, kreeg hij een droge mond, en 
wel zo erg, dat hij het glas honingwijn pakte en het in één 
teug leegdronk. Het duurde een paar minuten voor de vrouw 
bij zijn tafeltje was. De dronken deserteurs gingen voor haar 
zachte tred opzij. Tenger, slank, smal en met een fijne, witte 
sjaal om haar schouders, die ze met haar handen vasthield, 
alsof ze het koud had en alsof die sjaal haar kon verwarmen, 
liep ze zeker, met wiegende heupen en strakke schouders. 
Haar passen waren vast en sierlijk. Je hoorde het zachte tik-
ken van haar hoge hakken een moment lang, terwijl de ru-
moerige mannen verstomden en de vrouw aanstaarden. Haar 
blik was meteen, al van de bovenste tree, op ijkmeester Ei-
benschütz gericht, alsof haar ogen voor haar voeten uit lie-
pen.  
 Toen ze op hem afstapte, was het of hij voor het eerst er-
voer wat een vrouw was. Haar diepblauwe ogen herinnerden 
hem aan de zee, al had hij die nog nooit gezien. Haar witte 
gezicht wekte in hem, terwijl hij heel goed wist wat sneeuw 
was, de voorstelling van een fantastische, onaardse sneeuw, 
en haar donkerblauwe, zwarte haar deed hem denken aan 
zuidelijke nachten, die hij nog nooit gezien had, maar waar-
over hij misschien een keer gelezen of gehoord had. Toen ze 
tegenover hem ging zitten, was het alsof hij een groot wonder 
beleefde, alsof de onbekende zee, een vreemde sneeuw en 
een opmerkelijke nacht aan zijn tafeltje gingen zitten. Hij 
stond niet eens op. Hij wist wel dat je op moest staan voor 
vrouwen, maar hij stond niet voor een wonder op.  
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 Toch wist hij dat dit wonder een mens was, een vrouw, en 
hij wist ook dat het de vriendin van Leibusch Jadlowker was. 
Natuurlijk had ook Eibenschütz alle verhalen over Jadlow-
kers vriendin gehoord. Hij had in zijn leven nooit een vaste 
voorstelling gehad van wat je “zonde” noemt, maar nu dacht 
hij te weten hoe zonde eruitzag. Zo zag die eruit, precies als 
Jadlowkers vriendin, de zigeunerin Euphemia Nikitsch.  
 ‘Euphemia Nikitsch,’ zei ze eenvoudig en ging zitten en 
spreidde haar rok met de vele plooien. Die ritselde zacht en 
indringend, dwars door het rumoer van de deserteurs.  
 ‘Wilt u niets drinken?’ vroeg ze, hoewel ze het pas geleeg-
de honingwijnglas voor Anselm Eibenschütz zag staan.  
 Hij hoorde haar vraag niet eens. Hij staarde haar met grote 
ogen aan en dacht dat hij zijn ogen eigenlijk pas voor het 
eerst echt geopend had.  
 ‘Wilt u niets drinken?’ vroeg ze nog een keer, maar het was 
nu alsof ze al wist dat Eibenschütz geen antwoord kon geven. 
Daarom knipte ze hard en knallend met haar vingers. Onufri 
kwam, de huisknecht. Ze bestelde een fles.  
 Hij bracht een fles van de negentig-procent en een nieuwe 
schaal droge erwten. IJkmeester Eibenschütz dronk, maar 
niet omdat hij daar zin in had! Helemaal niet! Hij dronk al-
leen maar, omdat hij de paar minuten dat de vrouw daar zat 
vergeefs een passend woord zocht en omdat hij hoopte dat 
dat woord zou komen, als hij dronk. Hij dronk dus, en het 
brandde geweldig in zijn keel en daarop at hij nog de gezou-
ten erwten, die het branden nog verergerden. Voor hem zat 
ondertussen de vrouw, onbeweeglijk. Met haar slanke, don-
kerbruine vingers, die er stuk voor stuk uitzagen als een mi-
nuscule, slanke, rozenhoofdige, wat breekbare en toch krach-
tige vrouw, omklemde ze het glaasje. Ook haar ogen waren 
niet op ijkmeester Eibenschütz gericht, maar op de glashelde-
re sterke drank. Eibenschütz zag haar lange, opstaande, zij-
den, zwarte wimpers, die nog zwarter waren dan de jurk van 
de vrouw.  
 ‘Ik heb u hier nog nooit gezien,’ zei hij opeens, en daarbij 
bloosde hij en draaide met beide handen aan zijn snor, alsof 
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hij op die manier zijn plotselinge, belachelijke blozen kon 
verbergen.  
 ‘Ik u ook niet,’ zei ze – en het klonk als de stem van een 
nachtegaal. In zijn jonge jaren, in de bossen rondom Nikols-
burg had hij die soms gehoord. ‘Komt u hier dan vaak?’  
 ‘Soms, voor mijn beroep,’ zei hij en bleef maar draaien aan 
zijn zachte snor. Hij kon zijn handen gewoon niet meer van 
zijn gezicht afhouden.  
 ‘Voor uw beroep?’ floot ze, ‘wat voor beroep?’  
 Hij liet zijn handen vallen. ‘Ik ben ijkmeester,’ zei hij ern-
stig.  
 ‘Zo!’ zei ze, leegde haar glas, stond op, knikte en liep de 
trap weer op.  
 IJkmeester Eibenschütz keek haar na, de geplooide rok, die 
op elke tree een tere, zachte radslag leek te maken en de 
smalle schoenen die eronder verschenen. De deserteurs 
snurkten allang. Sommigen hadden hun hoofd op de harde 
tafel gelegd en anderen lagen als volle, ademende zakken on-
der de tafel. Allemaal snurkten ze luid en een beetje wreed.  
 Hij ging naar de tap. Hij wilde afrekenen. Achter de tap 
stond Leibusch Jadlowker, en hij zei zo dreigend en zo vrien-
delijk: ‘IJkmeester, vandaag bent u mijn gast! Ik betaal!’ dat 
de vroegere explosievenspecialist Eibenschütz voor het eerst 
in zijn leven de moed verloor en alleen maar ‘Goeienacht’ zei.  
 Naar huis liep hij heel langzaam. Hij vergat dat hij zijn wa-
gentje voor de herberg had laten staan. Toch volgde zijn 
paard hem gehoorzaam als een hond en trok het voertuig 
achter zich aan.  
 Het was al ochtend, toen hij aankwam. Het slome dienst-
meisje zette thee en brood op tafel. Hij duwde alles weg.  
 Hij hoorde de passen van zijn vrouw. ‘Goeiemorgen!’ zei 
ze. Ze ging naar hem toe en maakte aanstalten om haar ar-
men om hem heen te slaan. Hij stond meteen op.  
 ‘Jij slaapt van nu af aan in de keuken!’ zei hij, ‘en anders ga 
je het huis uit!’  
 Hij zweeg even en zei toen: ‘Als jouw bed vannacht niet in 
de keuken staat, slaap jij morgennacht bij Nowak of buiten.’  
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 Hij herinnerde zich plotseling zijn wagen en zijn paard. 
Gehoorzaam stonden ze te wachten voor het hek voor het 
tuintje. Het was allang klaarlichte dag.  
 Hij reed naar zijn kantoor in het districtsgebouw. En hij 
schreef eigenhandig, heel langzaam, tussen de lijntjes, in het 
duidelijke, kinderlijk-kalligrafische handschrift van een kei-
zerlijk-koninklijke explosievenspecialist een verzoekschrift 
aan de gemeente om secretaris Josef Nowak over te plaatsen 
naar een naburige gemeente. Hij was niet tevreden over hem. 
Hij wilde een ander.  
 Hij vond het vervelend om een gemeente een brief te stu-
ren. Hij was altijd nog twaalf jaar explosievenspecialist ge-
weest en hij had recht gehad op een goede, op een echte baan 
als rijksambtenaar. Dankzij zijn vrouw had hij deze gekozen 
(hij was eigenlijk gemeenteambtenaar, die overigens betaald 
werd door het rijk).  
 Op dit moment vond hij het bijzonder vervelend dat hij 
niet direct in rijksdienst was.  
 Hij was ongeveer een uur voor kantoortijd gekomen. Toen 
secretaris Nowak binnenkwam, zei de ijkmeester: ‘Je gaat 
hier weg. Ik ben ontevreden over je. Ik heb net je ontslag of je 
overplaatsing aangevraagd.’  
 De jonge, eerzuchtige, lichtblonde man zei alleen maar dat 
ene woordje: ‘Maar –‘  
 ‘Houd je mond!’ riep Eibenschütz, zoals hij vroeger op het 
exercitieterrein schreeuwde, toen hij nog explosievenspecia-
list geweest was.  
 Hij deed of hij in stukken verdiept was. Maar in werkelijk-
heid dacht hij na over zijn leven. Nowak, goed – dacht hij – 
die verdwijnt dus. Met mijn vrouw heb ik niets meer te ma-
ken. Die slaapt in de keuken. Ik zal haar niet het huis uitgooi-
en, ik houd niet van schandalen. En verder – en verder? – Ik 
ga niet meer naar Jadlowker – dat wil zeggen buiten dienst-
tijd. En als ik een keer buiten diensttijd ga, dan alleen met 
wachtmeester Slama. – Nee, buiten diensttijd ga ik er niet 
meer heen. Daar blijft het bij.  
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XII 
 
Daar bleef het niet bij. Secretaris Nowak werd wel overge-
plaatst naar Podgorce en mevrouw Eibenschütz sliep wel 
naast het dienstmeisje in de keuken, maar de dienstbezoeken 
aan de grensherberg, overigens begeleid door wachtmeester 
Slama, namen opvallend toe.  
 De winter kwam, en het was een onverbiddelijke winter. 
De mussen vielen van het dak als overrijpe vruchten die in de 
vroege herfst van de bomen vallen. Zelfs de raven en kraaien 
leken het koud te hebben, zo dicht bij elkaar zaten ze op de 
dorre takken. De thermometer wees op sommige dagen 32 
graden aan. In zo’n winter is het voor een mens wel moeilijk, 
als hij geen huis heeft. Alleen, bij de strenge vorst, stond de 
ijkmeester als de eenzaam kale en huiverende boom op de 
binnenplaats van het districtskantoor voor het raam van zijn 
kantoortje. Er was een nieuwe secretaris gekomen, een trage, 
dikke en goedmoedige jongeman, die heel langzaam werkte, 
maar een gezellige sfeer met zich meebracht. Het gezelligst 
was eigenlijk het kantoortje. Het deurtje van de kachel straal-
de roodachtig licht uit en de twee lampen groen licht. Zelfs 
de papieren ritselden vertrouwelijk. Maar wat als ijkmeester 
Eibenschütz zijn kantoor uitgaat? In zijn korte jas van scha-
penbont, met zijn hoog opgezette astrakankraag en in zijn 
hoge knielaarzen staat hij daar, naast een van de twee lan-
taarns die voor het districtsgebouw branden. Ze branden heel 
armzalig en geel, de nachtlampjes tegenover de lichtende 
sneeuw in het park aan de overkant. Lange tijd staat ijkmees-
ter Eibenschütz daar zo te denken. Hij vraagt zich af hoe het 
er nu uit zal zien, als hij thuiskomt. De kachel is opgestookt, 
de tafel is gedekt, de rondbrander geeft licht en op de kachel-
bank ligt de gele kat. Behuild en somber gaat zijn vrouw met-
een na de komst van haar man naar de keuken. Het dienst-
meisje, dat ook somber en behuild is, want ze deelt de tranen 
en klachten met de vrouw des huizes, snuit haar neus in de 
punt van haar schort en zet met haar linkerhand het bord 
voor meneer Eibenschütz neer. Niet eens de kat komt om zich 
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net als vroeger te laten aaien. Ook die staat vijandig tegen-
over Eibenschütz. Uit haar gele ogen straalt de haat. Ondanks 
alles besluit de ijkmeester naar huis te gaan. Hij stampt vast-
beraden met zijn zware laarzen door de knarsende sneeuw en 
door de dode nacht, die van onderen door de sneeuw verlicht 
wordt. Er is geen levend wezen te zien. Hij hoeft nergens 
bang voor te zijn en hij hoeft zich niet te schamen, als hij af en 
toe even voor een van de huisjes blijft staan om door de kie-
ren in de luiken bij de vreemde woningen naar binnen te kij-
ken. Het is nog vroeg op de avond. Vaak zitten de gelukkige 
mensen nog bij elkaar. Soms spelen ze domino. Vaders, moe-
ders, broers, zusters, kinderen en kleinkinderen zijn er in de 
huizen. Ze eten en ze lachen. Soms huilt er een kind, maar 
huilen lucht op, zonder twijfel! Soms blaft er een hond op de 
binnenplaats, want die ruikt de loerende Eibenschütz. Ook 
dat keffen heeft nog iets huiselijks en bijna lieflijks. – Eiben-
schütz kent nu alle gezinnen van het stadje al en weet hoe ze 
leven. Hij verbeeldt zich soms dat het voor een ijkmeester 
goed, nuttig en zelfs noodzakelijk is wat meer over de koop-
lieden te weten te komen. “Persoonlijke kennis” noemt hij 
dat. Nu loopt hij door. Nu staat hij voor zijn huis. Zijn schim-
mel hoort hem komen en hinnikt vriendelijk. Een lief dier. De 
ijkmeester kan zich niet inhouden, hij gaat naar de stal, hij wil 
de schimmel alleen maar aaien, hij denkt aan zijn gelukkige 
tijd bij het leger, aan alle paarden, achterstevoren in het ach-
tergebouw van de kazerne, hij herinnert zich nog alle namen 
en ook hun gezichten. Jakob heeft hij zijn schimmel genoemd. 
‘Jakob!’ roept hij zacht, als hij de stal in komt. De schimmel 
kijkt op. Hij stampt twee, drie keer met zijn rechterhoef op 
het vochtige stro. Eibenschütz gaat naar hem toe, eigenlijk al-
leen om goedenacht te zeggen, maar plotseling draait hij zich 
om, zegt als tegen een mens: ‘Een ogenblikje, alsjeblieft!’ en 
gaat naar de schuur en haalt de slee en leidt het paard naar 
buiten en legt het met bevende en toch zekere vingers het 
tuig om, en de warme wollen deken rolt hij om het lijf van het 
dier en bindt die vast. Hij spant de schimmel voor de slee. Hij 
hangt de bel om de hals van het paard. Hij gaat zitten, hij 
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pakt de teugels en zegt: ‘Jakob!’ Nog een haastige, hatelijke 
blik werpt hij op de verlichte ramen van zijn huis. Wat haat 
hij de drie vrouwen die daarbinnen op hem wachten: aller-
eerst zijn vrouw, daarna het dienstmeisje en ten slotte de kat. 
‘Jakob!’ zegt hij, en de slee glijdt op zijn eerst knarsende en 
daarna zachter en zachter en geluidloos wordende lopers 
weg, de poort uit. De schimmel weet waarheen.  
 De vorst suist om het gezicht van de ijkmeester, de vorst is 
een stomme storm, en de nacht is helder, alsof hij van glas is 
of zelfs van kristal. De sterren ziet hij niet, want hij let goed 
op de weg, maar hij voelt ze hard en helder, alsof ze allemaal 
van ijs zijn, boven zijn hoofd. Hij voelt ze zo sterk, dat hij ze 
bijna ziet, hoewel hij op de weg moet letten. Hij suist erheen.  
 Waarheen suist hij zo met zijn schimmel Jakob? Die kent 
de weg. Hij galoppeert naar Szwaby.  
 Een waarheen in Szwaby? Naar de grensherberg van Jad-
lowker. Het is of hij net als zijn baas verlangt naar de zigeu-
nerin Euphemia Nikitsch.  
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XIII 
 
In Jadlowkers grensherberg was het warm en prettig en vro-
lijk. Er werd gedronken, gekaart en gerookt. De rook hing 
boven de hoofden van de mannen. Er waren geen vrouwen 
en dat was goed. IJkmeester Eibenschütz had de aanwezig-
heid van een vrouw slecht kunnen verdragen, behalve die 
van Euphemia Nikitsch. Maar zij vertoonde zich niet. Eiben-
schütz wist helemaal niet dat hij hier gekomen was om haar 
te zien. Pas toen hij was gaan zitten en een slok genomen had, 
dacht hij te weten dat hij eigenlijk hier gekomen was om die 
vrouw terug te zien. Af en toe kwam Leibusch Jadlowker 
naar zijn tafeltje en ging even zitten, vluchtig, zoals een bij op 
honing gaat zitten en een vlinder op bloemen. Hoe ernstiger 
ijkmeester Eibenschütz werd – en hij werd steeds ernstiger, 
naarmate hij meer dronk – hoe vrolijker Jadlowker leek. Vro-
lijker leek hij en hatelijker. Hij wist wel, ijkmeester Eiben-
schütz, dat de meeste klikbrieven van Jadlowker afkomstig 
waren. Het was heel waarschijnlijk dat Jadlowker de aan-
dacht van de ijkmeester van zichzelf af wilde leiden en op 
anderen wilde richten. Hij wist dat, hij dacht het te weten, Ei-
benschütz. Toch verdroeg hij de zoetelijke vriendelijkheid 
van de waard met oneindig geduld en zelfs met aandachtige 
zachtmoedigheid. Hij keek naar Jadlowkers afstotelijke, brede 
en voortdurend grijnzende gezicht. Het was getooid met een 
spits, rossig baardje. Je kunt zeggen: tooien, niets had het 
kunnen misvormen. Het was bleek, bleek als was. Er glom-
men twee groenige oogjes in als lichtjes die al gedoofd en 
toch nog steeds lichtjes waren, als sterren waarvan astrono-
men weten dat ze al duizenden jaren gestorven zijn en die we 
toch nog steeds zien schijnen. Het enige levende was nog de 
rode sik. Die zag eruit als een driehoekig vuurtje dat verras-
send genoeg ontspringt aan allang dood en gedoofd gewaan-
de materie.  
 ‘Tot uw orders, ijkmeester!’ zei Leibusch telkens weer 
wanneer hij bij het tafeltje kwam. Het was alsof hij in de loop 
van één enkele avond telkens weer deed alsof hij de ijkmees-
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ter voor het eerst zag. Eibenschütz vermoedde dat achter dat 
gedrag een zekere ironie zat. Een zekere ironie bleek volgens 
Eibenschütz ook uit het feit dat Jadlowker nooit bij zijn tafel-
tje kwam zonder een volle fles in zijn hand. Nu, dat hoorde 
misschien nog tot de vaste attributen van een waard. Maar 
als Jadlowker, van wie Eibenschütz heel goed wist dat hij 
valse gewichten gebruikte, ook nog vroeg: ‘En hoe gaat het 
met uw vrouw?’ dacht de ijkmeester het niet meer te kunnen 
verdragen en om dat wel te kunnen bestelde hij meer sterke-
drank. Hij dronk en hij dronk tot de ochtendschemering. De 
deserteurs snurkten allang hevig en vreselijk onder de tafels 
en op de tafels. De ochtend was nog niet aangebroken, maar 
wel op komst, toen de ijkmeester opstond. Onufri deed hem 
uitgeleide. Op het moment dat hij in de slee stapte, voelde hij 
zich altijd opgelucht en bedrukt. Toen hij de stadsgrens van 
Zlotogrod bereikte, schemerde de winterochtend al. Eiben-
schütz ging niet terug naar huis. Hij ging naar kapper Leider 
en liet zich scheren en zijn hoofd met koud water wassen. 
Daarna ging hij naar het enige koffiehuis in de stad Zloto-
grod; het heette Bristol. Hij dronk een koffie en at twee crois-
sants, die zo vers waren, dat ze nog naar de bakkerij roken. 
Daarop reed hij naar kantoor, zat suf achter zijn lege tafel, 
waar natuurlijk nog geen post kon liggen en wachtte onge-
duldig op de dikke, trage secretaris. Hij ging naar buiten en 
waste zoals hij erbij stond, in zijn bontjas en zijn laarzen, zijn 
gezicht en zijn handen onder de vreselijk koude pomp op de 
binnenplaats, die daar stond voor de paarden van de bereden 
gendarmerie.  
 Op zo’n ochtend dacht de ijkmeester helemaal niets of 
maar heel weinig. Hij dacht eraan de de kerkklok acht uur 
zou slaan en dat de nieuwe secretaris zo gauw mogelijk 
moest komen. Toen de kerkklok eindelijk acht uur sloeg, ging 
Eibenschütz nog naar buiten om een ronde door de stad te 
maken. Die ronde kon niet lang duren, want de stad was heel 
klein. Hij wilde er alleen niet zijn voordat de secretaris kwam. 
Ook bedacht hij dat een ronde door de stad en door de vries-
kou hem niet alleen het aanzien, maar ook het gevoel kon ge-
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ven van iemand die onder normale omstandigheden de hele 
nacht geslapen had.  
 Hij reed dus weg met de slee door de knarsende ochtend-
sneeuw. Hij kwam terug. Hij reed Jakob en de slee eerst naar 
huis. Daarna ging hij, niet zonder een hatelijke blik op de nog 
gesloten luiken van zijn huis, lopend naar kantoor.  
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Ook op kantoor kon hij niet nalaten aan Jadlowkers vriendin 
te denken, aan de zigeunerin Euphemia Nikitsch. Op een 
vreemde manier verbond zich in hem de beroepsmatige en 
menselijke afkeer van Jadlowker, de waard, met het mooie 
verlangen naar diens vrouw Euphemia. Hij wist zelf niet, de 
arme ijkmeester, wat hem overkwam. Het verontrustte hem 
en het schokte zelfs zijn geweten dat hij zo constant, zo on-
verbiddelijk en zo gelijkmatig aan de wettelijke misstappen 
van Jadlowker moest denken en tegelijkertijd aan de schoon-
heid van Euphemia. Hij dacht aan beide evenveel en tegelijk. 
Het een ging niet zonder het ander.  
 Ook deze strenge winter ging voorbij en er kwam een 
nacht dat het ijs weer kraakte op de rivier de Struminka. En 
precies als het eerste jaar, toen hij gekomen was, maar nu 
naar zijn eigen idee veel ouder en volkomen veranderd, be-
leefde hij op een nacht in maart het kraken van het ijs op de 
rivier en de opwinding van de inwoners. Maar deze keer be-
tekende het aanbreken van de lente voor hem iets anders. Hij 
vond dat hij veel ouder was geworden, terwijl hij zo het jaar 
en de wereld nieuw zag worden, en er groeide geen hoop in 
zijn hart, zoals toen, het eerste jaar na zijn komst. Ook nu, net 
als het eerste jaar na zijn komst, stonden de mensen er nog, 
op beide oevers van de rivier, met fakkels en met lantaarns, 
en ze sprongen plotseling op de drijvende ijsschotsen en ze 
sprongen weer op de oever. Het was lente. Lente was het! –  
 Maar ijkmeester Eibenschütz ging troosteloos naar huis. 
Wat betekende de lente nu voor hem? Wat betekende de lente 
nu voor hem? – Drie dagen later beviel zijn vrouw. In de keu-
ken. Het was een makkelijke bevalling. Nauwelijks was de 
vroedvrouw geroepen of hij was er al, de zoon van Josef No-
wak. IJkmeester Eibenschütz dacht dat alleen bastaards zo 
snel en makkelijk ter wereld kwamen.  
 De nacht dat de zoon van Josef Nowak geboren werd, 
bracht ijkmeester Eibenschütz door in de kroeg van Jadlow-
ker. Die avond verscheen ook Jadlowkers vrouw weer aan 
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zijn tafeltje. Net als de eerste keer zei Euphemia: ‘Wilt u niets 
drinken?’ ‘Als u wilt dat ik drink, dan drink ik,’ antwoordde 
hij. Ze knipte met haar vingers en bediende Onufri kwam om 
het glas van de ijkmeester vol te schenken.  
 Ook zij vroeg een glas. Ze kwamen het brengen. Ze sloeg 
de negentig-procent in één teug achterover.  
 Ze naderde het gezicht van de ijkmeester en hij had het ge-
voel of haar oren met de grote, zacht tinkelende oorringen 
bijna dichterbij waren dan haar lichte ogen. Hij kon haar 
sneeuwwitte gezicht goed zien, maar nog wakkerder dan zijn 
ogen waren zijn oren. Hij hoorde heel duidelijk het heel lichte 
tinkelen dat van het zachte tikken van de gouden munt aan 
de oorring kwam, zodra de vrouw een beweging maakte. Hij 
dacht daarbij dat haar vingers hard en sterk en bruin waren 
en vreemd genoeg wist hij niet meer waarom hij aan haar 
vingers moest denken, terwijl hij naar haar oren keek en het 
tinkelen van de kleine gouden muntjes hoorde.  
 Ook Leibusch Jadlowker kwam een ogenblik aan het tafel-
tje zitten. Maar dat duurde niet langer dan een vlinder op een 
bloem zit. Het volgende moment was hij weg. Euphemia 
boog zich naar Eibenschütz en fluisterde: ‘Ik houd niet van 
hem! Ik haat hem!’ Daarop leunde ze achterover en nipte aan 
haar glas. En aan haar oorlelletje tinkelde het lieflijk en zacht.  
 Eibenschütz hield het niet meer uit. Hij riep bediende Onu-
fri en rekende af en stapte in zijn slee en reed naar huis.  
 Hij herinnerde zich niet meer of hij mevrouw Euphemia 
goedenacht had gezegd of niet. Dat leek hem opeens heel be-
langrijk.  
 De sneeuw was nog heel hard en het sleetje vloog weg, net 
als midden in de winter.  
 Maar van boven waaide het al mild en bijna of het al Pasen 
was, en als je opkeek naar de hemel, zag je dat de sterren niet 
meer zo koud en streng aan de hemel stonden. Het was of ze 
de aarde wat verder genaderd waren. Ook een heel goedige, 
nauwelijks merkbare wind was er te voelen.  
 Er hing echt al een zekere bittere zoetheid in de lucht. De 
schimmel ging er ongekend hard ervandoor, terwijl Eiben-
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schütz nauwelijks aan de teugels had getrokken. De schim-
mel gooide van tijd tot tijd zijn hoofd op, als om te kijken of 
de sterren al dichter bij de aarde waren gekomen. Ook hij 
voelde dat de lente naderde.  
 Maar vooral ijkmeester Anselm Eibenschütz voelde het. 
Terwijl hij zijn trieste huis tegemoetgleed door de gladde 
sneeuw, onder de milde hemel, bedacht hij dat er thuis een 
kind van een ander op hem lag te wachten. Maar eigenlijk 
was hij daar blij mee. Want nog sterker dacht hij aan wat 
Euphemia tegen hem gezegd had: ‘Ik houd niet van hem! Ik 
haat hem!’  
 Hij hoorde het tinkelen van haar oorringen!  
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XV 
 
Thuis krijste de baby. Wat een wonder! Baby’s krijsen. Ze we-
ten niet of ze bastaards zijn of niet. Ze hebben het recht om te 
huilen en te krijsen. Overigens overstemden in Eibenschütz’ 
oren de zacht tinkelende oorringen van Euphemia ook het 
luide krijsen van de baby. Eibenschütz dacht helemaal niet 
meer aan zijn vrouw en aan het kind van Josef Nowak.  
 Toen hij zijn huis binnenstapte, dacht de ijkmeester er al-
leen maar aan dat hij de vroedvrouw niet tegen mocht ko-
men. Dat was zijn enige zorg. Maar dat lukte helemaal niet. 
Ze had hem horen en zien komen. En ze ging hem tegemoet 
met de professionele vrolijkheid die haar eigen was en ver-
telde alles wat hij niet wilde weten: dat het een prachtige jon-
gen was en dat het goed ging met de moeder.  
 Eibenschütz bedankte haar hatelijk. Nog steeds tinkelden 
in zijn herinnering en in zijn hart de gouden muntjes aan de 
gouden oorringen. Hij voelde zich heel onzeker, heel onzeker 
voelde hij zich. Soms had hij het gevoel of hij geen mens meer 
was, maar een huis en hij was in staat zijn komende instor-
ting te voorvoelen, alsof hij een huis of een muur was: het 
barstte en brokkelde in hem en hij voelde nauwelijks nog de 
grond onder zijn voeten. Hijzelf wankelde, het hele huis 
wankelde en ook de stoel waarop hij ging zitten om te ontbij-
ten wankelde. Vanwege de vroedvrouw ging hij nu naar bin-
nen, naar de slaapkamer waar zijn vrouw Regina sinds haar 
bevalling weer ondergebracht was. Schandalen wilde hij niet. 
Vanwege de vroedvrouw.  
 Hij zei tegen zijn vrouw vluchtig en hatelijk: ‘Goedemor-
gen’ en keek naar het kind van Josef Nowak, dat de vroed-
vrouw hem met professionele ijver voorhield. De baby huil-
de. Hij rook opdringerig en zurig naar moedermelk en urine. 
Eibenschütz dankte God dat het zijn eigen zoon niet was. Hij 
voelde een beetje leedvermaak, omdat het de zoon van de 
gehate Josef Nowak was. Maar nog sterker dan het leedver-
maak klonken in zijn hart de tinkelende oorringen.  
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 ’s Middags moest hij op dienstreis met wachtmeester Sla-
ma, naar Slodky. Hij vond die dienstreis vervelend; waarom 
ging die niet naar Szwaby? Zacht tinkelden de oorringen van 
Euphemia.  
 Wachtmeester Slama kwam hem afhalen. Ze spanden de 
schimmel voor het wagentje. Het was april, kort na Pasen. De 
lucht met zijn zachte, witte wolkjes en zijn heldere blauw was 
jeugdig. Het windje dat de ijkmeester tegemoetwoei was ge-
woon plagerig en uitgelaten. De velden aan weerskanten van 
de landweg begonnen juist vrolijk groen te worden en de 
sneeuwresten in de greppels waren grijs als as.  
 ‘Vandaag of morgen komen de zwaluwen!’ zei wachtmees-
ter van de gendarmerie Franz Slama. IJkmeester Eibenschütz 
vond het vreemd, maar ook lieflijk dat de wachtmeester het 
ondanks de piek op zijn hoofd en ondanks het geweer met de 
opgezette bajonet tussen zijn knieën over de zwaluwen had.  
 ‘Komen ze zo laat hierheen?’  
 ‘Ja,’ zei wachtmeester Slama, ‘het is een lange weg hier-
heen.’  
 En ze zwegen. En het wagentje reed en het windje woei en 
boven de wereld welfde zich de jeugdige hemel met zijn 
zachtblauwe wolkjes.  
 Het was vrijdag, een dag waar de ijkmeester niet van 
hield, niet uit bijgeloof, maar omdat het in het hele district en 
zelfs in de hele streek marktdag was. Dan was er veel te 
doen, niet in de winkels, maar op de open markten. De klan-
ten liepen gewoon weg, als ze gendarmes en ambtenaren za-
gen komen.  
 Het was ook deze keer een grote schrik op het marktplein 
van Slodky. Toen het gele wagentje aan de rand van het ge-
hucht verscheen, riep iemand, een jongen die als wachtpost 
neergezet was: ‘Ze komen eraan! Ze komen eraan!’ De vrou-
wen lieten de vissen die ze juist hadden willen kopen weer in 
de kuipen vallen. De pasgeslachte en nog bloedende kippen 
vielen met een harde klap terug op de tafels van de kramen.  
 Het nog levende gevogelte leek zelf te schrikken. Kippen, 
ganzen, eenden en kalkoenen renden spartelend, kraaiend, 
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krijsend, snaterend, onhandig en haastig klapwiekend door 
het brede, smerige pad waar aan weerszijden de kramen wa-
ren neergezet. Terwijl de kopers, die toch helemaal geen re-
den hadden om voor de autoriteiten te vluchten, dat alleen 
maar deden uit dwaasheid, uit haat en wantrouwen en uit 
onbestemde angst, overlegden de handelaars, die hun stand-
plaatsen niet mochten verlaten, omdat ze dan pas echt een 
verdachte indruk zouden maken, wat ze moesten doen. Eerst 
gooiden ze hun gewichten midden op straat, in de zilvergrij-
ze modder. Het zag er bijna uit als een gevecht en alsof ze el-
kaar aan beide kanten van het marktpad bestreden met hun 
zware gewichten.  
 De enige onder de handelaars die zich koelbloedig ge-
droeg, was Leibusch Jadlowker. Hij had weliswaar geen ver-
gunning om in Slodky vis te verkopen. Toch verkocht hij vis 
in Slodky. Sterk en breed stond hij daar, naast zijn kuip en 
bijna zo breed als zijn kuip. Hij had wel geen vergunning, 
maar ook geen valse gewichten. De wet kende hij: een ijk-
meester had niets te maken met vergunningen. Hij kon ko-
men. Ondertussen keek hij naar de snoeken en de karpers die 
in de kuip kronkelden. Domme vissen, die waarschijnlijk 
dachten dat ze nog steeds in rivieren leefden. Wat weet een 
arme vis?  
 Ach, en wat weet een arme mens, Leibusch Jadlowker?  
 En hij kent ook alle wetten en alle zeden en gewoonten en 
karakters van de ambtenaren: er kan een moment komen dat 
er plotseling een onbekende paragraaf opduikt, en als het niet 
aankomt op de paragraaf, dan wordt er bijvoorbeeld een on-
vermoede hartstocht wakker in een ambtenaar. Ambtenaren 
zijn ook mensen.  
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XVI 
 
IJkmeester Eibenschütz was ook maar een mens. Het zachte 
tinkelen van Euphemia’s oorringen raakte hij niet kwijt. Soms 
hield hij zijn oren dicht. Maar het tinkelde wel binnen en niet 
buiten. Het was haast niet meer uit te houden. Ze moesten 
heel snel en zelfs vluchtig de markt van Slodky controleren 
en dan was er misschien nog tijd om naar Szwaby terug te 
rijden.  
 Hij reed door de woeste, verwoeste markt. De wielen van 
zijn wagentje reden vrolijk over de weggegooide gewichten 
heen en Jakobs hoeven groeven nog dieper in de modder. 
Midden op de markt hield Eibenschütz stil. Stijf en zwijgend 
als wassen beelden in een panopticum stonden de handelaars 
achter de toonbanken. Van de ene naar de andere kraam liep 
Anselm Eibenschütz met naast zich de gendarme. Ze lieten 
hem de weegschalen en gewichten zien, echte weegschalen 
en echte gewichten. Ach, hij wist wel dat het de verkeerde 
waren, die nooit gebruikt werden. Hij controleerde de merk-
tekens, hij onderzocht bakken, vakken, laden, hoeken en 
schuilplaatsen. Bij poelierster Czaczkes vond hij zeven valse 
gewichten van een pond en een kilo. Hij noteerde haar en had 
medelijden. Het was een oude, magere jodin met rode ogen, 
een scherpe neus en een gerimpeld, perkamenten gezicht. Je 
had eigenlijk verbaasd moeten zijn hoe er zoveel rimpels op 
zo weinig wang terechtgekomen waren. Hij had medelijden 
met haar, met de arme Czaczkes. Toch moest hij haar note-
ren. Blijkbaar waren haar handen te zwak geweest om de ge-
wichten op tijd weg te gooien, zoals de anderen gedaan had-
den.  
 Ze begon meteen te schreeuwen: ‘Help! Help! Ze moeten 
mij hebben!’ riep ze zinloos met haar hese stem; er zat iets in 
van sjirpen, van kraaien en van snateren. ‘Niet noteren, niet 
noteren!’ riep ze, ze wapperde met haar armen, plukte aan de 
bruine pruik die op haar zilvergrijze haren zat en begon met-
een haar magere kippen, haar armzalige koopwaar op straat 
te gooien, in de modder. ‘Dieven, rovers, moordenaars!’ 
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schreeuwde ze. ‘Pak alles maar af, pak alles maar af! Maak 
me maar dood!’ Haar krijsen ging direct over in een hartver-
scheurend snikken. Maar daardoor kalmeerde ze helemaal 
niet, integendeel: ze ging alleen maar meer tekeer. Want ter-
wijl haar tranen uit haar ontstoken ogen stroomden en als re-
gen over haar magere wangen liepen, gooide ze nog steeds 
alles weg wat ze in handen kreeg, een theeglas, de lepel en de 
samowar. Tevergeefs probeerde ijkmeester Eibenschütz haar 
te kalmeren. Ten slotte greep ze het mes waarmee ze het ge-
vogelte altijd sneed. Ze rende uit haar hokje met het grote 
zaagtandmes getrokken. Haar pruik verschoof en je zag on-
der de valse bruine haren de echte, warrige kluwen van haar 
grijze haar, en de ijkmeester ging een stap achteruit, niet van-
wege het mes, maar vanwege het haar. Wachtmeester van de 
gendarmerie Slama bleef met het geweer aan zijn schouder 
nog steeds onbeweeglijk staan.  
 ‘We moeten haar meenemen!’ zei hij. Hij greep haar hoog-
geheven hand waarin het zaagtandmes dreigde. Op dat mo-
ment kwamen alle handelaars uit hun kramen gerend. Er 
ging een enorm geschreeuw op. Het leek wel of de hele le-
vende wereld schreeuwde en tekeerging tegen de arrestatie 
van Soscha Czaczkes. Wachtmeester Slama deed een laatste 
poging: hij sloeg de oude vrouw in de boeien. En zo, kijvend, 
schreeuwend en onverstaanbare en zinloze vloeken hoestend 
ging ze richting gevangenis, tussen de twee mannen, de gen-
darme en de ijkmeester.  
 Wat de ijkmeester betreft: die was heel opgewonden. Hij 
had een arme, dwaze joodse poelierster niet willen arresteren. 
Hij stamde zelf van joden af. Hij herinnerde zich zijn groot-
vader nog, die een lange baard gedragen had en die gestor-
ven was toen hij, Anselm, acht jaar was. Ook de begrafenis 
herinnerde hij zich. Het was een joodse begrafenis. Gewik-
keld in het witte doodshemd en zonder kist viel de oude 
grootvader Eibenschütz in het graf, en dat werd heel snel 
dichtgegooid.  
 Ach, hij was in een penibele situatie, ijkmeester Eiben-
schütz. Zijn eigen lot was pijnlijk, heel pijnlijk. Hij was vast-
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besloten zich aan de wet te houden. Eerlijk was hij, eerlijk, en 
zijn hart was goedig en streng tegelijk. Wat moest hij doen 
met goedheid en strengheid tegelijk? Tegelijkertijd klonk in 
zijn oren het gouden tinkelen van de oorringetjes van Euphe-
mia.  
 Hij liep weg alsof hij zelf geboeid was. Hij moest toch nog 
bij deze en gene kraam blijven staan. Ondertussen schreeuw-
de vrouw Czaczkes verschrikkelijk en de gendarme hield 
haar aan de ketting, terwijl Eibenschütz de weegschalen en 
gewichten controleerde bij verschillende kramen. Hij contro-
leerde vluchtig en haastig. Het ging tegen zijn militaire en 
ambtelijke geweten in, maar wat moest hij anders? De vrouw 
schreeuwde en de massa handelaars gedroeg zich dreigend. 
Hij wilde snel zijn en toch gewetensvol. Hij wilde medelij-
dend en toegeeflijk zijn, en toch schreeuwde de vrouw en bo-
vendien klonk het voortdurend in zijn oren: de oorringen van 
Euphemia. Ten slotte verzocht hij wachtmeester Slama vrouw 
Czaczkes vrij te laten. ‘Als u niet meer schreeuwt,’ zei Slama 
tegen de oude handelaarster, ‘laat ik u vrij, wilt u dat?’ Ja, na-
tuurlijk wilde ze dat. Ze werd vrijgelaten. En ze rende weg, 
de weg terug, met wapperende armen. Ze leek wel een kraan-
vogel.  
 Uiteindelijk kwam Eibenschütz bij de kuip van Jadlowker. 
‘Wat doet u hier?’ vroeg hij, ‘hebt u ook een vergunning om 
vis te verkopen?’ ‘Nee,’ zei Jadlowker, en heel zijn brede ge-
zicht glimlachte; het was of een of ander heel lelijk zonnetje 
glimlachte, een zon van de lelijken. ‘Nee,’ zei Jadlowker, ‘ik 
sta hier alleen maar voor een vriend, mijn vriend, vishande-
laar Schächer.’  
 ‘Papieren?’ vroeg de ijkmeester. – Hij wist niet waarom hij 
plotseling zo gegrepen was door hevige woede op Leibusch 
Jadlowker.  
 ‘U mag alleen maar gewichten controleren!’ zei Jadlowker, 
die de wetten kende. ‘U hebt niet het recht naar papieren te 
vragen!’  
 ‘U pleegt verzet!’ zei ijkmeester Eibenschütz. Hij wist niet 
waarom hij Leibusch Jadlowker zo haatte. Hij wist niet waar-
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om hij in zijn hart, in zijn hoofd, overal, steeds maar het ge-
vaarlijke tinkelen van de oorringen hoorde.  
 Bij het woord “verzet” stapte de wachtmeester naar voren. 
‘Waar komt u vandaan?’ vroeg hij Jadlowker.  
 ‘Ik heb de grensherberg in Szwaby,’ antwoordde Jadlow-
ker. ‘Dat weet ik,’ zei wachtmeester Slama. ‘Ik ben al eens in 
uw herberg geweest. Nu hebben we het over de regels. Niet 
te familiair, begrepen?’  
 Daar stond hij, wachtmeester Slama, in het avondlijke 
licht. De zon zond nog haar laatste restje kracht over het 
marktplein. Ze verguldde ook een wolk die over het plein 
zweefde en wekte tegelijk een gevaarlijk gefonkel in de piek-
helm van de gendarme. Ook zijn bajonet blikkerde.  
 We weten niet wat er toen in Leibusch Jadlowker omging. 
Hij stortte zich plotseling op de wachtmeester van de gen-
darmerie, met het vismes in zijn hand. Hij stootte woeste, 
samenzweerderige kreten uit tegen de keizer, tegen de staat, 
tegen de wet en zelfs tegen God.  
 IJkmeester Eibenschütz en wachtmeester Slama konden 
hem eindelijk overmeesteren. De wachtmeester haalde deze 
keer de echte ketenen uit zijn diensttas: brave, eerzame kete-
nen.  
 Zo brachten ze de man naar Zloczow, naar de districtsge-
vangenis, naar Zloczow, naar de districtsgevangenis.  
 Van Szwaby was geen sprake meer. Nog steeds klonk in 
de oren van de ijkmeester het zachte tinkelen van de oorrin-
gen van Euphemia.  
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XVII 
 
In Zloczow hadden ijkmeester Eibenschütz en wachtmeester 
Slama heel veel en heel vervelende dingen te regelen. Dood-
moe van de reis kwamen ze aan. Het was heel moeilijk ge-
weest om de wilde en nogal zware Leibusch Jadlowker op de 
wagen te krijgen, al was hij geboeid. De gendarme moest ook 
zijn voeten boeien. Onderweg spuwde Jadlowker nu eens de 
gendarme en dan weer de ijkmeester in zijn gezicht. Hij zat 
wel tussen de twee geklemd, maar hij was forser dan de twee 
mannen en hij duwde hen zo hevig met zijn ellebogen, dat ze 
allebei bang waren van het wagentje af te vallen. Na zo’n ver-
moeiende rit van drie uur kwamen ze eindelijk in Zloczow 
aan. Gendarme Slama floot en twee agenten van de gemeen-
tepolitie en nog een gendarme kwamen om Leibusch Jadlow-
ker op te sluiten. Het was al zes uur ’s avonds, toen ze alle-
maal hijgend en bezweet de districtsrechtbank bereikten. De 
rechter-commissaris was in een slecht humeur; hij was net 
klaar en wilde naar huis. Toch maakte hij nog gauw proces-
verbaal op. Hij bestelde wachtmeester Slama en ijkmeester 
Eibenschütz voor de volgende ochtend. Ze brachten de nacht 
slapeloos door in een schuur van de herberg In de gouden 
kroon, waar alle kamers bezet waren en waar ze ambtenaren 
toch al niet graag zagen en onderdak verleenden.  
 De volgende dag en ook de dag daarna was er niets anders 
dan processen-verbaal, verhoren en weer processen-verbaal. 
IJkmeester Eibenschütz voelde zich niet op zijn gemak, hele-
maal niet op zijn gemak. Hij had het gevoel dat hij een grote 
en ernstige gebeurtenis had meegemaakt en waar had hij zich 
eigenlijk druk om moeten maken? Wat ging Jadlowker hem 
eigenlijk aan? Zeker, hij was een mens en hij stortte niet graag 
iemand in het ongeluk! Dat zei ijkmeester Eibenschütz tegen 
zichzelf en dat zei hij ook tegen wachtmeester Slama. Was het 
niet mogelijk om de hele zaak nog ongedaan te maken? Nee, 
dat was niet mogelijk, zei Slama. De processen-verbaal, de 
rechter-commissaris, alle verhoren en ten slotte de bekentenis 
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van Jadlowker zelf dat hij God gelasterd had en erger nog: de 
staat en de ambtenaren.  
 Onderweg, terwijl ze zo broederlijk terugreden naar Zlo-
togrod, de ijkmeester en de wachtmeester, kwam er bij Eiben-
schütz een lichte jaloezie op tegen wachtmeester Slama, die 
alles wat hem hinderde zo vanzelfsprekend opnam. Hij ken-
de de wet net zo goed als de ijkmeester. Ook hij, Slama, 
moest weten dat er op godslastering en belediging van een 
ambtenaar in functie minstens twee jaar tuchthuis stond. 
Maar trok Slama zich daar iets van aan? Het vreemde was 
juist dat Slama zich daar niets van aantrok.  
 De avond begon al te schemeren, toen ze de brede land-
weg naar Zlotogrod insloegen. Een zacht windje woei het 
wagentje tegemoet en kamde de manen van de schimmel. 
Nog geen drie kilometer voor Zlotogrod was er een zijweg 
die naar het grensbosje leidde. Naar het grensbosje, dat wil 
zeggen ook naar Szwaby, naar de grensherberg. De ijkmees-
ter, die de teugels in handen had, vertraagde het tempo. Hij 
wachtte tot het helemaal donker werd en zei toen: ‘Wat vind 
je ervan als we naar Szwaby gaan? Dan kunnen we Euphe-
mia vertellen wat er met Jadlowker gebeurd is. Dat is eigen-
lijk wel zo menselijk.’  
 Het woord “menselijk” kon de wachtmeester van de gen-
darmerie niet weerstaan. En al wilde hij naar zijn vrouw, en 
al moest hij morgen alweer op pad, hij zei: ‘Goed, naar Szwa-
by dan!’  
 Eibenschütz en Slama waren juist aan tafel gaan zitten, 
toen Euphemia eraan kwam. Ze bleef staan, ze steunde met 
haar beide vuisten op tafel, ze keek beurtelings de ijkmeester 
en de wachtmeester aan en zei: ‘Jullie hebben hem dus achter 
de tralies gekregen. En dan komen jullie hier nog!’ Heel zacht 
zei ze dat. Ze draaide zich om en liep weg, maar draaide zich 
meteen weer om, ging aan tafel zitten, knipte met haar vin-
gers en bestelde iets te drinken. Toevallig raakte haar knie 
onder de tafel de knie van de ijkmeester. Onmiddellijk trok 
hij die terug, maar hij wist ook meteen dat hij daarmee niets 
ongedaan maakte. Gebeurd was gebeurd! Nu hoorde hij dui-
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delijk het gouden tinkelen van de oorringen; het tinkelde bui-
ten en het tinkelde ook in zijn hart. Hij zei luid: ‘Nu bent u 
toch niet meer boos op ons? Jadlowker gaat naar het tucht-
huis! Maar het is zijn eigen schuld!’ Terwijl hij zo boven de 
tafel zat te praten, had hij het gevoel of er twee Eibenschützen 
waren, één boven en één beneden. Boven dronk en praatte 
hij. Maar beneden, in het goede donker onder de tafel en on-
der het tafelkleed zocht zijn verlangende knie opnieuw con-
tact met Euphemia. Hij stak voorzichtig een voet uit, maar 
raakte alleen maar de laars van de wachtmeester, zei ‘Par-
don!’ en zag Euphemia in zijn ooghoek glimlachen. Dat 
bracht hem wel in verwarring, maar gaf hem ook een beetje 
moed. Daarom zei hij: ‘Het spijt ons allebei heel erg, me-
vrouw Euphemia. Maar we konden niet anders. Het spijt ons 
bijzonder dat u nu zo alleen achterblijft!’  
 ‘Ik denk niet dat ik lang alleen blijf,’ antwoordde ze, ‘u 
beiden zult zich toch wel over me ontfermen?’ Daarbij keek 
ze alleen de ijkmeester aan.  
 Ze stond op en liep naar de trap en ging de trap op. Door 
al het rumoer in de herberg hoorde je nog het zachte, bevalli-
ge ritselen van de brede, donkerrode plooirok.  
 Het was al diep in de nacht, toen ze naar huis reden, naar 
Zlotogrod, de ijkmeester en de gendarme.  
 Onderweg zei Slama: ‘Die zou ik ook wel willen!’  
 ‘Ik ook!’ zei Eibenschütz en had meteen spijt dat hij dat ge-
zegd had.  
 ‘Heb je haar dan nog niet?’ vroeg de gendarme.  
 ‘Hoe kom je erbij?’ zei de ijkmeester.  
 ‘Ach, waarom niet?’ zei de gendarme.  
 ‘Weet ik niet,’ zei Eibenschütz.  
 ‘In elk geval,’ besloot de gendarme, ‘is het goed dat we 
hem kwijt zijn, Jadlowker. Ik denk twee jaar!’  
 Eibenschütz knalde uit verlegenheid met de zweep. De 
schimmel ging over in galop. Het wagentje gleed licht en snel 
over de zanderige landweg. De sterren glansden machtig en 
stil. Het windje woei. De schimmel schemerde in het donker-
blauw van de nacht voor de ogen van ijkmeester Eibenschütz.  
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 Twee jaar, dacht hij, twee jaar geluk zijn een leven waard, 
twee levens, drie levens. Hij hoorde het zachte tinkelen.  
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XVIII 
 
In Zloczow maakten ze met Jadlowker absoluut geen korte 
metten, zoals de uitdrukking luidt, maar waren juist heel lang 
met hem bezig. Hij werd aangeklaagd wegens aantasting van 
iemands goede naam, wegens belediging van een ambtenaar 
in functie, wegens gewelddadig verzet tegen het openbaar 
gezag en, wat het ergste was, wegens godslastering. Het pro-
ces duurde zo lang, doordat de rechters van de arrondisse-
mentsrechtbank al lang niet zo’n interessant proces hadden 
gehad. De districtsrechtbanken in die streek hadden veel te 
doen, futiliteiten en processen. Iemand had een ander niet be-
taald. Iemand had een ander een draai om zijn oren gegeven. 
De districtsrechtbanken in die streek hadden veel te doen. 
Want er waren bijvoorbeeld mensen, een speciaal soort men-
sen, die zich een draai om hun oren lieten geven, vrijwillig en 
met plezier. Ze verstonden de grote kunst om een paar man-
nen die hun om de een of andere reden kwaadgezind waren, 
net zolang te prikkelen tot ze een draai om hun oren kregen. 
Daarop gingen ze naar de districtsarts. Die stelde vast dat 
iemand hen pijn had gedaan en soms ook dat ze een tand 
kwijt waren. Dat heette medische verklaring. Daarop dienden 
ze een aanklacht in. Ze kregen gelijk en een schadevergoe-
ding. En daarvan leefden ze, jarenlang.  
 Maar dit terzijde. Dat was ook alleen maar een zaak voor 
de districtsrechtbanken. Maar de arrondissementsrechtban-
ken hadden bijna niets te doen in die streek. Als er een moord 
of zelfs een roofmoord werd gepleegd, werd die door de poli-
tie niet aan het licht gebracht. Maar er waren toch al weinig 
moordenaars en al helemaal weinig roofmoordenaars in die 
streek. Er waren alleen oplichters. En omdat ze bijna allemaal 
oplichters waren, gaf niemand een ander aan. De arrondisse-
mentsrechtbank had dus zo weinig te doen, dat ze de dis-
trictsrechtbank bijna benijdde. Dus waren ze blij met de zaak-
Jadlowker.  
 Er moesten vooral veel getuigen worden verhoord. Want 
alle standplaatshouders op de markt meldden zich als getui-
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ge. Ze kregen namelijk de heen- en terugreis betaald en bo-
vendien de vergoeding voor een getuige: één kroon en zes-
endertig heller.  
 Omdat ze dachten dat ze niet de volle vergoeding konden 
krijgen, als ze iets goeds over verdachte Jadlowker vertelden, 
zeiden ze alleen maar slechte dingen. Zelfs vrouw Czaczkes, 
die toch eigenlijk de oorzaak van het hele proces was, getuig-
de dat ze zowel door ijkmeester Eibenschütz als door wacht-
meester van de gendarmerie Slama uiterst voorkomend en 
menselijk behandeld was.  
 De officier van justitie diende een aanklacht in wegens ver-
zet tegen het openbaar gezag en wegens godslastering.  
 IJkmeester Eibenschütz en de wachtmeester van de gen-
darmerie hadden het onder ede bevestigd.  
 Jadlowkers advocaat wees de jury er echter op dat een ijk-
meester, eigenlijk een gemeenteambtenaar, niet het recht had 
om Jadlowker naar zijn vergunning te vragen. Verder was de 
ijkmeester tegenover de persoon van Jadlowker te ver gegaan 
door zich aan te matigen hem te arresteren en hem zelfs in de 
boeien te slaan. Ten derde had Jadlowker met zijn godslaste-
ring helemaal niet God in het algemeen bedoeld, de almach-
tige God, maar de god in het bijzonder, namelijk de god van 
de ambtenaren: ‘Jullie god!’ had hij gezegd.  
 Maar helaas bleek ook nog dat Jadlowker uit Odessa was 
gevlucht en dat hij ooit, jaren geleden, een man met een sui-
kerbrood had doodgeslagen.  
 Voor het verloop van het proces onbelangrijk, hoewel niet 
oninteressant, was de getuigenis van Jadlowkers vriendin, 
juffrouw Euphemia Nikitsch. Ondanks het plechtige karakter 
van de rechtbank verklaarde ze met bijna boosaardige vrien-
delijkheid dat ze haar vriend, Leibusch Jadlowker, altijd al als 
een opvliegend en vooral ongelovig man had beschouwd.  
 Machteloos zat de arme Jadlowker tussen twee bewakers 
in de beklaagdenbank. Hij liet niet alleen na zichzelf te ver-
dedigen, hij kwam niet eens op het idee om zichzelf te verde-
digen. Zijn hele leven was overhoop gehaald. Ze waren aan 
de weet gekomen dat hij uit Rusland was geïmmigreerd. Ze 
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waren verder aan de weet gekomen dat hij ooit, jaren gele-
den, in Odessa een man had gedood met een suikerbrood.  
 Hij had echter niet één mens vermoord, maar meer dan 
een, en daarom zweeg hij. Hij heette ook helemaal geen 
Jadlowker, maar Kramrisch. Hij had alleen de papieren en 
vanzelfsprekend ook de naam van een van zijn slachtoffers 
aangenomen.  
 Ze veroordeelden hem ten slotte tot twee jaar tuchthuis, 
verzwaard met een vastendag per week, op vrijdag, de dag 
waarop hij zijn misdrijf had begaan.  
 Stil en vastberaden liet hij zich afvoeren.  
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XIX 
 
IJkmeester Eibenschütz had het gevoel of hijzelf veroordeeld 
was in plaats van Leibusch Jadlowker. Waarom – dat wist hij 
niet, dat wist hij absoluut niet. Hij nam zich voor om nooit 
meer naar de grensherberg te gaan. Hij keek toch uit naar 
Euphemia. Maar ze was verdwenen, op een vreemde manier 
verdwenen.  
 Hij reed heel zwijgzaam met wachtmeester Slama naar 
huis. Het was een lange weg, ongeveer dertien kilometer. On-
derweg zweeg de ijkmeester, hoewel de gendarme meer dan 
eens aanstalten maakte om te praten. Wachtmeester Slama 
was door het proces namelijk uiterst opgewekt geworden, 
terwijl ijkmeester Eibenschütz juist uiterst terneergeslagen 
was.  
 Hij verkeerde in een vreemde toestand, Anselm Eiben-
schütz: hij dacht met medelijden en zelfs echt treurig aan de 
arme Jadlowker, maar tegelijkertijd moest hij ook bekennen 
dat hij met de twee jaar tuchthuis die Jadlowker gekregen 
had eigenlijk heel blij was. Hij wist niet precies waarom, of hij 
wist eigenlijk wel precies waarom, maar hij wilde het alleen 
niet toegeven.  
 Hij leverde een innerlijke tweestrijd of hij het, namelijk dat 
zekere weten, toe zou geven of niet. Allerlei onzin leek 
wachtmeester Slama onderweg te kletsen. Nooit eerder – dat 
idee had Eibenschütz – had Slama zoveel onzin verkondigd.  
 De avond was al ingevallen. Ze reden verder op de brede, 
zanderige landweg, tussen twee bossen. Ze reden verder in 
westelijke richting. De ondergaande zon, roodachtig en goe-
dig, scheen recht in hun ogen en verblindde hen. Aan beide 
kanten van de weg lichtten de dennen aan de bosranden op, 
als het ware van binnenuit, alsof ze het roodachtige goud van 
de zon gedronken hadden en dat nu uitstraalden. Ze hoorden 
het onvermoeibare fluiten, het kwinkeleren, het kwetteren en 
zingen van de vogels en ze roken de scherpe harsgeur, de on-
verbiddelijk zoete en bittere, die uit de beide oneindige bos-
sen stroomde. Die geur was scherp en zoet en bitter tegelijk. 
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IJkmeester Eibenschütz werd er opgewonden van en hij 
streelde met de zweep zachtjes de rechterflank van de schim-
mel, om hem aan te sporen. Waarom aansporen? Waar moest 
hij zo haastig naartoe? Naar huis? Had hij een huis? Had hij 
nog een huis? Krijste er geen vreemde baby door zijn huis? 
Baby Nowak? – Ach, wat weet een arme ijkmeester? Eiben-
schütz voelde zich naakt, helemaal naakt, alsof het lot hem 
uitgekleed had. Hij schaamde zich en het ergste was dat hij 
eigenlijk niet wist waarom hij zich schaamde. Nadat hij de 
schimmel eerst had aangespoord, probeerde hij de galop nu 
te beteugelen. De sterren stonden al te glanzen aan de hemel, 
heel ver en volkomen onbegrijpelijk. Van tijd tot tijd wierp 
Eibenschütz een blik omhoog. Hij probeerde troost te putten, 
hij zocht toenadering in zekere zin. Vroeger had hij nooit 
naar ze gekeken, laat staan van ze gehouden. Nu was het op-
eens alsof ze altijd deelgenomen hadden aan zijn leven, wel 
van ver, maar toch wel deelgenomen, zoals soms heel verre 
familieleden.  
 Nu bereikten ze het stadje Zlotogrod.  
 ‘Zal ik je afzetten?’ vroeg Eibenschütz de gendarme.  
 ‘Ja, doe dat maar,’ zei de wachtmeester, ‘ik ben moe.’  
 Wachtmeester van de gendarmerie Slama woonde aan de 
rand van Zlotogrod, daar waar de weg naar Szwaby begon. 
Een verweerd houten bord wees met een witte pijl de weg 
naar Szwaby en de witte pijl schitterde bijna fel in de licht-
blauwe nacht.  
 IJkmeester Eibenschütz nam afscheid van de gendarme.  
 Hij wilde eigenlijk naar huis rijden, de ijkmeester. Maar de 
pijl, de pijl schitterde te veel. En daarom stuurde Eibenschütz 
zijn wagentje naar Szwaby, naar de grensherberg.  
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XX 
 
Op de grensherberg had Jadlowker verscheidene hypotheken 
genomen. Dat bleek nu. Direct nadat hij veroordeeld was, 
rees in het stadje Zlotogrod en eigenlijk in het hele district de 
vraag wie de grensherberg in Szwaby over zou nemen – tijde-
lijk natuurlijk, officieel tijdelijk – maar in werkelijkheid voor 
altijd. Want de grensherberg was een goedlopende zaak en 
Leibusch Jadlowker werd al lang benijd om het bezit ervan. 
Vanavond kwamen de vijf hypotheekverschaffers bij elkaar, 
zonder dat ze dat afgesproken hadden, in de grensherberg in 
Szwaby. Alle vijf kwamen ze bijna op hetzelfde moment en 
alle vijf schrokken ze toen ze elkaar hier tegenkwamen. De 
rijkste van hen was Kapturak.  
 Hij was het die de deserteurs bracht; hij dreef immers han-
del met hen. Hij alleen wist hoeveel de zaken de herberg op-
leverden en hij was het ook die aan de andere kant van de 
grens, op Russisch grondgebied, een soortgelijke herberg be-
zat. Maar de andere hypotheekverschaffers waren leken: een 
koraalhandelaar genaamd Piczenik, een vishandelaar ge-
naamd Balaban, een huurkoetsier genaamd Manes en een 
melkhandelaar genaamd Ostersetzer.  
 Alle vier waren ze minder slim dan de kleine Kapturak. 
Euphemia Nikitsch zat aan tafel, zij hoorde bij de herberg en 
op haar hadden de hypotheken betrekking. Alle vijf de 
schuldeisers keken haar weliswaar niet aan, terwijl ze onder-
handelden, maar alle vijf wisten ze dat zij er was, dat zij aan-
wezig was en dat ze luisterde. Geen van de vijf beviel haar, 
de al te dorre Piczenik niet, de al te dikke Balaban niet, de 
lompe koetsier Manes niet en Ostersetzer niet, omdat hij pok-
dalig was met een armzalige baard als van een geitenbok. Het 
beste beviel haar, Euphemia, nog de kleine Kapturak. Hij was 
dan klein en lelijk, maar wel sluwer en rijker dan de anderen. 
Naast hem ging ze zitten. Ze dronken op het welzijn van de 
veroordeelde Jadlowker. Ze toostten allemaal.  
 Op dat moment hoorden ze het getinkel van een wagen en 
Euphemia wist meteen dat het de wagen van de ijkmeester 
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was. Ze stond op. In feite hield ze van hem. Ze hield ook van 
het geld, van de zekerheid, van de herberg, van de winkel die 
erbij hoorde en ook van de arme Jadlowker, die nu in het 
tuchthuis zat, maar van hem alleen denkend aan de mooie 
uren die ze met hem genoten had. Want ze was dankbaar van 
aard, net als veel lichtzinnige mensen. Herinneringen maak-
ten haar altijd weemoedig en teder. Ze sprong op, toen ze de 
wagen van de ijkmeester hoorde.  
 Hij kwam al binnen, groot en fors als hij was en bijna leken 
alle anderen uitgewist. Zijn borstelige, blonde, bijna forse 
snor glansde sterker dan de drie petroleumlampen in het 
midden van de kamer. Ook de vijf schuldeisers sprongen op. 
Hij groette hen nauwelijks. Hij ging gewoon zitten, zich be-
wust van zijn macht en alsof achter hem, onzichtbaar maar 
voortdurend aanwezig, wachtmeester van de gendarmerie 
Slama stond, met opgezette bajonet en met de glanzende 
piekhelm.  
 Het gesprek verstomde. Al gauw stonden de hypotheek-
verschaffers op en gingen weg. Ze zagen er geslagen uit en 
leken wel honden.  
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XXI 
 
Het is belangrijk om te weten dat de grensherberg in Szwaby 
geen gewone herberg was. Voor die herberg had zelfs de 
rijksoverheid belangstelling. Blijkbaar was het voor de over-
heid van belang om te weten hoeveel en welke deserteurs er 
iedere dag uit Rusland kwamen.  
 Vandaag wil de overheid dit weten en morgen dat. Ze heb-
ben zelfs belangstelling voor het gevogelte van vrouw Czacz-
kes, voor de gewichten van Balaban en voor de leerplichtige 
kinderen van Nissen Piczenik; de overheid bekommert zich 
om de vaccinaties, om de belastingen, om de huwelijken en 
om de scheidingen, om de testamenten en de nalatenschap-
pen, om de smokkelarij en om de goudvervalsers. Waarom 
zouden ze zich dan niet bekommeren om de grensherberg 
van Jadlowker, waar alle deserteurs naartoe komen? Het dis-
trictsbestuur had er politiek belang bij dat de grensherberg 
goed bewaakt werd. Daarvoor wendde het zich tot de ge-
meente Zlotogrod. En de gemeente Zlotogrod wees als voor-
lopige beheerder van de grensherberg ijkmeester Eibenschütz 
aan.  
 Het gevolg daarvan was dat ijkmeester Eibenschütz er heel 
blij en tegelijk heel verlegen mee was. Hij was blij en hij wist 
niet waarom. Hij was bang en hij wist niet waarvoor. Toen hij 
het document kreeg met het opschrift Strikt vertrouwelijk, 
waarin hem door de gemeente in opdracht van de politieke 
autoriteiten werd verzocht tijdens de afwezigheid van de waard 
en kruidenier Leibusch Jadlowker de supervisie op zich te nemen 
over diens bedrijf in de ruimste zin, dacht hij tegelijkertijd door 
een geluk en een ongeluk getroffen te zijn, en hij voelde zich 
zo’n beetje als iemand die droomt dat hij op een uitgestrekt 
veld staat, blootgesteld aan twee winden tegelijk: een noor-
denwind en een zuidenwind. Het bittere leed en de zoete 
vreugde ademden hem tegelijkertijd en heftig aan. Hij kon 
het verzoek van de gemeente respectievelijk het districtsbe-
stuur natuurlijk afwijzen. In de brief stond: Het is aan u om dit 
voorstel te accepteren of af te wijzen. Daardoor was de situatie 
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van de ijkmeester nog moeilijker geworden. Hij was niet ge-
wend om beslissingen te nemen. Twaalf jaar was hij in mili-
taire dienst geweest. Hij was gewend om te gehoorzamen. 
Was hij maar in de kazerne, bij het leger gebleven!  
 Hij liep heel langzaam, met zijn hoed in zijn hand en met 
gebogen hoofd naar huis. Hij had lang de tijd en hij ver-
beeldde zich dat de weg langer was dan anders. Vreemd ge-
noeg voelde hij geen afkeer van zijn huis en wat erin verbor-
gen was: zijn vrouw en de bastaard. Hij had het kind sinds de 
avond waarop de vroedvrouw het hem gegeven had niet 
meer gezien. Ook zijn vrouw vertoonde zich niet tijdens de 
uren dat hij thuis was. Hij hoorde alleen soms door de dichte 
deur het krijsen van het kind. Het bezorgde hem een bijzon-
dere vreugde, het stoorde hem helemaal niet, vreemd genoeg. 
Hij lachte fijntjes voor zich heen, als hij de kleine zo hoorde 
blèren. Als hij blèrde, de kleine, dan was dat een teken dat hij 
zich ergerde. Ook zijn moeder ergerde zich en ook het dienst-
meisje Jadwiga ergerde zich. Ze moesten zich allemaal maal 
maar ergeren!  
 Vanavond drong er geen geluid door de dichte deur. Het 
dienstmeisje Jadwiga kwam zwijgend binnen om de soep en 
het vlees te brengen, tegelijk – want Eibenschütz had haar 
verboden op één avond twee keer de kamer binnen te komen. 
Hij at haastig en liet de helft staan. Hij miste het huilen van 
het kind en het kalmerende zingen van zijn vrouw.  
 Onder het eten haalde hij de strikt vertrouwelijke brief uit 
zijn zak en las die nog een keer door. Een tijdje dacht hij dat 
er uit de woorden en zelfs uit de letters nieuwe mogelijkhe-
den en nieuwe betekenissen zouden komen. Nadat hij de 
brief een paar keer gelezen had, moest hij bekennen dat er 
niets geheimzinnigs in stond en geen verborgen bijbetekenis.  
 Hij moest een beslissing nemen, daar was geen twijfel aan. 
De borden stonden nog voor hem, halfvol, weggeschoven en 
afgewezen. Hij stond al op. Hij ging naar de schuur en duw-
de het wagentje naar de binnenplaats en daarna naar de stal, 
om Jakob, de schimmel, los te maken.  
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 Hij spande het paard in en reed weg. Hij zat rustig, met 
zijn handen in zijn schoot, op de bok. De teugels lagen losjes 
op de rug van het paard; het eind was om de remhendel ge-
slagen. De zweep leunde links in de leren houder.  
 De schimmel bracht hem zonder teugels, zonder zweep en 
zonder commando in de normale tijd naar Szwaby, direct 
voor de grensherberg.  
 Eibenschütz vroeg meteen naar Euphemia. Hij ging niet 
zitten; het leek hem nodig om een soort diensthouding aan te 
nemen, alsof hij hier gekomen was met het vaste besluit de 
leiding van de zaak over te nemen. Diensthouding – zei hij 
tegen zichzelf – en hij bleef onder aan de trap staan met zijn 
hoed op. Het duurde even voor ze naar beneden kwam. Na 
lange tijd hoorde hij op de trap haar hakken. Hij keek niet op, 
maar dacht duidelijk haar voeten te zien, de lange, smalle 
voeten in de lange, smalle schoenen. Daar ritselde haar wijn-
rode rok met de vele plooien al. Op de kale, harde, houten 
treden klonk haar harde, stevige en gelijkmatige pas. Eiben-
schütz wilde niet opkijken. Hij vond het veel prettiger om 
zich voor te stellen hoe ze liep en hoe de vele, vele tere plooi-
en van haar jurk bewogen. Nog veel meer treden had de trap 
moeten hebben. Nu was ze beneden, nu stond ze al voor 
hem. Hij nam zijn hoed af.  
 Hij zei, zonder haar recht aan te kijken, over haar hoofd 
heen, maar zo dat hij de blauwzwarte glans van haar haren 
maar al te duidelijk zag: ‘Ik heb u iets bijzonders te vertellen!’  
 ‘Zegt u het maar.’  
 ‘Nee, iets heel bijzonders! Niet hier!’  
 ‘Laten we dan naar buiten gaan,’ zei ze en ging hem voor 
naar de deur.  
 De maan stond groot en mild boven de binnenplaats.  
 De hond blafte onvermoeibaar. De schimmel stond vastge-
bonden aan de poort en hield zijn hoofd gebogen, alsof hij 
nadacht. Het rook bedwelmend zoet naar acacia’s en Eiben-
schütz had het gevoel of alle geuren van deze lentenacht lou-
ter van de vrouw kwamen, alsof zij in haar eentje deze hele 
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nacht geur en glans en maan uit wilde delen en alle acacia’s 
ter wereld.  
 ‘Ik ben hier vandaag in functie,’ zei hij. ‘Ik vertrouw je en 
daarom zeg ik het – Euphemia,’ voegde hij er even later aan 
toe. ‘Er mag geen schuldeiser dit huis binnen. Ik heb op-
dracht gekregen om het te beheren en toezicht te houden. Als 
je wilt, doen we dat in goed overleg.’  
 ‘Natuurlijk,’ antwoordde ze, ‘waarom zouden we dat niet 
in goed overleg doen?’  
 De ijkmeester had het idee dat haar stem in het zilveren 
blauw van de nacht anders klonk dan in de gelagkamer. De 
stem was luid, helder en zacht, ze had als het ware welvingen 
en bogen en Eibenschütz dacht de stem te kunnen zien en 
bijna aan te kunnen raken. Al gauw had hij het gevoel of die 
zich boven zijn hoofd welfde en alsof hij er vlak onder stond.  
 Pas na een hele tijd nadat ze uitgeklonken was, begreep hij 
wat de stem gezegd had. Ze zouden alles in goed overleg 
doen. Waarom ook niet?  
 ‘Het is strikt vertrouwelijk,’ zei hij. ‘Begrijp je? Wil je er 
niemand iets over zeggen?’  
 ‘Niemand,’ zei ze en stak haar hand naar hem uit, een 
glanzende, witte hand. Het was alsof die door de zilverblau-
we nacht zwom.  
 Hij wachtte even en keek heel lang naar de glanzende 
hand, voor hij die drukte. De hand was koud en warm tege-
lijk en hij had het idee dat de handpalm warm was en de 
handrug koud. Hij hield het witte, glanzende ding lang vast. 
Toen hij losliet, glimlachte Euphemia. In het blauw van de 
nacht zag je duidelijk haar witte tanden.  
 Ze draaide zich snel om en haar rok met de vele plooien 
ruiste, heel zacht. De jurk leidde een eigen leven en was een 
soort levende tovertent. Ze ritselde, ze ruiste.  
 Toen de ijkmeester terugging naar de herberg, zaten 
wachtmeester Slama en de schurk Kapturak aan een tafeltje 
tarok te spelen. Eibenschütz ging bij hen zitten.  
 ‘Arme man, die Jadlowker,’ zei Kapturak, ‘vindt u ook 
niet, ijkmeester?’  
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 Eibenschütz gaf geen antwoord, maar gendarme Slama zei 
ongeduldig: ‘U krijgen we ook nog wel, meneer Kapturak! 
Nog een potje?’  
 
 
  



 65 

XXII 
 
De meeste mensen gaan dood zonder over zichzelf ook maar 
een greintje waarheid gehoord te hebben. Misschien horen ze 
dat in de andere wereld. Maar sommigen is het gegund nog 
in dit leven te beseffen wat ze eigenlijk zijn. Ze beseffen het 
gewoonlijk heel plotseling en ze schrikken geweldig. Tot dat 
soort mensen behoorde ijkmeester Eibenschütz.  
 De zomer kwam plotseling, zonder overgang. Hij was 
warm en droog en als hij hier en daar een onweer voort-
bracht, dan ging dat snel voorbij en liet een nog heviger hitte 
achter. Het water werd schaars en de bronnen droogden op. 
Het gras op de weiden werd vroeg geel en verwelkt en zelfs 
de vogels leken te verdorsten. Ze waren talrijk in deze streek. 
Nog iedere zomer die Eibenschütz hier had doorgebracht, 
was vervuld geweest van hun schetterende zang. Maar deze 
zomer hoorde je ze maar zelden en de ijkmeester merkte tot 
zijn verbazing dat hij hun zang miste. Wanneer had hij ooit 
iets om vogelzang gegeven? Waarom ervoer hij opeens alle 
veranderingen in de natuur? Wat had de natuur zijn leven 
lang voor hem betekend, voor explosievenspecialist Eiben-
schütz? Goed zicht of slecht zicht. Een exercitieterrein. Jas 
aantrekken of wapen aangespen. Uitrukken of niet uitrukken. 
De loop van de karabijnen twee keer per dag laten poetsen of 
maar één keer. Waarom ervoer ijkmeester Eibenschütz plotse-
ling alle veranderingen in de natuur? Waarom genoot hij nu 
van het diepe, zomerse groen van de grote, brede, rijke kas-
tanjebladeren en waarom bedwelmde de geur van de kastan-
jes hem nu zo hevig?  
 Zijn kind, dat wil zeggen: het kind van secretaris Nowak, 
werd nu in de kinderwagen rondgereden. Hij kwam zijn 
vrouw soms tegen in het kleine stadspark, als hij erdoorheen 
liep van kantoor naar huis. Het was te warm om op de stenen 
te lopen. Als hij zijn vrouw tegenkwam, liep Eibenschütz een 
eindje met haar mee achter de kinderwagen, en ze spraken 
geen woord. Hij voelde allang geen haat meer tegen zijn 
vrouw en ook niet tegen het kind; ze lieten hem allebei on-
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verschillig en soms had hij medelijden met allebei. Hij liep 
mee achter de wagen, naast zijn vrouw, gewoon omdat hij de 
mensen in het stadje wilde laten geloven dat alles in orde 
was. Plotseling maakte hij rechtsomkeert, zonder een woord 
en zonder een groet en ging naar huis. Het dienstmeisje zette 
het eten voor hem neer. Hij at haastig en achteloos. Hij dacht 
al aan de schimmel, aan het wagentje, aan de rit naar Szwaby 
en aan de grensherberg.  
 Hij ging naar buiten, naar de schuur en de stal, hij spande 
het paard in en hij reed weg. In gouden wolken van stof en 
zand reed hij weg, zijn keel was droog en de onbarmhartige 
zon stak met duizend lansen in zijn hoofd door de breedge-
rande strohoed, maar zijn hart was vrolijk. Hij had heel wat 
keren voor een herberg stil kunnen houden, want er stonden 
veel herbergen aan zijn weg. Hij stopte nergens. Dorstig en 
hongerig als zijn ziel was, wilde hij in Szwaby, in de grens-
herberg aankomen.  
 Hij kwam aan; het had ruim twee uur geduurd. Jakob, de 
schimmel, was al ongeduldig; hij liet zijn tong hangen, hij 
snakte naar water en zijn flanken beefden van warme opwin-
ding. De knecht kwam om hem uit te spannen. Sinds Jadlow-
ker opgesloten zat, beschouwde de knecht ijkmeester Eiben-
schütz als de wettige eigenaar van de grensherberg. Het was 
een oude knecht, een Roetheense boer. Onufri heette hij en 
doof was hij ook. Je had kunnen denken dat hij niets ver-
stond, maar hij begreep alles, misschien doordat hij zo doof 
en zo oud was. Sommige mensen die weinig horen zijn in 
staat heel veel te zien.  
 De ijkmeester ging aan het tafeltje bij het raam zitten. Hij 
dronk honingwijn en gezouten erwten at hij erbij. Met onder-
danige vriendelijkheid naderde Kapturak, alleen maar om 
hem goedendag te zeggen. De ijkmeester haatte dat onderda-
nige gedoe. Vreemd genoeg moest hij zelf vaststellen dat zijn 
groeiende gevoeligheid voor de gebeurtenissen in de natuur 
hem ook gevoeliger maakte voor de slechtheid van de men-
sen. Het leek de ijkmeester onrechtvaardig dat Jadlowker ver-
oordeeld was, terwijl Kapturak vrij rondliep. Jammer genoeg 
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gaf Kapturak geen aanleiding om schuldig bevonden te wor-
den aan wetsovertreding. Hij had geen winkel, geen weeg-
schalen en geen gewichten. Maar op een dag zouden hem 
toch nog wel pakken.  
 Eibenschütz bleef nog even zitten drinken; daarna stond 
hij op en vroeg de dienster om Euphemia te roepen. Hij ging 
onder aan de trap staan om de vrouw op te wachten.  
 Nog steeds bracht Kapturak iedere dag, dat wil eigenlijk 
zeggen iedere nacht, Russische deserteurs naar de grensher-
berg. Er werd veel aan hen verdiend, want ze waren trooste-
loos en wanhopig, en wanhopigen en troostelozen geven geld 
uit. Maar er waren ook spionnen bij, die hun lotgenoten aan-
gaven en verder ook aangifte deden van veel van de toestan-
den aan de grens. Politiebewaking organiseren was helemaal 
niet de taak van een ijkmeester en zo was het karakter van 
Anselm Eibenschütz ook niet. Maar hij lette op en deed zijn 
best om gesprekken op te vangen en gezichten te onthouden. 
Het stond hem tegen, maar toch deed hij het.  
 Euphemia bevond zich niet boven, op haar kamer, maar 
ernaast, in de winkel, waar ze de boeren terpentijn, gort, ta-
bak, haring, sprot, sitspapier, zilverpapier en blauwe kleur-
stof verkocht. De winkel was maar twee dagen per week 
open, maandag en donderdag. Vandaag was het donderdag. 
Vergeefs wachtte Eibenschütz onder aan de trap. Euphemia 
kwam, tot zijn verrassing.  
 Ze gaf hem een hand en hij herinnerde zich hoe die hand 
een paar weken geleden in de lente door de zilverblauwe 
nacht naderbij gekomen was, naderbij gezwommen was. Hij 
drukte de hand en hield haar lang vast, langer dan hem pas-
send leek, maar wat moest hij doen?  
 ‘Wat wil je van me?’ vroeg Euphemia.  
 Hij wilde zeggen dat hij hier in functie gekomen was, maar 
hij zei: ‘Ik wou je weer zien!’  
 ‘Kom maar naar de winkel,’ antwoordde ze, ‘ik heb geen 
tijd, de klanten staan te wachten.’  
 Hij ging de winkel in.  
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 De gouden zomeravond was al aangebroken. De deser-
teurs in de herberg zaten te zingen. Ze dronken thee en ster-
kedrank en wisten het zweet van hun gezichten na iedere 
slok. Ieder van hen had een handdoek om zijn hals hangen. 
Even hielden ze op met zingen, toen Euphemia en de ijk-
meester naar buiten gingen.  
 Er stonden veel boeren en joden in het winkeltje te wach-
ten. Ze wilden terpentijn, was, apollokaarsen, schuurpapier, 
tabak, haring, sprot en blauwe kleurstof. IJkmeester Eiben-
schütz, die hier zo vaak gekomen was, beroepshalve, als vol-
trekker van onverbiddelijke wetten, om weegschalen en ma-
ten en gewichten te controleren, bevond zich onverwachts 
achter de toonbank, naast Euphemia. En alsof hij een leerling 
was, vroeg ze hem dit of dat te halen, dit of dat te wegen, dit 
of dat te vullen en deze of gene te helpen.  
 De ijkmeester gehoorzaamde. Wat moest hij anders? Hij 
wist niet eens dat hij gehoorzaamde.  
 De klanten gingen weg. Euphemia en de ijkmeester gingen 
de winkel uit. Ze hoefden nauwelijks drie passen naar de her-
berg af te leggen. Maar de ijkmeester had het gevoel of ze 
daar heel, heel veel tijd voor nodig hadden. De goede, koele 
zomernacht was al aangebroken.  
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XXIII 
 
Hij bleef die nacht heel lang in de grensherberg, tot aan het 
eerste ochtendgloren, tot het moment dat Arbisch, de agent 
van de gemeentepolitie, de deserteurs af kwam halen. Voor 
het eerst sinds vele weken was de hemel deze morgen be-
wolkt. De zon kwam, toen Eibenschütz de poort van de her-
berg uitreed, rood en klein als een sinaasappel aan de hemel 
op. In de lucht rook het al zoet en opgewekt en nat na de 
langverwachte regen. Een zacht windje woei Eibenschütz te-
gemoet. Hoewel hij de hele nacht gedronken had, was hij fris 
en leek wel gewichtloos. Heel jong voelde hij zich en het was 
of hij tot dit moment nog niets meegemaakt had, helemaal 
niets. Zijn leven moest nog beginnen.  
 Hij had al ongeveer een uur gereden en was halverwege 
de weg naar huis, toen het begon te regenen, eerst zachtjes, 
maar langzamerhand steeds heviger. Al het natte rondom 
hem ademde milde goedheid. Alles onderweg leek zich ge-
willig over te geven aan de regen. De linden langs de weg 
bogen hun hoofden. De struiken aan weerskanten van de be-
gaanbare paden in het moeras van Zubrowka leken zich zelfs 
opgericht te hebben en wellustig te rillen in de warme regen. 
Bijna plotseling begon ook de vogelzang, die de ijkmeester zo 
lang gemist had. Het luidste zongen de merels. Vreemd, zei 
de ijkmeester tegen zichzelf, en ongewoon was het ook, dat 
de vogels midden in de regen floten, kwetterden en tierelier-
den; waarschijnlijk begroetten ze hem, dacht hij verder, net 
als ik. Maar hoe komt het toch dat ik een regenbui begroet? 
Wat gaat de regen mij aan? Ik moet wel erg veranderd zijn in 
deze streek! Wat gaat de regen mij aan? Wat heb ik met de 
vogels te maken?  
 Plotseling, hij wist zelf niet waarom, trok hij aan de teugels 
en de schimmel hield stil. Daar zit hij nu op de bok, ijkmees-
ter Eibenschütz, in de stromende regen en de weke strohoed 
zit slap op zijn hoofd als een natte lap. Hij houdt stil in de re-
gen, in plaats van verder te rijden, zoals het hoort.  
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 Hij keert plotseling om. Hij knalt met de zweep. De schim-
mel gaat over in galop. Nog geen halfuur later is hij weer in 
Szwaby. Het regent nog steeds dat het giet.  
 Eibenschütz laat zich een kamer in de herberg wijzen. Hij 
zegt tegen Onufri dat de grond onderweg te modderig is ge-
worden en dat geen mens verder kan rijden. Daarom wil hij 
hier liever slapen tot de regen opgehouden is.  
 Hij krijgt een kamer. Hij slaapt licht en zonder dromen en 
wordt pas ’s avonds wakker.  
 Het regent allang niet meer. Het loof aan de bomen voor 
de ramen is droog. De stenen op de binnenplaats van de her-
berg zijn droog en de zon is juist bezig in haar volle glans on-
der te gaan. De lucht is onbewolkt.  
 De ijkmeester gaat naar de gelagkamer.  
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XXIV 
 
Hij wacht op Euphemia; ze komt niet. Hij zit met zijn hoofd 
op zijn handen. Hij weet ook niet goed wat hij hier moet. 
Door het lawaai dat de andere gasten veroorzaken hoort hij 
het onverbiddelijke, harde tikken van de hangklok. Langza-
merhand begint hij te denken dat hij hier niet vrijwillig is ge-
komen, maar dat iemand hem hier heeft gebracht. Hij herin-
nert zich alleen niet wie het was en hij weet ook niet wie het 
geweest kan zijn.  
 De deur gaat open, je voelt het aan de tocht, en Kapturak 
komt binnen. Hij gaat recht naar het tafeltje van de ijkmees-
ter. ‘Een potje?’ vraagt hij. ‘Goed, doen we.’  
 Ze spelen een partijtje tarok, nog een en nog een. Hij wacht 
tevergeefs op Euphemia. Hij verliest alle drie de partijtjes.  
 Verloren is ook de dag en verloren is ook de nacht. Hij 
weet niet wat hij moet doen. Hij zegt geen woord, ook niet 
tegen Kapturak. Hij wacht op Euphemia. Ze komt niet.  
 Tegen drie uur ’s nachts begon er een deserteur trekhar-
monica te spelen. Hij speelde het lied Ja ljoebyl tjebja, Ik hield 
van je – en iedereen begon te huilen. Ze huilden om hun ge-
boorteland, dat ze zelf net opgegeven hadden. Ze verlangden 
meer naar hun geboorteland, op dit moment, dan naar de 
vrijheid.  
 Iedereen had tranen in zijn ogen. Droog bleven alleen de 
ogen van Kapturak. Ook een trekharmonica kon hem niet 
ontroeren. Hijzelf bracht de deserteurs de grens over. Hij 
leefde ervan. Hij leefde van het heimwee van de deserteurs, 
van hun verlangen naar de vrijheid.  
 Zelfs ijkmeester Eibenschütz werd weemoedig. Hij luister-
de naar de melodie Ja ljoebyl tjebja – en hij voelde zijn ogen 
vochtig worden.  
 Kapturak vroeg, bijna op het moment dat de trekharmoni-
ca begon te spelen, of Eibenschütz niet nog een partijtje wilde 
spelen. ‘Ja,’ zei Eibenschütz, ‘waarom niet?’ En ze speelden 
hun vierde partijtje tarok. Eibenschütz verloor weer.  
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 De ochtend gloorde al, toen Eibenschütz opstond. Hij ging 
de trap op en moest zich met beide handen aan de leuning 
vasthouden.  
 Hij wankelde zijn kamer in. In zijn kleren ging hij op bed 
liggen, net als vroeger, tijdens de manoeuvres. Hij sliep zon-
der dromen en heel rustig. Het eerste vogelgekwetter maakte 
hem wakker. Hij stond dadelijk op en wist ook meteen waar 
hij was: in de grensherberg, en daar was hij helemaal niet ver-
baasd over.  
 Hij had geen spullen om zich te wassen. Hij kon zich niet 
scheren. Dat vond hij vervelend. Hij voelde zich vuil en ook 
beledigd. Toch ging hij naar beneden.  
 De krachtige zomerochtend stroomde hevig door de open 
ramen. Op de grond lagen de deserteurs nog te slapen. Ook 
de ochtendzon kon hen niet wekken, net zo min als het schet-
terende zingen van de ochtendmerels.  
 Midden tussen slapende deserteurs die aan zijn voeten la-
gen zat ijkmeester Eibenschütz thee te drinken.  
 Onufri bediende hem. ‘Waar is Euphemia?’ vroeg de ijk-
meester. ‘Weet ik niet,’ zei Onufri. ‘Ik wil haar zien,’ zei Ei-
benschütz. ‘Ik heb haar iets belangrijks te vertellen.’  
 ‘Goed,’ zei Onufri, en Eibenschütz bleef zitten. Ze kwam 
ook al gauw, Euphemia. Hij schaamde zich tegenover haar, 
ongewassen als hij was en met zijn baard van gisteren.  
 ‘Ik heb de hele nacht op je gewacht,’ zei hij.  
 ‘Nu kun je me toch zien?’ antwoordde ze. ‘Je blijft toch 
hier?’  
 Hij wist helemaal niet dat hij hier gekomen was om hier te 
blijven. Wat was dat eenvoudig. Natuurlijk! Wat had hij thuis 
te zoeken? ‘Ja ja,’ zei hij door de open deur de jonge ochtend 
in. De mannen op de grond werden langzaam wakker. Ze 
bleven nog even duf zitten, daarna wreven ze in hun ogen en 
pas daarna leken ze te merken dat het ochtend was. Ze ston-
den op en gingen een voor een naar de binnenplaats om zich 
bij de bron te wassen.  
 Eibenschütz bleef alleen met Euphemia in de grote gelag-
kamer, die plotseling groter was geworden. Het was alsof de 
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ochtend zich steeds verder uitstrekte. Het rook naar ochtend 
en ook naar gisteren, naar de kleren en de slaap van de man-
nen en naar brandewijn en honingwijn en ook naar zomer en 
ook naar Euphemia. Alle geuren bestormden de arme Eiben-
schütz nu. Ze brachten hem in verwarring en toch kon hij ze 
precies onderscheiden.  
 Heel veel, erg veel ging er door zijn hoofd. Hij begreep dat 
hij niets verstandigs meer kon zeggen en hij moest toch iets 
doen, en Euphemia zat naast hem. Hij omhelsde haar plotse-
ling en kuste haar innig en heftig. Toen de mannen van de 
bron de deur weer naderden, zei hij eenvoudig en oprecht: ‘Ik 
houd van je!’ En gauw stond hij op. Hij liet het paard inspan-
nen. Hij reed naar huis om zijn spullen te halen.  
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XXV 
 
Zolang de zomer duurde, was Eibenschütz gelukkig. Hij er-
voer de liefde en alle zalige veranderingen die ze een man 
bezorgt. Braaf en eenvoudig als hij was, met een wat flegma-
tiek karakter, beleefde hij de eerste hartstocht in zijn leven 
grondig, eerlijk en met alle schroom, huiver en zaligheden. 
Niet alleen toegeeflijk, maar ook nalatig deed hij deze tijd zijn 
werk. De lange zomerdagen waren maar kleine toegiften bij 
de korte, hevige en volle nachten. Wat hij overdag zonder 
Euphemia deed, was niet van belang.  
 Naar huis, naar zijn vrouw, ging Eibenschütz nauwelijks 
één keer per week. Hij kwam uit een soort sporadisch plichts-
besef en vanwege de mensen. Ze wisten allemaal dat hij met 
Jadlowkers vrouw samenleefde, maar omdat hij zo mild en 
nalatig was geworden, bekeken ze hem ook met milde of op 
zijn minst onverschillige ogen. Hij bekommerde zich overi-
gens niet om de taak die hem was opgedragen. Voor de her-
berg en de winkel zorgde Euphemia alleen en ook om de pa-
pieren van de mensen die de grens over kwamen bekommer-
de ze zich, en de namen noteerde ze zelf in haar hulpeloze 
handschrift in het grote boek, dat de gendarmes altijd maar 
zelden en vluchtig inkeken.  
 En nu brak de herfst aan. En net als elke herfst kwam kas-
tanjepoffer Sameschkin naar Szwaby, Sameschkin uit Uchna 
in Bessarabië. Hij was verre familie van Euphemia; dat zei ze 
tenminste. Hij was haar geliefde, dat was geen geheim en ie-
dereen wist het. Jadlowker had goed met hem op kunnen 
schieten. Sameschkin kwam altijd in oktober. Hij bleef de hele 
winter. Hij kwam met veel zakken kastanjes en met zijn 
braadoventje op vier magere, zwarte pootjes. Hij zag er heel 
vreemd uit, alsof hijzelf ook gepoft was. De zon van Bessara-
bië en van de Kaukasus en van de Krim had hem zo gepoft. 
Zijn kleine, snelle oogjes deden denken aan de stukjes houts-
kool waarop hij zijn kastanjes braadde en zijn lange, dunne 
snor, die aan een fraai gebogen zweepje van haar deed den-
ken, was nog zwarter dan de ijzeren oven. Zijn handen en ge-
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zicht waren bruin als kastanjes. Op zijn hoofd droeg hij een 
hoge bontmuts van astrakan en om zijn lichaam een witte, 
erg beroete en vettige schapenvacht. Hij had grote, echt ge-
weldige knielaarzen met heel wijde schachten. In zijn gordel 
stak een zware stok van weichselhout, aan de onderkant 
voorzien van een vierkante ijzeren punt. Zo was hij volkomen 
toegerust voor een harde winter en voor een hard beroep.  
 Het was een goedmoedige en zelfs weekhartige man. Hij 
sprak een mengeling van vele talen, die niemand in deze 
streek verstond. Ze noemden hem hier gewoon “de zigeu-
ner”, en maar weinigen wisten dat hij Sameschkin heette. 
Konstantin Sameschkin heette hij. Voor drie heller verkocht 
hij twintig kastanjes; per stuk verkocht hij zijn waar. Hij glim-
lachte veel en onder zijn zwarte snor verschenen groot en wit 
zijn tanden. Ze deden denken aan witte pianotoetsen.  
 Er waren in het hele district nog twee andere kastanjepof-
fers, een zelfs in Zlotogrod. Maar die werden niet zo gewaar-
deerd als Sameschkin, de zigeuner. Uit de hele streek kwa-
men veel mensen kastanjes bij hem kopen, rauw en gepoft. 
De rauwe verkocht hij voor tien heller per pond.  
 Natuurlijk wist Eibenschütz ook dat Sameschkin Euphe-
mia’s geliefde was. Vroeger was Sameschkin met zijn kastan-
jes door andere landen en andere streken getrokken. Elke 
winter leefde hij ergens anders. Uit hondentrouw aan Euphe-
mia kwam hij nu al jaren naar Szwaby. In de zomer woonde 
hij als los werkman in Uchna in Bessarabië. Nu eens hielp hij 
bij de houthakkers en dan weer bij de kolenbranders, soms 
groef hij een waterput en vaak leegde hij mestputten. Nog 
nooit had hij een grotere stad dan Kisjinjov gezien. In zijn ar-
geloosheid dacht hij dat Euphemia hem trouw was. In de zo-
mer vertelde hij deze en gene dat hij elke herfst naar zijn 
vrouw ging. Die was aangesteld in de grensherberg in Szwa-
by en kon niet overal met hem mee. Hij keek erg uit naar de 
herfst, zoals anderen naar de lente.  
 De arme Eibenschütz had er niets aan dat hij Sameschkins 
goedmoedigheid zag. Integendeel: hij had veel liever gewild 
dat Sameschkin een schurk was geweest. Machteloos en heel 
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verdrietig keek hij toe hoe Sameschkin en Euphemia elkaar 
begroetten. Ze vielen elkaar in de armen. Fors en sterk lagen 
de roestbruine, grote, slanke handen van de zigeuner op 
Euphemia’s rug en drukten die, en met eerlijke ontzetting 
dacht Anselm Eibenschütz aan Euphemia’s mooie borsten – 
die waren immers van hem!  
 Sameschkin had zijn gereedschap meegebracht op een kar, 
zoals elk jaar. De kar werd getrokken door een poedel. De 
poedel en de kar stelde Sameschkin in de schuur van de her-
berg op. Voor de herberg stelde hij zichzelf op met zijn oven 
en met zijn kastanjes. Het rook in de hele plaats meteen naar 
herfst. Het rook naar Sameschkins schapenvacht, naar ver-
brande kolen en vooral naar de gepofte kastanjes. Een walm, 
samengesteld uit al die geuren, trok door het gehucht als een 
bode die Sameschkins komst aankondigde.  
 Een uur later kwamen ook de mensen uit Szwaby gepofte 
kastanjes kopen. Er stonden een hoop mensen om Samesch-
kin heen, en hij verkocht kastanjes, gepoft en rauw. Midden 
in de hoop gloeiden de rode kolen waarop de kastanjes lagen. 
Er was geen twijfel meer: de winter brak aan. De winter brak 
aan in Szwaby.  
 De winter brak aan. En daarmee begon ook het leed van 
ijkmeester Eibenschütz.  
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XXVI 
 
Ja, toen begon het grote lijden van ijkmeester Anselm Eiben-
schütz.  
 ‘Je kunt hier niet meer blijven wonen,’ zei Euphemia op 
een nacht tegen hem, ‘Sameschkin is gekomen, je weet het!’  
 ‘Wat heb ik met Sameschkin te maken en wat heb jij met 
Sameschkin te maken?’ vroeg hij.  
 ‘Sameschkin,’ zei ze, ‘komt elke winter. Ik hoor eigenlijk bij 
hem.’  
 ‘Voor jou,’ antwoordde ijkmeester Eibenschütz, ‘heb ik 
mijn huis, mijn vrouw en het kind opgegeven.’ (Hij durfde 
niet te zeggen: “mijn kind”). ‘En nu,’ vervolgde hij, ‘wil je me 
wegsturen?’  
 ‘Het kan niet anders,’ zei ze.  
 Ze zat rechtop in bed. De maan scheen scherp door de ron-
de openingen in de luiken. Hij keek naar haar. Nog nooit had 
hij zo begerig naar haar gekeken. In het maanlicht leek ze 
hem begeerlijk, alsof hij haar nooit eerder naakt had gezien. 
Hij kende haar precies, ieder plekje van haar lichaam en dat 
nog beter dan de trekken van haar gezicht.  
 Waarom nu? zei hij tegen zichzelf. Waarom eigenlijk? Er 
kwam een grote woede tegen de vrouw in hem op. Maar hoe 
woedender hij werd, hoe kostbaarder ze hem ook leek. Het 
was of zijn woede haar elke seconde aantrekkelijker maakte. 
Hij kwam helemaal overeind, pakte haar bij haar schouders, 
haar lichaam straalde, hij drukte haar met buitensporig veel 
kracht neer. Zo hield hij haar een tijdlang vast, in de kussens. 
Hij wist dat het haar pijn deed, maar ze kreunde niet eens en 
daardoor werd hij nog verbitterder. Hij stortte zich op haar 
en hij had het heerlijke gevoel dat hij haar vernietigde, terwijl 
hij haar liefhad. Een kreet van pijn wilde hij horen en daar 
wachtte hij op. Ze bleef stil en koel en het was alsof hij niet 
met Euphemia sliep, maar met een ver evenbeeld van haar. 
Waar was ze eigenlijk? Ze lag al beneden, in de armen van 
Sameschkin. ‘Zeg iets,’ smeekte hij. Ze zweeg als om zijn idee 
dat ze maar een evenbeeld was te vervolmaken. ‘Waarom zeg 
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je niks?’ ‘Weet ik niet, ik heb alles al gezegd!’ ‘Wil je echt met 
Sameschkin samenleven?’ ‘Dat moet!’ ‘Waarom moet dat?’ 
‘Weet ik niet.’ ‘Moet ik weg?’ ‘Ja!’ ‘Houd je niet van me?’ 
‘Weet ik niet.’ ‘Houd je van Sameschkin?’ ‘Ik hoor bij hem.’ 
‘Waarom?’ ‘Weet ik niet.’  
 Ze keerde zich van hem af. Ze viel meteen in slaap. Het 
was alsof ze ver weggegaan was, zonder afscheid.  
 Hij lag lang wakker en zag de maan door het luik en vond 
zichzelf zinloos en dwaas. Zijn hele leven was zinloos. Wat 
voor een boze god had hem bij Euphemia gebracht? Al gauw 
dacht ijkmeester Eibenschütz dat hij gek geworden was, al-
leen omdat de zin hem inviel: ‘Wie regeert de wereld eigen-
lijk?’ Zijn angst was zo groot dat hij, om die te voorkomen en 
zijn lot zelf te bezegelen, in bed overeind kwam en hardop de 
zin uitsprak: ‘Wie regeert de wereld eigenlijk?’ Hij leek ie-
mand die uit angst voor de dood een poging doet om zelf-
moord te plegen. Maar hij leeft nog en vraagt zich af: ben ik 
eigenlijk al dood? Ben ik eigenlijk al gek geworden?  
 Hij stond heel vroeg op; Euphemia sliep nog. Hij keek nog 
eens lang naar haar, naar het slapende evenbeeld van de ver-
re Euphemia. Ze sliep met haar handen verstrengeld op haar 
nek, in een ongewone houding, en het zag er bijna zo uit of ze 
wist dat hij naar haar keek.  
 Hij waste en schoor zich, nauwgezet, zoals elke morgen. 
Hij was sinds zijn diensttijd gewend ’s morgens een halfuur 
aan niets anders te denken dan aan het verzorgen van zijn ge-
zicht. Hij borstelde zijn jas, vest en broek. Hij deed dat heel 
behoedzaam, om Euphemia niet wakker te maken. Hij begon 
zijn koffer te pakken. Maar halverwege die bezigheid bedacht 
hij dat hij hier toch nog iets te doen had. Hij liet de koffer 
voor wat die was. Uit beroepsmatig plichtsbesef, dacht hij. 
Op zijn tenen liep hij de kamer uit.  
 Beneden in de gelagkamer stuitte Eibenschütz op Sa-
meschkin, de kastanjepoffer. Die glimlachte naar hem met al 
zijn glanzende tanden. Hij dronk thee en at brood met reuzel 
en strooide er voortdurend zout op. De arme Eibenschütz 
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had het gevoel of Sameschkin dat zout op hem strooide en 
niet op het brood.  
 Hij hield zich in en zei: ‘Goeiemorgen, Sameschkin!’ Op 
dat moment voelde hij een gloeiende haat tegen Sameschkin. 
Terwijl hij zo langer naar hem keek, naar de babbelende en 
lachende man, begon hij Euphemia te haten.  
 Hij hoopte duidelijkheid te krijgen, als hij maar eenmaal 
weg was.  
 Het was goed dat de schimmel zo slim was, een slimme 
schimmel. Alleen, zonder hem, had Eibenschütz de weg naar 
huis niet gevonden.  
 Hij reed eerst naar kantoor. Al dagen hoopten zich daar 
papieren op die op hem lagen te wachten.  
 Hij was bang voor de papieren die op hem lagen te wach-
ten.  
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XXVII 
 
Alles bij elkaar woonde ijkmeester Anselm Eibenschütz één 
week thuis.  
 Zijn vrouw Regina kreeg hij niet te zien, maar het kind van 
de secretaris hoorde hij soms krijsen.  
 Op een dag, onderweg, terwijl hij met wachtmeester Slama 
op het wagentje zat – ze reden naar Bloty – begon hij te ver-
tellen. Zijn hart was beklemd. Hij moest praten – en er was 
wijd en zijd geen mens, alleen wachtmeester Slama. Tegen 
wie moest hij praten? Een mens moet tegen een mens praten.  
 Daarom vertelde de ijkmeester de wachtmeester zijn ver-
haal. Hij vertelde dat hij tot het moment dat hij Euphemia ge-
zien had, helemaal niet geweten had wat leven was. En hij 
vertelde de wachtmeester ook over het bedrog van zijn 
vrouw met secretaris Josef Nowak.  
 De wachtmeester van de gendarmerie was een heel een-
voudig man. Maar hij begreep alles wat Eibenschütz vertelde 
en om te laten zien dat hij het begreep, zette hij zijn piekhelm 
af, alsof hij blootshoofds beter met zijn hoofd kon knikken.  
 Eibenschütz voelde zich heel opgelucht, nadat hij zijn hele 
verhaal verteld had. Hij werd gewoon vrolijk; en hij was zo 
treurig.  
 Wachtmeester Slama kon niets bedenken, maar hij wist 
wel dat je iets vrolijks moest zeggen en daarom zei hij een-
voudig en eerlijk: ‘Dat zou ik niet uithouden!’  
 Hij wilde Eibenschütz troosten, maar hij maakte hem al-
leen maar treuriger.  
 ‘Ook ik,’ begon Slama, ‘ben bedrogen. Mijn vrouw is – zeg 
ik onder vier ogen – omgegaan met de zoon van het districts-
hoofd. Ze is in het kraambed gestorven.’  
 Eibenschütz, die door het hele verhaal niet geraakt was, zei 
alleen maar: ‘Heel treurig!’ Hij dacht aan zijn eigen lot. Wat 
ging de gestorven mevrouw Slama hem aan?  
 Maar de wachtmeester, die eenmaal was gaan vertellen 
met zijn oude wond opengereten, bleef maar over zijn vrouw 
praten. ‘Daarbij waren we,’ zei hij, ‘Twaalf jaar getrouwd. En 
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stel je voor: het was niet eens een man waarmee ze me be-
droog. Het was een jongen, de zoon van het districtshoofd, hij 
zat op de cadettenschool.’ En alsof dat een bijzondere beteke-
nis had, voegde hij er na een tijdje aan toe: ‘Een cavalerie-ca-
det uit Weißkirchen in Moravië.’  
 Eibenschütz luisterde allang niet meer. Maar het deed hem 
goed dat er iemand naast hem zat te praten, net zoals het 
soms goeddoet als het regent, terwijl je ook de taal niet ver-
staat die de regen spreekt.  
 Ze hoefden in Bloty maar één winkel te bezoeken, van 
melkhandelaar en herbergier Broczyner, maar ze bleven daar 
de hele dag. Ze vonden bij Broczyner alles bij elkaar vijf valse 
gewichten van een pond. Ze deden aangifte. Daarna gingen 
ze naar de herberg, bij dezelfde Broczyner.  
 De beboete Broczyner kwam aan hun tafeltje zitten en pro-
beerde een gesprek met de ijkmeester en de wachtmeester 
aan te knopen. Maar die waren allebei in functie en streng, 
dat wil zeggen: ze verbeeldden zich dat ze in functie en 
streng waren.  
 Een hele dag, tot ’s avonds laat, bleven ze daar. Daarna zei 
Eibenschütz: ‘Laten we naar Szwaby gaan.’  
 Daar reden ze ook heen.  
 Ze speelden tarok met Kapturak. Kapturak won telkens 
weer. IJkmeester Eibenschütz had ook kunnen winnen, als hij 
maar beter had opgelet. Maar hij dacht aan Euphemia en 
Konstantin Sameschkin.  
 Eindelijk, het was al diep in de nacht, kwamen ze allebei 
aan tafel, Euphemia en Sameschkin. Ze kwamen arm in arm 
de trap af. Arm in arm kwamen ze naar de tafel. Ze leken wel 
broer en zus. Eibenschütz zag plotseling dat ze allebei het-
zelfde blauwzwarte haar hadden.  
 Hij had opeens het gevoel of hij de vrouw niet meer uit 
liefde wilde hebben, zoals tot nu toe, maar uit haat. Samesch-
kin glimlachte, goedhartig en met al zijn witte tanden, net als 
altijd. Intussen stak hij vrijgevig zijn roestbruine, grote en 
sterke hand uit. Het leek wel of hij uitdeelde.  



 82 

 Hij ging zitten. In zijn niet gemakkelijk te begrijpen taal 
vertelde hij dat hij vandaag goede zaken had gedaan. Zelfs 
uit Zlotogrod waren ze gekomen om rauwe kastanjes te ko-
pen.  
 Euphemia zat tussen de mannen in. Ze zweeg, ze was 
stom als een bloem die áchter een tafel was gezet in plaats 
van erop.  
 Eibenschütz keek de hele tijd naar haar. Hij probeerde haar 
blik te vangen, al was het maar één keer, maar dat lukte niet. 
Haar ogen gingen aan de wandel, ergens in de verte. God 
weet waaraan ze dacht!  
 Ze begonnen opnieuw te spelen en Eibenschütz won tel-
kens weer. Hij schaamde zich een beetje, terwijl hij het geld in 
zijn zak stak. Nog steeds zat Euphemia aan tafel als een stom-
me bloem. Ze straalde en zweeg.  
 Rondom heerste het gewone rumoer dat de deserteurs 
maakten. Ze zaten op de grond te kaarten en te dobbelen. Zo-
dra ze alles kwijt waren, begonnen ze te zingen. Ze zongen 
zoals gewoonlijk het lied Poljoebyl tjebja, Ik hield van je, vals en 
met krassende stemmen.  
 Ten slotte stonden Euphemia en Sameschkin op. Arm in 
arm gingen ze de trap op en de arme ijkmeester Eibenschütz 
keek hen machteloos na. Hij kwam uiteindelijk op het idee 
om hier te blijven. Ja, hier blijven! Hij had al wat gedronken, 
ijkmeester Eibenschütz. Hij had opeens het gevoel dat hij Sa-
meschkin kon verdringen, als hij maar hier bleef, gewoon in 
het hotel bleef. Ook stond het hem hevig tegen om terug te 
gaan, hoewel hij zeker wist dat hij zijn vrouw niet zou zien en 
ook haar kind niet, het kind van secretaris Nowak. Plotseling 
leek ook wachtmeester Slama hem heel vertrouwd. Eiben-
schütz zei tegen hem: ‘Wat vind jij, moet ik hier blijven?’  
 De gendarme dacht na en greep naar zijn hoofd en het was 
alsof hij nog een keer de helm afdeed die hij natuurlijk allang 
had afgezet.  
 ‘Ik denk dat je hier moet blijven,’ zei hij ten slotte, na lang 
nadenken. En ijkmeester Eibenschütz bleef in de grensher-
berg.  
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 Later, een paar weken later, wist hij zelf niet meer waarom 
hij gendarme Slama om raad gevraagd had en waarom hij in 
de grensherberg gebleven was.  
 Het ging de laatste tijd toch al heel slecht met ijkmeester 
Eibenschütz. De winter brak aan.  
 Voor die winter was Eibenschütz bang.  
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XXVIII 
 
O, wat een winter was dat! Al jaren hadden ze zoiets niet 
meer meegemaakt! Hij kwam plotseling, zoals een heel grote, 
wrede meester komt, met zwepen. De rivier de Struminka 
bevroor meteen, in één dag. Er lag plotseling een dikke laag 
ijs op, alsof die niet gevormd was door het water zelf, maar 
ergens anders vandaan gekomen was, God weet waarvan-
daan.  
 Niet alleen dat de mussen dood van het dak vielen, ze be-
vroren ook midden in hun vlucht. Zelfs de raven en de kraai-
en hielden zich dicht in de buurt van de menselijke behuizin-
gen op om maar een beetje warmte op te vangen. Vanaf de 
eerste dag hingen de ijspegels groot en dik aan de daken. En 
de ramen zagen eruit als dikke kristallen.  
 O, wat was ijkmeester Eibenschütz eenzaam! Deze en gene 
kende hij, bijvoorbeeld wachtmeester Slama en koopman Ba-
laban en de kleine Kapturak. Maar wat betekenden die alle-
maal? In zijn reuzegrote eenzaamheid leken de paar mensen 
die hij kende verdwaalde vliegen in een ijzige woestijn. Hij 
was heel ongelukkig, ijkmeester Eibenschütz. Hij zocht ook 
niet eens meer naar mensen. En hij voelde zich bijna prettig 
in zijn woestijn.  
 Nu woonde hij weer in de herberg. Hij woonde weer in de 
buurt van Euphemia. Ja, hij stond heel vroeg op om haar te 
zien komen. Zij kwam eerder dan Sameschkin. Die stond pas 
een uur later op. Goedmoedig was hij en ook lui, heel lui. Hij 
hield niet van vroeg opstaan en hij had zelfs een hekel aan de 
ochtend. Overigens kwamen de mensen die gepofte kastanjes 
wilden kopen pas ’s middags. Wat moest Sameschkin ’s mor-
gens vroeg? Hij hield nu eenmaal niet van de vroege ochtend.  
 Toch wachtte Eibenschütz ook ongeduldig op hem. Het 
deed Eibenschütz goed dat hij in de buurt van Sameschkin 
was. Hij begon zelfs van Sameschkin te houden. Sameschkin 
had altijd nog iets van de zoete, zoete warmte van Euphemia. 
En het was zo koud in deze winter! – En hij was zo eenzaam, 
ijkmeester Eibenschütz!  
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 Hij was zo eenzaam, ijkmeester Eibenschütz, dat hij soms 
voor de grote, roestbruine deur van de herberg stapte en 
naast Sameschkin, de kastanjepoffer, ging staan, ongeacht 
zijn betrekking en zijn functie. Er kwamen verscheidene men-
sen kastanjes kopen, rauw en gepoft, en soms verwaardigde 
ijkmeester Eibenschütz zich zelfs de mensen de kastanjes te 
verkopen, als Sameschkin even naar achteren was. Mettertijd 
werd Sameschkin hem heel dierbaar. Hij begreep niet goed 
waarom, maar Sameschkin werd hem gewoon dierbaar.  
 Mettertijd begon hij van hem te houden, zoals je van een 
broer houdt.  
 
 
 
  



 86 

XXIX 
 
Het ging allemaal goed, of redelijk goed, tot de dag waarop 
het onwaarschijnlijke gebeurde. Het was namelijk of de win-
ter plotseling geen winter meer was. Hij had gewoon besloten 
geen winter meer te zijn. Met ontzetting hoorden de inwo-
ners van het district het ijs op de Struminka kraken, nog geen 
week na Kerstmis. Volgens een oude sage die in de streek de 
ronde deed betekende dat kraken van het ijs een groot onge-
luk voor de komende zomer. Alle mensen schrokken erg en 
liepen rond met een verstoord gezicht.  
 Nu, ze hadden gelijk. De oude sage had gelijk. Een paar 
dagen na het kraken van het ijs brak er namelijk een vreselij-
ke ziekte uit in de stad, een ziekte die anders alleen in warme 
zomers voorkwam: het was de cholera.  
 Het dooide in alle hoeken en gaten; je had kunnen zeggen 
dat de lente al gekomen was. In de nachten regende het. Het 
regende zacht en gelijkmatig; het zag eruit als een hemelse 
troost, maar het was een valse hemelse troost. Snel stierven 
de mensen, na een ziekbed van amper drie dagen. De dokto-
ren zeiden dat het de cholera was, maar de mensen in de 
streek beweerden dat het de pest was. Het doet er ook niet 
toe wat voor ziekte het was. In elk geval stierven de mensen.  
 Toen het sterven maar niet op wilde houden, begon de 
overheid veel artsen en medicijnen naar het district Zlotogrod 
te sturen.  
 Maar er waren veel mensen die zeiden dat artsen en medi-
cijnen hooguit schadelijk zouden zijn en dat de verordenin-
gen van de overheid nog erger waren dan de pest. Het beste 
middel om in leven te blijven – zeiden ze – was alcohol. Zo 
begon het geweldige drinken. Heel veel mensen die je daar 
anders niet zag, kwamen nu naar Szwaby, naar de grensher-
berg.  
 Ook ijkmeester Eibenschütz begon buitensporig veel te 
drinken. En niet zozeer omdat hij bang was voor de ziekte en 
de dood, maar omdat de algemeen geworden drankzucht 
hem heel gelegen kwam. Hij had helemaal geen behoefte om 
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de grote epidemie te ontlopen, maar veeleer zijn eigen leed. Je 
zou zelfs kunnen zeggen dat de epidemie hem eigenlijk goed 
uitkwam. Want die gaf hem de kans zijn eigen pijn te ver-
zachten en die leek hem veel groter dan welke epidemie dan 
ook. Hij verlangde eigenlijk naar de dood. Het idee dat hij 
een van de vele slachtoffers van de cholera kon worden, was 
hem heel aangenaam en zelfs vertrouwd. Maar hoe op de 
dood wachten, als je niet wist of hij echt zou komen, zonder 
je te verdoven?  
 Daarom dronk ijkmeester Eibenschütz.  
 Alle mensen die nog in leven bleven, gaven zich over aan 
de drank, om niet te spreken van de deserteurs. Drie schuld-
eisers van Jadlowker had de cholera al uit het leven gerukt en 
overgebleven was alleen de kleine Kapturak, de onverwoest-
bare Kapturak. Ook hij dronk; zijn gele, gerimpelde gezicht 
werd niet rood en niets kon hem wat maken, de bacillen niet 
en de alcohol niet.  
 Natuurlijk ging niet iedereen dood, maar velen lagen ziek 
in bed.  
 In de grensherberg speelden alleen nog de ijkmeester, gen-
darme Slama, de schurk Kapturak en kastanjehandelaar Sa-
meschkin. Je kon hem nauwelijks nog kastanjehandelaar noe-
men. Hij verkocht namelijk bijna geen kastanjes meer. Hoe 
zou je ook kastanjes moeten verkopen in een streek waar de 
cholera heerste? En wat voor een cholera!  
 De mensen stierven als vliegen. Zo is de uitdrukking, maar 
in werkelijkheid sterven de meeste vliegen langzamer dan 
mensen. Het duurde drie respectievelijk acht dagen en dan 
werden de mensen blauw. Hun tong hing uit hun open 
mond. Ze haalden nog een paar keer adem en dan waren ze 
er geweest. Wat voor nut hadden de artsen en de medicijnen 
die de overheid gestuurd had? Op een dag kreeg Regiment 
35 van de militaire autoriteiten bevel om het district Zloto-
grod onmiddellijk te ontruimen, en nu werd de ontsteltenis 
nog groter. Tot nu toe hadden de arme mensen gedacht dat 
de dood als het ware maar toevallig door hun huizen en hut-
ten was gegaan. Maar nu het garnizoen verplaatst werd, was 
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ook van staatswege besloten en vastgesteld dat “de pest”, zo-
als hij genoemd werd, van blijvende aard was. De winter wil-
de helemaal niet opnieuw beginnen. De mensen verlangden 
naar de vorst, die ze anders zo vreesden. Er kwam geen vorst, 
er kwam geen sneeuw, het hagelde hooguit af en toe en 
meestal regende het. En de dood waarde rond en maaide en 
wurgde.  
 Op een dag gebeurde er iets heel vreemds. Een paar uur 
lang viel er namelijk rode regen, bloedregen zeiden de men-
sen. Het was een soort roodachtig, heel fijn zand. Dat lag een 
centimeter dik in de straten en viel van de daken. Het was 
alsof de daken bloedden.  
 Daarvan schrokken de mensen nog meer dan van de ver-
plaatsing van het garnizoen. En hoewel er nog een commissie 
van de overheid naar het district Zlotogrod gestuurd werd en 
hoewel die geleerde heren de mensen in het gemeentehuis 
uitlegden dat de bloedregen rood zand was dat van ver uit de 
woestijn door een bijzonder, maar bij de wetenschap bekend 
fenomeen hierheen gekomen was, week de vreselijke angst 
niet uit de harten van de mensen. En ze stierven nog sneller 
en plotselinger dan eerst. Ze dachten dat het einde van de 
wereld gekomen was; en wie had er dan nog behoefte kun-
nen hebben om verder te leven?  
 De cholera verspreidde zich met de snelheid van een 
brand. Van hut naar hut, van dorp naar gehucht en vandaar 
naar het volgende dorp. Ongedeerd bleven alleen de geïso-
leerde boerderijen en het slot van graaf Chojnicki.  
 Ongedeerd bleef ook de grensherberg in Szwaby, hoewel 
daar veel mensen in- en uitliepen. Het leek wel of de bacillen 
meteen stierven in de alcoholwalm die rond de herberg hing.  
 Maar wat ijkmeester Eibenschütz betrof: die dronk beslist 
niet uit angst voor de epidemie. Integendeel: hij dronk niet 
omdat hij bang was dood te gaan, maar omdat hij in leven 
moest blijven, in leven blijven zonder Euphemia. Hij zag haar 
al een tijd helemaal niet. Kapturak en Sameschkin zorgden 
samen voor de winkel. Er kwamen bovendien maar weinig 
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klanten. God weet wat Euphemia de hele dag alleen op haar 
kamer deed. Wat deed ze toch?  
 Op een nacht, nadat hij heel veel gedronken had, honing-
wijn en negentig-procent door elkaar, nam ijkmeester Eiben-
schütz het verwarde besluit om naar haar kamer te gaan. Zijn 
kamer was het toch eigenlijk. Anders hield hij het niet meer 
uit. Hoe verwarder zijn gedachten werden, hoe helderder hij 
het beeld van Euphemia voor ogen had. Hij had haar bijna 
met zijn handen kunnen pakken, de naakte Euphemia, zoals 
ze voor hem lag. Ik wil haar tenminste aanraken, dacht hij bij 
zichzelf, alleen maar aanraken! Niets van de genietingen die 
haar lichaam bevatte. Maar aanraken, aanraken!  
 ‘Aanraken! Aanraken!’ zei hij ook hardop voor zich uit, 
terwijl hij de trap op waggelde. De deur was open, hij ging 
naar binnen en Euphemia keerde hem de rug toe. Ze zat daar 
in de halfdonkere kamer uit het raam te kijken. Wat was er 
buiten te zien? Het regende, net als elke dag. In de donkere 
nacht, in de regen, wat zocht ze eigenlijk achter de ruiten? Er 
brandde een piepklein olielampje. Het stond hoog op de kle-
renkast. Het deed Eibenschütz denken aan de troebele en 
dwaze ster.  
 Waarom draaide ze zich niet om? Was hij zo zachtjes bin-
nengekomen? Hij was niet in staat bij zichzelf na te gaan hoe 
hij binnengekomen was. Hij wist niet eens meer wanneer het 
geweest kon zijn. Hij wankelde wel, maar had het gevoel dat 
hij overeind stond. Hij stond al een eeuwigheid zo.  
 ‘Euphemia!’ riep hij.  
 Ze draaide zich om, ze stond meteen op en ze kwam naar 
hem toe. Ze sloeg haar armen om zijn hals, wreef haar wan-
gen tegen de zijne en zei: ‘Niet kussen! Niet kussen!’ Ze liet 
hem weer los. ‘Het is treurig,’ zei ze. Haar armen hingen slap 
langs haar lichaam als twee gewonde vleugels. Ze leek Eiben-
schütz nu helemaal een mooie, grote, gewonde vogel. Hij wil-
de zeggen dat zij voor hem het dierbaarste op de hele wereld 
was en dat hij voor haar wilde sterven. Maar hij zei alleen 
maar, tegen zijn wil: ‘Ik ben niet bang voor de cholera! Ik ben 
niet bang voor de cholera!’ Terwijl hij zoveel mooie, tedere 
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woorden voor Euphemia in petto had. Maar zijn tong ge-
hoorzaamde niet. Zijn tong gehoorzaamde niet.  
 Hij voelde opeens dat hij duizelig werd en hij leunde tegen 
de deur. Op dat moment werd die opengeduwd en Eiben-
schütz viel op de grond. Hij wist wat er gebeurde. Hij zag 
precies hoe Sameschkin binnenkwam en eerst een seconde 
verbaasd bleef staan; daarna hoorde hij hoe Sameschkin met 
zijn vrolijke, grove stem vroeg: ‘Wat doet hij hier?’ En hoe 
Euphemia antwoordde: ‘Dat zie je toch? Hij heeft zich vergist, 
hij is bezopen.’  
 Ik ben dus bezopen, dacht ijkmeester Eibenschütz. Hij 
voelde hoe hij onder zijn armen werd gepakt; Sameschkin 
was het beslist niet, het waren sterke armen, en hoe hij de 
deur, die nog halfopen stond, uit werd gesleept. Hij voelde 
hoe hij weer losgelaten werd en hij hoorde nog duidelijk dat 
Sameschkin hem goedenacht wenste.  
 Dit is echt een goede nacht, dacht hij. En hij viel in slaap 
als een hond, dwars voor de deur van zijn geliefde Euphe-
mia, naast de laarzen van Sameschkin.  
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XXX 
 
’s Morgens heel vroeg maakte bediende Onufri hem wakker. 
Hij had een brief voor de ijkmeester, een brief met een offici-
eel stempel. IJkmeester Eibenschütz stond op van de kale 
vloer, moe en geradbraakt als hij was. Hij schaamde zich een 
beetje voor bediende Onufri, omdat hij hier voor de drempel 
van Euphemia had liggen slapen. Hij stond op en las de brief 
met het officiële stempel. Die brief was afkomstig van dis-
trictsarts dokter Kiniower, en luidde als volgt: Geachte ijkmees-
ter, Het is mijn taak u mee te delen dat uw kind gisteravond gestor-
ven is. Uw vrouw is in levensgevaar. Naar mijn mening zal ze de 
komende nacht niet meer doorstaan. Hoogachtend, dr. Kiniower.  
 De brief was nauwelijks leesbaar en geschreven op een re-
ceptbriefje, in een haastig dokterspootje. Toch was ijkmeester 
Eibenschütz geschokt.  
 Hij liet het paard inspannen en reed naar huis.  
 Hij trof zijn vrouw in bed, in hetzelfde bed waarin hij altijd 
met haar had geslapen. Nu lagen er allerlei soorten medicij-
nen omheen en het rook naar kamfer, bedwelmend en schok-
kend. Ze herkende hem direct. Ze was volkomen veranderd. 
Ze was blauw aangelopen en haar lippen waren bijna paars. 
Hij herinnerde zich die lippen nog heel goed, toen ze nog 
rood geweest waren als kersen en dat ze hem gekust hadden. 
Hij was niet bang voor de ziekte. Waarom zou hij bang moe-
ten zijn voor de dood? Zijn vrouw was bang om hem een 
hand te geven, een gele, slappe hand; een paar keer stak ze 
die naar hem uit, alsof ze geen eigen wil had. Eén keer zei 
zijn vrouw, blijkbaar met een grote, laatste krachtsinspan-
ning: ‘Man, ik heb altijd van je gehouden. Moet ik dood?’ 
IJkmeester Eibenschütz was geschokt dat ze hem niet bij zijn 
voornaam, maar alleen maar “man” noemde. Hij wist ook 
niet waarom het hem zo aangreep.  
 Het dode kind was allang weggebracht en zijn vrouw wist 
niet eens dat het gestorven was. De non zat onbeweeglijk aan 
het voeteneind van het bed, met haar rozenkrans met het 
kruis in haar hand. Ze zat stil als een heiligenbeeld, alleen 
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haar lippen bewogen en van tijd tot tijd hief ze haar hand en 
sloeg een kruis. Aan het hoofdeind zat Eibenschütz. Hij be-
nijdde de non om haar onbeweeglijkheid. Hij moest telkens 
opstaan en een paar stappen doen en naar het raam lopen en 
naar de droeve regen kijken. Hij had voor zijn vrouw graag 
iets goeds willen doen. Muziek maken bijvoorbeeld. Als jon-
gen had hij ooit viool gespeeld. Soms ging er een rilling door 
het lichaam van de stervende. Heel het brede bed schudde en 
piepte. Soms kwam ze recht overeind en ze zag eruit als een 
uitgebrande kaars in haar gladde, witte jasje. Meteen viel ze 
weer terug, zoals een ding omvalt, niet als een mens.  
 De dokter kwam. Hij kon haar niet meer helpen. Hij kon 
alleen vertellen dat het enige ziekenhuis in het hele district 
allang overvol was. De zieken lagen op de grond. Ze moesten 
de nieuwe zieken thuis laten. Het rook doordringend naar 
kamfer en jodoform. In een wolk van stank liep hij rond.  
 Hij ging weg. En het werd heel eenzaam in de kamer. De 
non stond plotseling op om de kussens recht te leggen, en dat 
leek een grote gebeurtenis. Ze ging meteen weer zitten en 
verstarde. De regen zong zachtjes op de vensterbanken. Soms 
hoorde je ook buiten zware wielen voorbijrollen. Daar reden 
de twee vrachtwagens van de gemeente voorbij vol doodkis-
ten en bedekt met zwarte doeken. De koetsiers droegen zwar-
te kappen en het zwart, nat van de regen, glansde en al was 
het nog dag, de lantaarns achter aan de wagen waren aange-
stoken. Ze schenen dof en bungelden en schommelden, en je 
dacht ook te horen dat ze rinkelden, al was dat door de zware 
wielen onmogelijk. De zware paarden droegen bovendien 
een kleed met veel te tere belletjes, die zachtjes jammerden. 
Soms reed de halfopen wagen langs de pastorie. De priester 
zat daar met het allerheiligste. De kreupele knol draafde 
langzaam door en de wielen knarsten duidelijk hoorbaar in 
de taaie modder. Heel zelden kwam er een haastige voetgan-
ger voorbij, overdekt door een paraplu. Ook die zag eruit als 
een strakgespannen lijklaken. In de kamer tikte de klok, de 
vrouw ademde en de non fluisterde.  
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 Toen de avond begon te schemeren, stak de zuster een 
kaars aan. Eenzaam stond die daar, onwaarschijnlijk groot en 
eenzaam midden in de kamer, midden op de ronde tafel. Het 
licht was laat en goedig. Het leek de ijkmeester het enige goe-
dige op de wereld. Plotseling kwam zijn vrouw overeind. Ze 
stak haar armen uit naar haar man en viel meteen met een 
heel schrille kreet achterover.  
 De zuster boog zich over haar. Ze sloeg een kruis en sloot 
de ogen van de dode.  
 Eibenschütz wilde dichterbij komen, maar de non hield 
hem tegen. Ze knielde. Haar zwarte habijt en haar witte kap 
zagen er opeens heel machtig uit. Ze deed denken aan een 
zwart huis met een besneeuwd dak, en dat huis scheidde Ei-
benschütz van zijn dode vrouw.  
 Hij drukte zijn verhitte voorhoofd tegen de koele ruit en 
begon hevig te snikken.  
 Hij wilde zijn neus snuiten en zocht naar zijn zakdoek, kon 
die niet vinden, maar greep naar de fles die hij al weken 
steeds bij zich droeg, haalde die tevoorschijn en nam een gro-
te slok.  
 Zijn snikken was meteen over. Hij ging zachtjes naar bui-
ten, zonder jas en hoed en stond daar in het rotte, rottige rui-
sen van de regen. Het was of er een moeras naar beneden re-
gende.  
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XXXI 
 
Het werd steeds erger. Nu was het al begin februari. En nog 
steeds hield de epidemie niet op. Drie doodgravers stierven. 
De gemeentebodes weigerden de huizen van de doden bin-
nen te gaan. Er kwam een instructie van de overheid om de 
gevangenen het werk van de doodgravers te laten doen.  
 Uit de grote kerker in Zloczow werden de gevangenen 
naar het district Zlotogrod gebracht. Ze werden met zes tege-
lijk aan elkaar gebonden met lange ketenen en rammelend en 
ratelend stapten ze in de trein, begeleid door gendarmes met 
geweer en opgezette bajonet.  
 Ze werden verdeeld over het hele district Zlotogrod, tel-
kens zes in ieder gehucht en in het stadje twaalf. Ze kregen 
een speciaal soort jas met capuchon aan, helemaal behandeld 
met chloroform. In die zandkleurige en afschuwelijke kiel, 
met gerammel en geratel, bewaakt door de gendarmes, gin-
gen ze de huizen en hutten binnen en met gerammel en gera-
tel droegen ze de doodkisten naar buiten en laadden ze op de 
grote ladderwagens van de gemeente. Ze sliepen op de grond 
in de wachthuizen van de gendarmerie.  
 Velen van hen slaagden erin om cholera te krijgen. Ze 
kwamen in het ziekenhuis en dan was het net alsof ze ziek 
waren. Want in werkelijkheid waren ze helemaal niet ziek. 
Velen slaagden er zelfs in voor de schijn te sterven. Dat wil 
zeggen: Kapturak zorgde dat de gemeentesecretaris valse 
doden noteerde. Van alle gevangenen stierf er in werkelijk-
heid maar één, en die was oud en altijd al ziek geweest. De 
slimsten ontsnapten. Alle anderen bleven in leven. Het was 
alsof de ketenen en het verlangen naar vrijheid hen beter te-
gen de epidemie beschermden dan de voorzorgsmaatregelen 
van de districtsarts, dokter Kiniower. Ook de deserteurs die 
uit Rusland kwamen staken elkaar niet aan. Wat kunnen zul-
ke minuscule bacillen tegen zo’n groot verlangen van de 
mens naar vrijheid?  
 Onder de gevangenen die toen uit de gevangenis van 
Zloczow naar Zlotogrod gekomen waren, bevond zich ook 
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Leibusch Jadlowker. Ook hij zakte op een dag in elkaar, net 
toen hij de lijkwagen begeleidde. Hij werd losgemaakt uit zijn 
ketenen. Hij sleepte zich heel langzaam, begeleid door de 
gendarme, naar het ziekenhuis van Zlotogrod. De kleine Kap-
turak kwam héél toevallig langs. Jadlowker liet zich voor de 
grap nog een keer vallen. Kapturak legde zijn paraplu weg en 
hij en de gendarme hielpen Jadlowker weer overeind. Kaptu-
rak nam zijn paraplu in zijn ene hand en de andere arm stak 
hij onder die van Jadlowker. De gendarme liep erachter. Kap-
turak hoefde niets te zeggen. Hij had contact met de zieke 
door snelle blikken en door heel duidelijk genuanceerde soor-
ten druk van zijn arm. Waar moeten we met je naartoe? vroeg 
een druk. Heel gevaarlijk, antwoordde Jadlowkers armspier. 
We zullen zien, alles kan tot rust komen, zei weer de arm van 
Kapturak, een troostrijke arm.  
 Zo sleepten ze zich langzaam naar het hospitaal. Voor de 
ingang kreeg Jadlowker nog een fles negentig-procent. Hij 
verstopte die snel en veilig.  
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XXXII 
 
Jadlowker was een groot probleem en Kapturak zat te pieke-
ren op welke manier ze hem dood konden laten gaan. Hij 
was te bekend in de streek als eigenaar van de grensherberg 
en ook daarbuiten, gewoon als Jadlowker. Wachtmeester 
Slama kende hem en ijkmeester Eibenschütz. Maar door een 
gelukkig toeval werd wachtmeester Slama na een verzoek-
schrift dat hij bij het uitbreken van de cholera had ingediend, 
overgeplaatst naar Podgorce. Hij was adjudant-onderofficier 
geworden en commandant van een gendarmeriepost.  
 Op die manier waren ze tenminste één vijand kwijt, maar 
die ander bleef, Eibenschütz. Jadlowker en Kapturak besloten 
ijkmeester Eibenschütz uit de weg te ruimen. Op welke ma-
nier ruim je ijkmeester Eibenschütz uit de weg?  
 Het ging er vooral om Jadlowker te verbergen. Van de cho-
leralijders in het hospital stierf na drie dagen iemand, het was 
boer Michael Chomnik, om wie geen mens zich bekommerde. 
Geen haan kraaide naar hem en hem begroeven ze onder de 
naam Leibusch Jadlowker, tweeënveertig jaar, beroep herber-
gier, geboren in Kolomea. Overigens waren ook deze gege-
vens vals. Jadlowker heette geen Jadlowker, hij was geen 
tweeënveertig jaar en ook niet geboren in Kolomea.  
 Onder de naam Michael Chomnik werd Jadlowker gene-
zen verklaard en uit het hospitaal ontslagen. Maar waar 
moesten ze hem onderbrengen?  
 Kapturak haalde hem eerst af bij de poort van het hospi-
taal en bracht hem voorlopig naar huis. Hij had een praatzie-
ke vrouw, die hij niet vertrouwde en die hij haatte. Daarom 
zei hij tegen haar: ‘Er is een nieuwe gast! Mijn goede neef 
Hudes. Hij moet hier een paar dagen logeren.’  
 Goed. Wat doe je allemaal voor een neef? – Zelfs in deze 
tijd? Je zet zes stoelen tegen elkaar, drie aan elke kant, en 
daarop laat je de valse Hudes slapen.  
 Hij ging het huis niet uit. Hij sliep lang uit en at veel. Kap-
turak had maar één kamer en een keuken. Ze aten in de keu-
ken. Hoewel hij maar op zes stoelen sliep, leek de valse neef 
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Hudes de hele kamer in beslag te nemen. De stoelen werden 
nooit weggeschoven. Meteen na het eten ging neef Hudes 
naar de kamer om te gaan liggen. Hij viel meteen in slaap, 
verzadigd en onbekommerd en sterk als hij was. Hij snurkte 
en het leek wel of de muren trilden.  
 Wat moesten ze met hem? Kapturak wachtte op de over-
plaatsing van gendarmeriewachtmeester Slama.  
 De eerste dagen van februari was het zover en Slama had 
nog maar een paar dagen tot zijn vertrek. Gewetensvol als hij 
was, ging hij overal heen om afscheid te nemen, ondanks de 
cholera, en zelfs van de mensen die hij graag gearresteerd 
had. Eerst begaf hij zich naar de grensherberg om ijkmeester 
Eibenschütz vaarwel te zeggen. En hij schrok, toen hij de ijk-
meester terugzag. Eibenschütz was veranderd. Eibenschütz 
was gewoon dronken. Toch dronken ze nog twee, drie glaas-
jes en namen hartelijk afscheid van elkaar. De ijkmeester 
moest een beetje huilen. De wachtmeester was diep ontroerd.  
 De kleine Kapturak zat ernaast en pakte zijn zakdoek en 
veegde over zijn ogen. Het waren droge ogen. Hij vroeg zich 
alleen maar af hoe hij Jadlowker kon verbergen. Voor de 
wachtmeester wegging, kwam hij naderbij en fluisterde: ‘We-
ten jullie dat Jadlowker aan de cholera gestorven is? Niks te-
gen Euphemia zeggen! Wij hypothecarissen hebben nu het 
hotel!’  
 ‘Ik ben hier nog steeds toezichthouder, ondanks de chole-
ra,’ zei ijkmeester Eibenschütz. En wachtmeester Slama 
knoopte zijn jas dicht, gespte zijn sabel om, zette zijn helm op 
en drukte de ijkmeester nog een keer de hand. ‘Zo, Jadlowker 
is dus dood!’ zei hij een beetje plechtig. Het was of hij ook af-
scheid nam van de doodgewaande. Voor Kapturak salueerde 
hij alleen maar, met twee vingers. Weg was hij. IJkmeester 
Eibenschütz had het gevoel dat hij van God en de wereld ver-
laten was. Hij verlangde naar Sameschkin op dit ogenblik. 
Maar die sliep boven met zijn geliefde, heel geliefde Euphe-
mia.  
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XXXIII 
 
Op 21 februari, precies op die dag, begon het plotseling hard 
te vriezen en iedereen was blij.  
 De lieve, wrede God stuurt cholera en vorst, wanneer het 
Hem belieft. Na de cholera begroetten de mensen de vorst.  
 In één klap bevroor de Struminka. De regen hield plotse-
ling op. De modder midden op straat werd hard en droog als 
glas, grijs en troebel glas, en uit een heel heldere, glazen he-
mel scheen de zon heel helder, maar ook heel ver. Op de hou-
ten trottoirs bevroren de druppels, de rest van de regen; en 
de mensen liepen met stokken met ijzeren punten om niet uit 
te glijden. Er woei een ijzige wind: niet uit het noorden of het 
zuiden, het oosten of het westen, maar een wind die uit geen 
enkele richting leek te komen. Hij kwam eerder uit de hemel. 
Van bovenaf woei hij, zoals anders alleen regen of sneeuw 
van boven neervalt.  
 In één klap stierf ook de cholera. De zieken werden gezond 
en geen gezond mens werd meer ziek. De doden werden ver-
geten – zoals doden altijd vergeten worden. Ze worden be-
graven. Ze worden beweend. Uiteindelijk worden ze ver-ge-
ten.  
 Het leven kwam weer terug in het district Zlotogrod.  
 Het leven kwam weer terug in het district Zlotogrod, maar 
ijkmeester Eibenschütz kon het niet schelen of de cholera 
heerste of niet. Sinds de dood van zijn vrouw dronk hij, niet 
uit angst voor de dood, maar uit verlangen naar de dood.  
 Hij overtrof alle drinkers. Hij woonde weer in de grens-
herberg in Szwaby; alleen het dienstmeisje paste op zijn huis 
in Zlotogrod en het kon hem niet schelen hoe zij erop paste. 
Eigenlijk kon niets hem meer schelen.  
 Hij dronk. Hij kwam in de alcohol terecht als in een af-
grond, in een zachte, verleidelijke, weke afgrond. Terwijl hij 
zijn hele leven altijd zo ijverig zijn uiterlijk had verzorgd, be-
roepshalve en eigenlijk al uit een tweede natuur, begon hij nu 
slordig te worden in zijn houding, in zijn manier van lopen 
en in zijn gezicht. Het begon ermee dat hij, nadat hij een hele 
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nacht gedronken had, in bed ging liggen zonder meer uit te 
trekken dan zijn jasje, zijn vest en zijn schoenen. Hij maakte 
zijn bretels los, maar was te lui om zijn schoenen en kousen 
uit te trekken. Sinds de kazerne was hij gewend zich ’s 
avonds voor het slapengaan te wassen en te scheren – want 
de dienst begon al om zes uur ’s morgens. Nu begon hij eerst 
het scheren tot de ochtend uit te stellen. Maar als hij opstond, 
was het al laat, zo ongeveer rond het middaguur, en hij her-
innerde zich dat er veel mensen waren die zich maar één keer 
in de twee dagen schoren of lieten scheren. Hij had nog de 
kracht om zich te wassen. Hij keek nog in de spiegel en dat 
niet om te zien hoe goed hij eruitzag, maar eerder om te kij-
ken of hij er nog niet slecht genoeg uitzag. Heel vaak werd hij 
overvallen door de lelijke neiging om na het opstaan zijn tong 
goed te bekijken, al interesseerde die hem helemaal niet. En 
zodra hij tegen zichzelf een keer zijn tong had uitgestoken, 
om zo te zeggen uit koppige nieuwsgierigheid, moest hij voor 
de spiegel wel allerlei grimassen trekken; en soms riep hij zijn 
spiegelbeeld zelfs een paar woedende woorden toe. Soms kon 
hij helemaal niet meer loskomen van dat kijken naar zichzelf 
in de spiegel, tenzij hij naar de fles greep, die altijd aan het 
voeteneinde van zijn bed stond. Hij schonk een slok in het 
waterglas, en nog een en nog een. Na drie van zulke slokken 
had hij het gevoel dat hij weer de oude ijkmeester Anselm Ei-
benschütz was. In werkelijkheid was hij dat niet. Het was een 
totaal nieuwe, een totaal veranderde Anselm Eibenschütz.  
 Iedere ochtend had hij altijd warme thee met melk gedron-
ken. Maar opeens, op een nacht, bedacht hij dat hij geen thee 
met melk mocht drinken zolang Sameschkin er was en hijzelf 
niet bij Euphemia kon zijn. ‘Pas in het voorjaar – – – pas in 
het voorjaar!’ riep hij zichzelf toe. En hij begon de thee die op 
zijn kamer gebracht werd in de waskom te gieten. Want hij 
schaamde zich en wilde niemand laten merken dat hij ’s och-
tends niets warms meer dronk. In plaats van het warme nam 
hij een slok negentig-procent.  
 Hij voelde zich meteen warm en prettig en ondanks alles 
kreeg hij een vrolijke kijk op het leven. Hij vond zichzelf heel 
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sterk en hij dacht dat hij alles in de wereld aankon. Heel sterk 
was hij, ijkmeester Eibenschütz, en kastanjepoffer Samesch-
kin zou ook wel gauw verdwijnen.  
 Altijd, zowel in uniform als in burger, had Eibenschütz op 
de vouwen in zijn broek gelet. Maar sinds hij in zijn broek 
sliep, leken vouwen niet alleen maar overbodig: lelijk waren 
ze ook. Overbodig en lelijk was het ook om zijn laarsen voor 
de deur te zetten om ze te laten poetsen.  
 Alles bij elkaar zag ijkmeester Eibenschütz er altijd nog be-
hoorlijk uit en maar weinigen zagen dat er iets aan hem ver-
anderd was. Behalve Sameschkin, die op een ochtend in al 
zijn argeloze goedmoedigheid zei: ‘U hebt een groot, een reu-
zegroot verdriet, meneer Eibenschütz.’  
 Hij stond op en ging weg zonder een woord te zeggen.  
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XXXIV 
 
De arme Eibenschütz moest zelf al gauw vaststellen dat er 
zich merkwaardige dingen afspeelden in zijn hersenen. Hij 
merkte bijvoorbeeld dat hij de herinnering aan de meest re-
cente gebeurtenissen kwijt was. Hij wist niet meer wat hij gis-
teren gedaan, gezegd en gegeten had. Het ging snel bergaf-
waarts met hem, de flinke ijkmeester. Als hij op kantoor 
kwam en de secretaris had het met hem over een order die hij 
gisteren gegeven had, moest hij doen of hij zich alles herin-
nerde.  
 En hij raapte al zijn slimheid bij elkaar om maar uit de se-
cretaris te krijgen wat hij gisteren gezegd kon hebben.  
 Hij zag er nog altijd flink uit, ijkmeester Eibenschütz. Hij 
was nog steeds een jonge man, bij elkaar zesendertig jaar 
oud.  
 Zijn houding was nog steeds sterk en rechtop, lopend en in 
het wagentje. Maar vanbinnen brandde de borrel, als hij die 
gedronken had, en het verlangen naar de borrel, zolang hij 
die niet gedronken had. In werkelijkheid gloeide vanbinnen 
het verlangen naar een mens, een willekeurige mens, en het 
heimwee naar Euphemia. Haar beeltenis zat vast in zijn hart 
en soms had hij het gevoel dat hij zijn borst maar open hoefde 
te maken en erin te grijpen om de beeltenis tevoorschijn te ha-
len. En hij dacht er inderdaad aan om op een dag zijn borst 
open te maken.  
 Ook verder traden er in die tijd vreemde veranderingen in 
hem op, hij merkte het ook en hij betreurde het zelfs, maar hij 
kon niet meer de oude worden. Hij wilde het graag en je kunt 
zeggen: hij verlangde nog meer terug naar zichzelf dan naar 
andere mensen.  
 Hij werd steeds onverbiddelijker en ontoegeeflijker in de 
dienst. Daaraan werd ook bijgedragen door de nieuwe 
wachtmeester die in plaats van Slama was gekomen, namelijk 
wachtmeester Piotrak. Hij had rood haar en bij hem bleek het 
oude bijgeloof van het volk dat roodharigen slechte mensen 
waren waar te zijn. Hoewel ze knalblauw waren, had ook de 
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glans van zijn ogen iets roodachtigs, alsof ze ontstoken en 
branderig waren. Hij sprak niet, maar het was alsof hij grom-
de, als hij iets zei. Alleen met tegenzin zette hij, zoals de wet 
voorschreef, zijn geweer op de grond, als hij een winkel bin-
nenkwam. Hij lachte zelden, maar hij vertelde de ijkmeester 
voortdurend vervelende verhalen en dat diepernstig. Hij 
hoefde niets te zeggen, wanneer ze samen een winkel binnen-
gingen om maten en gewichten te controleren. IJkmeester Ei-
benschütz voelde zijn blik, en die scherpe, blauwe en tegelijk 
roodachtige blik viel dodelijk trefzeker op het meest verdach-
te voorwerp. Op een dag ontdekte de wachtmeester van de 
gendarmerie zelfs dat ze ook de kwaliteit van de waren kon-
den keuren, en de ijkmeester gehoorzaamde. Hij vroeg naar 
de waren. Hij vond rotte haringen en verwaterde drank en 
door muizen aangevreten linoleum en vochtige lucifers die 
niet brandden en door motten aangevreten stoffen en uit Rus-
land meegebrachte samogonka, de zelfgestookte brandewijn, 
die de arme boeren maakten. Hij had nooit geweten dat het 
ook tot de taken van een ijkmeester behoorde om ook waren 
te keuren, en gendarme Piotrok, die hem daar opmerkzaam 
op had gemaakt, kreeg een bijzondere betekenis. Heel lang-
zaam, heel zacht gleed de ijkmeester af naar een zekere af-
hankelijkheid van de gendarme; hij gaf zich daar geen reken-
schap van, maar voelde het wel en soms was hij zelfs bang 
voor de roodharige man. En bijzonder afschrikwekkend was 
het feit dat de gendarme geheelonthouder was. Altijd was hij 
nuchter en altijd was hij kwaad. Op zijn korte, stevige vuisten 
stonden roodachtige haartjes, net stekels van een egel. Deze 
man was niet alleen volgens voorschrift gewapend. Hij was 
zelf een wapen.  
 Soms haalde hij uit zijn grote, zwarte diensttas een boter-
ham met gerookte ham, brak die doormidden en bood ijk-
meester Eibenschütz een helft aan. Hoewel hij honger had, 
nam Eibenschütz die aan, met enige tegenzin. Soms ver-
beeldde hij zich dat er ook een paar van de rossige borstels, 
waarvan er zoveel op Piotraks handruggen groeiden, op de 
boter of op de ham gevallen waren.  
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 Tegelijk voelde hij ook dat hijzelf een slecht mens gewor-
den was en dat Piotrak helemaal niet zoveel erger was dan 
hij. Hij haalde zijn heupfles uit zijn achterzak en nam een gro-
te, pittige slok. Daarna leek het of hij helemaal niet slecht 
was, dat hij streng moest zijn, dat hij alleen maar zijn plicht 
deed en daarmee uit. Moedig en vervuld van een zekere ver-
hitte opgewektheid drong hij de winkels binnen, de grote, de 
middelgrote, de kleine en de kleinste. Soms vluchtten de wei-
nige klanten, want ze waren bang voor de gendarmerie, voor 
de autoriteiten en voor de wet in het algemeen. Uit zijn 
diensttas haalde de gendarme het langwerpige, zwarte, in 
zijderips gebonden dienstboek. Zijn getrokken potlood zag er 
bijna uit als zijn bajonet.  
 Achter de toonbank stond ijkmeester Eibenschütz en de 
winkelier naast hem leek weggekwijnd en ineengeschrom-
peld (stel je een ineengekrompen nul naast een verschrikke-
lijk cijfer voor...). Eibenschütz dicteerde de gendarme: 
‘Gram!’ of ‘Drie pond’ of ‘Zes kilo’ of soms ‘Twee meter.’ Hij 
zette de valse gewichten voor zich neer zoals je schaakstuk-
ken neerzet. Groot en breed stond hij daar en hij voelde zich 
machtig als voltrekker van de wet. De gendarme noteerde en 
de winkelier beefde. Soms kwam uit de achterkamer van de 
winkel zijn vrouw, handenwringend.  
 Alle mensen vroegen zich af waarom de cholera ijkmeester 
Eibenschütz niet had getroffen. Want hij ging erger tekeer 
dan de cholera. Door hem kwam koraalhandelaar Nissen 
Piczenik in het tuchthuis en lakenhandelaar Tortschiner, 
melkhandelaar Kipura, visser Gorokin, poelierster Czaczkes 
met vele anderen.  
 Als de cholera woedde hij in het land, ijkmeester Anselm 
Eibenschütz. Daarna ging hij naar huis, dat wil zeggen naar 
de grensherberg, naar Szwaby, om te drinken.  
 Tijdens zijn vreselijke visitaties kwam het voor dat de 
vrouw en de kinderen van een winkelier voor hem op hun 
knieën vielen en hem smeekten om geen aangifte te doen. Ze 
hingen aan zijn bontjas. Ze lieten hem niet gaan. Maar de 
roodharige Piotrak stond er onbeweeglijk naast. Hem durfde 
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geen vrouw en geen kind te benaderen, omdat hij in uniform 
was. Eibenschütz dacht: waarom niet door laten strepen? Wie 
heeft hij iets gedaan? Ze beroven elkaar allemaal in deze 
streek. Laat hem doorstrepen, Eibenschütz! Het was alleen de 
oude, de vroegere Eibenschütz die zo sprak. Maar de nieuwe 
Eibenschütz zei: regels zijn regels en hier staat wachtmeester 
Piotrak en ik ben zelf twaalf jaar soldaat geweest en boven-
dien ben ik zelf ongelukkig. En gevoelens heb ik niet onder 
diensttijd. En het was of Piotrak onophoudelijk met zijn rode 
kop knikte bij alles wat de nieuwe Eibenschütz zei.  
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XXXV 
 
Eind februari kreeg Eibenschütz bericht over het overlijden 
van gevangene Leibusch Jadlowker, omdat de ijkmeester 
door de politieke autoriteiten om bepaalde redenen als toe-
zichthouder was benoemd.  
 Alsof hij het wist, verscheen Kapturak die dag ’s avonds na 
lange tijd weer in de herberg. Hij maakte de gebruikelijke 
buiging en ging aan de tafel zitten waar Eibenschütz, Sa-
meschkin, Euphemia en de nieuwe wachtmeester Piotrak za-
ten.  
 Iedereen speelde tarok en Kapturak verloor. Toch was hij 
uitgelaten vrolijk.  
 Ze begrepen niet waarom. Hij kwam behalve met de ge-
wone domme zegswijzen en zinloze spreuken die tarokspe-
lers gebruiken nog met nieuwe, pasbedachte en nog zinloze-
re, zoals bijvoorbeeld: ‘Het varken heeft wind!’ of ‘Ik verlies 
mijn bretels’ of zelfs ‘Mesthoop is goud’ en meer van dat 
soort dingen. Midden tussen die zegswijzen en terwijl hij er-
bij zat alsof hij ingespannen nadacht welke kaart hij nu moest 
spelen, zei hij quasiverstrooid en op de toon waarop hij zo-
juist een van zijn onzinnige spreuken had gedebiteerd: ‘IJk-
meester, is het u gelukt? Is uw vijand dood?’ ‘Welke vijand?’ 
vroeg Eibenschütz. ‘Jadlowker!’ En op dat moment legde 
Kapturak een kaart op tafel. ‘Hij was bij de choleragevange-
nen,’ vervolgde hij, ‘en daar is hij besmet. Hij ligt al maanden 
onder de grond te rotten. Zijn wormen zijn al verzadigd.’ 
Euphemia zei: ‘Dat is niet waar’ en werd heel bleek. ‘Ja, het is 
waar!’ zei Eibenschütz, ‘ik heb het officiële bericht.’ Euphe-
mia stond op zonder een woord te zeggen. Ze ging de trap op 
om uit te huilen. Sameschkin legde als eerste zijn kaarten 
neer en hij was de enige die zei: ‘Ik speel niet meer!’ Zelfs de 
roodharige gendarme Piotrak legde zijn kaarten weg en al-
leen Kapturak deed nog alsof hij tegen zichzelf speelde. Op-
eens legde ook hij zijn kaarten neer als na een plotseling be-
sluit en zei: ‘Dan erven wij schuldeisers nu deze herberg, we 
zijn met zijn zessen.’ Daarbij keek hij de ijkmeester aan.  
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 Het was heel stil aan tafel geworden en de brave Samesch-
kin kon het nauwelijks verdragen. Hij stond op en liep naar 
de speeldoos op het buffet om er drie heller in te gooien. De 
speeldoos begon meteen met veel getoeter de Rákóczimars uit 
te spuwen. Midden in de herrie zei Kapturak tegen de gen-
darme: ‘Weet u, sinds u hier bent, is onze ijkmeester heel 
streng geworden. Alle handelaars vervloeken hem en drie 
zijn er door hem al hun vergunning kwijt.’ ‘Ik doe mijn 
plicht,’ zei Eibenschütz. Hij dacht daarbij aan Euphemia en 
aan de oude Eibenschütz die hij ooit geweest was en aan zijn 
dode vrouw; en vooral aan Euphemia, ja, vooral aan Euphe-
mia dacht hij en aan het feit dat hij eigenlijk al een verloren 
man was in deze verloren streek.  
 ‘U doet niet altijd uw plicht,’ zei Kapturak heel zacht. 
Maar op dat moment was de speeldoos opgehouden met zijn 
herrie en ook die zachte woorden klonken dus heel hard. 
‘Hoe komt het dat u één bepaalde winkel nooit inspecteert? U 
weet welke ik bedoel!’ Eibenschütz wist best welke winkel 
Kapturak bedoelde, maar hij vroeg: ‘Welke dan?’ ‘Die van 
Singer,’ zei Kapturak. ‘Waar is die Singer?’ vroeg gendarme 
Piotrak. ‘In Zlotogrod, midden in Zlotogrod,’ antwoordde 
Kapturak, ‘vlak naast vissersvrouw Chajes, wie u twee weken 
geleden de vergunning afgenomen hebt!’ De gendarme wierp 
een vragende, wantrouwige blik op Eibenschütz. ‘Morgen 
gaan we controleren!’ zei de ijkmeester. Plotseling werd hij 
heel bang, zowel voor Kapturak als voor de gendarme. Hij 
moest nog een glaasje drinken.  
 ‘Morgen gaan we controleren!’ herhaalde hij.  
 Kapturak lachte geluidloos en breed. Zijn dunne lippen 
ontblootten in totaal vier gele tanden, twee boven en twee 
onder en het was of hij daarmee zijn eigen glimlach fijnkauw-
de.  
 Het was inderdaad waar dat ijkmeester Eibenschütz nog 
nooit in de winkel van Singer had gecontroleerd. Het was de 
enige in het district, dat klopte. En ondanks zijn grote eerlijk-
heid en beroepsmatige nauwgezetheid had hij toch met opzet 
de Singers niet lastig willen vallen.  



 107 

 Het was overigens zo’n armzalige winkeltje, dat het nog 
armzaliger was dan de andere heel armzalige winkels in deze 
streek. Het had niet eens een uithangbord, maar een gewoon 
schoolbord, waarop mevrouw Blume Singer om de paar da-
gen en vooral wanneer het geregend had en de geschreven 
woorden onleesbaar waren geworden, haar naam opnieuw 
met krijt opschreef. Het was een piepklein huisje: het bestond 
uit een kamer en een keuken en de keuken was tevens de 
winkel. Op een piepklein, vierkant stukje vrije grond voor de 
ingang lag een middelgrote vuilnishoop en daarnaast stond 
een houten hokje. Dat was het toilet van de familie Singer. 
Daarnaast, gewoonlijk op de vuilnishoop, waarop nu een 
dikke korst sneeuw en ijs lag, speelde de twee jongetjes van 
Singer in de weinige uren dat ze niet hoefden te lernen. Want 
ze moesten lernen. Tenminste één van hen moest ooit de erfe-
nis van zijn vader Mendel aanvaarden.  
 Ach, het was geen stoffelijke erfenis, God beware! Het was 
alleen maar de reputatie van een geleerd en rechtvaardig 
man. In de kamer achter de keuken en de winkel zat Mendel 
Singer dag en nacht te lernen, tussen de twee bedden, die elk 
tegen een muur stonden. In het midden lagen op de grond de 
strozakken van de kinderen.  
 Nog nooit had Mendel Singer zich met iets anders bezig-
gehouden dan met heilige en vrome woorden, en er kwamen 
ook veel leerlingen bij hem. Hij leefde armoedig, maar hij had 
helemaal niets nodig. Twee keer per week, maandag en don-
derdag, vastte hij. Op gewone dagen voedde hij zich alleen 
maar met soep. Hij slurpte die uit een houten nap met een 
houten lepel. Alleen op vrijdagavond at hij forel met mieriks-
wortelsaus. In het stadje kende iedereen hem. Ze zagen hem 
elke dag twee keer naar het gebedshuis rennen, heen en te-
rug. Op dunne beentjes haastte hij zich erheen, met witte 
kousen en op sandalen, waarover hij ’s winters zware over-
schoenen droeg. Zijn jas wapperde. Diep over zijn hoofd rust-
te de dikke bontmuts, een rafelig stuk pels. Zijn dunne baard-
je wapperde. Zijn scherpe neus botste tegen de lucht en het 
zag eruit of die zich een weg voor zijn gezicht wilde banen. 
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Niets en niemand zag hij. Verzonken en verloren was hij in 
zijn deemoed en in zijn vroomheid en in gedachten aan de 
heilige woorden die hij al gelezen had en aan de vreugde om 
de woorden die hij nog te lezen had. Iedereen respecteerde 
hem en ook de boeren uit de omgeving kwamen, als ze in 
nood waren, hem raad en voorspraak vragen. Hoewel hij de 
wereld en de mensen nog nooit gezien leek te hebben, bleek 
toch dat hij de wereld en de mensen begreep. Zijn adviezen 
waren voortreffelijk en zijn voorspraak hielp.  
 Met de aardse dingen van het alledaagse leven hield zijn 
vrouw zich bezig. Bij de weinige rijke en welgestelde mensen 
in Zlotogrod had ze het geld voor de vergunning en voor de 
inkoop van de waren afgebedeld. Ach, wat een waren! Je 
kreeg uien, melk, kaas, eieren, knoflook, gedroogde vijgen, 
rozijnen, amandelen, muskaatnoten en saffraan. Maar wat 
waren de hoeveelheden miniem en wat was de kwaliteit van 
die levensmiddelen vreselijk! In de kleine, donkerblauwge-
verfde keuken lag alles door elkaar. Het zag eruit of kinderen 
winkeltje speelden. Het zakje met de uien en de knoflook lag 
op de grote emmer met de zure melk. Rozijnen en amandelen 
lagen in hoopjes op de kwark, door waterdicht papier van de 
ondergrond gescheiden. Naast de twee potjes room lagen als 
een soort wakende leeuwen de twee gele katten. In het mid-
den aan het plafond hing aan een zwarte houten haak een 
grote, verroeste weegschaal. En de gewichten stonden op de 
vensterbank.  
 Zulke arme mensen waren er in de streek niet, dat ze bij 
Blume Singer kochten. En toch konden ze nog altijd in leven 
blijven – zo helpt God de armen. Een beetje hart schenkt hij 
de rijken en daarom komt er van tijd tot tijd een van hen iets 
kopen wat hij niet nodig heeft en wat hij meteen op straat 
weg zal gooien.  
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XXXVI 
 
Dat was dus de winkel waar ijkmeester Eibenschütz met gen-
darme Piotrak de volgende morgen binnendrong. Hoewel het 
hard vroor, stonden er toch zeker een stuk of tien mensen 
voor de winkel en uit de joodse school ertegenover kwamen 
de kinderen naar buiten. Het was een uur of acht ’s morgens 
en Mendel Singer kwam uit het gebedshuis. Toen hij de op-
loop voor zijn huisje zag, schrok hij, want hij was bang dat er 
brand bij hem was. Een paar nieuwsgierigen renden hem te-
gemoet en riepen: ‘De gendarme is er! De ijkmeester is er!’ Hij 
rende naar binnen. En hij schrok nog heviger dan hij ge-
schrokken was van een brand. Er stond een politieman in le-
venden lijve met een geweer, terwijl Eibenschütz de waren, 
de weegschaal en de gewichten aan het onderzoeken was. De 
twee katten waren verdwenen.  
 De room was zuur, de melk lekte, de kaas was wormste-
kig, de uien waren rot, de rozijnen beschimmeld, de vijgen 
uitgedroogd, de weegschaal was wankel en de gewichten 
waren vals. Er moest proces-verbaal opgemaakt worden. 
Toen de gendarme zijn grote, zwarte calicot dienstboek te-
voorschijn haalde, hadden Mendel Singer en zijn vrouw het 
gevoel alsof hij tegenover hen beiden het gevaarlijkste van al 
zijn gevaarlijke wapens trok. De ijkmeester dicteerde en de 
rode gendarme schreef. Een brand was een kleinigheid ge-
weest.  
 De vaste boete bedroeg precies twee gulden en vijfenze-
ventig kreuzer. Voor die betaald waren, kon er geen handel 
gedreven worden. De koop van een nieuwe weegschaal en 
nieuwe gewichten kostte nog eens drie gulden. Waar haalt 
iemand als Mendel Singer twee gulden vijfenzeventig en nog 
eens drie gulden vandaan? God is heel goed, maar Hij be-
kommert zich niet om zulke futiele bedragen.  
 Daar dacht Mendel Singer over na. Daarom ging hij naar 
de ijkmeester, nam zijn bontmuts af en zei: ‘Geachte meneer 
de generaal, streept u alstublieft alles door, u ziet dat ik een 
vrouw en kinderen heb!’  
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 Eibenschütz zag de magere, geheven handen, de ingeval-
len wangen, het dunne baardje en de zwarte, vochtige, sme-
kende ogen. Hij wilde iets zeggen. Hij wil bijvoorbeeld zeg-
gen: ‘Dat kan niet, beste man, zo is de wet.’ Hij wil zelfs zeg-
gen: ‘Ik haat die wet en mezelf erbij.’ Maar hij zegt niets. 
Waarom zegt hij niets? God heeft zijn mond gesloten en de 
gendarme duwt Mendel Singer weg. Eén blik van hem vol-
staat. Een blik van hem is net een vuist. En ze gaan weg, met 
de gewichten, de weegschaal en het zwarte boek.  
 Als mevrouw Mendel Singer nu nog iets verkoopt, al is het 
maar één enkele amandel, gaat ze vier maanden de gevange-
nis in.  
 De paar nieuwsgierigen en de kinderen die buiten op de 
loer stonden, rennen weg.  
 ‘Dat hadden we niet mogen doen!’ zegt Eibenschütz tegen 
Piotrak. ‘Hij is toch een eerlijke vent!’  
 ‘Eerlijk is niemand!’ zegt gendarme Piotrak, ‘en de wet is 
de wet.’ Maar zelfs de gendarme zit het niet lekker.  
 Ze reden naar kantoor en deponeerden de spullen bij de 
secretaris en waren allebei aan een borrel toe. Goed! Dus re-
den ze naar de herberg van Litwak.  
 Het was vandaag woensdag, dus marktdag in Zlotogrod, 
en de herberg zat vol boeren, joden, veehandelaars en paar-
denkopers van twijfelachtig allooi. Toen de ijkmeester en de 
gendarme gingen zitten, aan de grote tafel, waaraan op glad-
geschuurde banken al zeker twee dozijn mensen naast elkaar 
zaten, ging er eerst een verdacht gemompel en gefluister op; 
daarna begonnen ze luider te praten en iemand noemde Men-
del Singers naam.  
 Op hetzelfde moment stond er een kleine, breedgeschou-
derde man met een lange baard op van de tegenoverliggende 
bank. Met een grote boog spuwde hij over de tafel, over alle 
glazen heen, met meesterlijke trefzekerheid recht in het glas 
van de ijkmeester. ‘De rest komt nog!’ riep hij en er ontstond 
een groot tumult. Iedereen stond op van zijn bank en Eiben-
schütz en de gendarme probeerden over de tafel heen te 
klimmen. Maar ze waren pas bij de deur op het moment dat 
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de breedgeschouderde man met de baard die open had ge-
duwd. Even zagen ze hem nog wegrennen op de witbe-
sneeuwde weg. Hij liep heel hard, als een donkere, gebogen 
streep op de witte sneeuw naar het dennenbos dat aan beide 
kanten van de weg lag. Hij verdween links, alsof het bos hem 
had verslonden.  
 Het was middag en het begon al donker te worden. De 
sneeuw begon een beetje blauw te kleuren.  
 ‘We krijgen hem nog wel,’ zei de gendarm.  
 Ze gingen terug.  
 Het liet gendarme Piotrak maar niet met rust. Had hij niet 
zijn volle uitrusting gehad en de zware winterlaarzen die het 
reglement voorschreef, dan had hij de lichtvoetige wel kun-
nen achtervolgen. Maar hij wist zeker dat hij hem nog kon 
opsporen, en dat was een troost. Waarschijnlijk was het een 
zware misdadiger. Hopelijk was het een zware misdadiger.  
 Gendarme Piotrak verhoorde alle mensen in de herberg, 
maar niemand zei de misdadiger te kennen. ‘Hij komt niet 
hier uit de buurt,’ zeiden de mensen.  
 Maar Eibenschütz had het idee dat hij de man al eens er-
gens had gezien. Hij wist niet waar en wanneer. Het was 
nacht in zijn arme hoofd en het wilde maar niet schemeren. 
Hij dronk om het lichter te laten worden, maar het werd al-
leen maar donkerder. Rondom bespeurde hij bovendien een 
grote haat bij de vele mensen, zoals nooit eerder.  
 Ten slotte stonden ze op, stapten in de slee en reden naar 
Szwaby, ‘Kapturak zal wel weten wie het was!’ zei de gen-
darme onderweg.  
 De ijkmeester had geen idee. Na een tijdje zei hij: ‘Mij kan 
het niet schelen!’  
 ‘Mij wel!’ zei de hardnekkige Piotrak.  
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XXXVII 
 
Jadlowker zat nu al weken bij Kapturak in huis. Hij hield het 
niet uit en maakte dus een uitstapje. Hij had gedacht op een 
marktdag in Zlotogrod en zelfs in de herberg van Litwak ze-
ker niemand tegen te komen die hij kende. Maar kijk: daar 
kwamen de nieuwe gendarme en zijn oude vijand Eiben-
schütz. Het was niet slim en zelfs lichtzinnig om met dat spu-
wen de aandacht te trekken.  
 Hij nam een heel grote omweg om uit het bos dat hij inge-
vlucht was bij het huis van Kapturak te komen. Het vroor 
hard en gelukkig was het veilig genoeg om over het moeras 
te lopen. Hij wachtte in het bos tot het volkomen donker was. 
Daarna marcheerde hij naar het zuiden, langs de hele boog 
die de moerassen om het stadje vormden. De vorst was wel 
een geluk, maar hij had het ontzettend koud. Het stak en 
striemde zijn hele lichaam. In de korte pelsjas die Jadlowker 
droeg had hij het net zo koud als hij het in zijn hemd had ge-
had.  
 Het was al diep in de nacht, toen hij Kapturaks huis be-
reikte. Nu kwam de angst die hij onderweg uit alle macht 
had onderdrukt met dubbele kracht terug: namelijk de angst 
dat de gendarme al op hem zat te wachten. Hij besloot heel 
zacht op de vensterbank te tikken. Hij haalde opgelucht 
adem, toen hij Kapturak naar buiten zag komen. Kapturak 
gebaarde hem naderbij te komen. Een nieuwe angst overviel 
hem: kon hij zelfs Kapturak wel vertrouwen? Wie anders? zei 
hij het volgende moment tegen zichzelf en ging naar hem toe.  
 Ze gingen naar binnen en Kapturak stuurde zijn vrouw de 
kamer uit, naar de keuken. ‘Ga zitten, Jadlowker,’ zei Kaptu-
rak. ‘Wat doe je nou? Wil je jezelf en mij dood hebben? Ben jij 
een volwassen vent? Ben jij een jongetje? Haal je streken uit? 
Jongensstreken?’ ‘Ik kon niet anders,’ zei Jadlowker.  
 ‘Ze hebben je waarschijnlijk herkend,’ zei Kapturak. ‘Ik 
heb meteen van Litwak gehoord wat er gebeurd is. Ik wist 
meteen dat jij het was. Ik heb natuurlijk niks laten merken. 
Wat ga je nou doen?’  



 113 

 De halfbevroren en radeloze Jadlowker – zijn oren waren 
helemaal rood, aan beide kanten, en leken wel rode lampen – 
zei: ‘Ik weet niks!’  
 ‘Ik heb besloten,’ zei Kapturak, ‘om je op te sluiten. Bij mij 
zul je het beter hebben dan in de gevangenis in Zloczow.’  
 Waar verberg je een gast die gevaar loopt? Onervaren 
mensen verbergen hem in de kelder. En dat is verkeerd. Bij 
huiszoeking gaan de gendarmes eerst naar de kelder. Uit een 
kelder kun je niet vluchten. Ervaren mensen sluiten een gast 
die gevaar loopt juist op zolder op. Daar gaan de gendarmes 
het laatst naartoe. Bovendien hoor je alles van boven beter. 
Ten derde is er een luik in het dak. Je hebt frisse lucht en je 
kunt op tijd ontsnappen.  
 Daarom ging ook Jadlowker de steile ladder naar de zolder 
op. Een stoel en een strozak, een fles drank en een kruik wa-
ter kreeg hij nog.  
 Kapturak wenste hem welterusten, beloofde hem regelma-
tig eten te brengen en ging weg. Uit voorzichtigheid schoof 
hij de grendel voor de valdeur naar de zolder. Toen hij de 
ladder af was, bleef hij even staan om na te denken. Hij vroeg 
zich af of hij de ladder weg zou halen of niet. En uiteindelijk 
besloot hij die weg te halen. Hij bracht haar naar de binnen-
plaats en zette haar tegen het dak. Hij had besloten Jadlowker 
alleen voedsel aan te reiken door het luik in het dak.  
 Op de zolder was het koud, nog kouder dan in de cel en 
Jadlowker trok de strozak aan het hoofdeinde open en kroop 
helemaal in de zak en over zijn hoofd trok hij zijn pelsjas. 
Door het open dakluik, dat niet dicht kon, schemerde blauw-
wit de vriesheldere nacht. Voor hij in slaap viel, zag hij nog 
de onbeweeglijke vleermuizen, die boven hem rondom aan 
de waslijnen hun winterslaap hielden. Voor het eerst in zijn 
leven was de wilde Jadlowker bang. En alleen uit angst viel 
hij in een diepe, maar onrustige slaap.  
 Vroeg in de morgen werd hij wakker; de bittere adem van 
de ijzige morgen wekte hem. Hij kroop moeizaam uit zijn 
zak, nam een slok uit de fles, trok zijn pelsjas aan en ging 
naar het dakluik. Zwermen pas wakker geworden kraaien 
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vlogen kringen rond de daken en het zag eruit alsof ze alleen 
maar vlogen om warm te worden. Hij zag de rode zon op-
gaan; ze zag eruit als een sinaasappel en bij de aanblik ervan 
kreeg hij honger. Hij wist dat hij nog ruim twee uur moest 
wachten tot Kapturak met het eten zou komen. Hij luisterde 
naar de valdeur en ruim twee uur dacht hij aan niets anders 
dan aan zijn honger. Het was alsof de honger een kwestie van 
het hoofd was en niet van de maag. Kapturak verscheen ein-
delijk met thee en brood, alleen niet aan de deur, maar aan 
het luik. Alles reikte hij heel langzaam aan; het korte eindje 
de ladder op was de thee al afgekoeld, zo koud was het. Jad-
lowker at en dronk haastig. ‘Geen nieuws?’ vroeg hij alleen 
maar. ‘Nog niet,’ antwoordde Kapturak; hij ging de ladder af 
en zette die een stukje opzij.  
 Nadat Jadlowker verzadigd was, begonnen andere ge-
dachten en gevoelens hem bezig te houden. Hij dacht opeens 
en zonder te weten waarom aan de mooie karpers en snoeken 
die hij donderdags altijd verkocht had op de vismarkt. De ge-
dachte hield hem bezig dat hij ze om ze te doden bij hun 
staart had gepakt en tegen een stootsteen had geslagen, en 
daarbij besefte hij dat je mensen op de tegenovergestelde ma-
nier doodt. Je neemt een steen – het mag ook een suikerbrood 
zijn – en gooit die tegen het hoofd van de mens. Hij krijgt 
vreemde gedachten, nu hij op een zolder opgesloten zit. Hij 
denkt er bijvoorbeeld aan dat hij vijanden in zijn leven heeft, 
en de grootste vijand van allemaal is ijkmeester Eibenschütz, 
de oorzaak van al zijn ongeluk en bovendien de minnaar van 
Euphemia. Sameschkin is ook haar minnaar, maar dat is een 
ander verhaal. Sameschkin kan oude rechten laten gelden en 
bovendien is hij geen ambtenaar. En bovendien heeft hij er 
niet voor gezorgd dat Jadlowker in de gevangenis gekomen 
is. Als Eibenschütz er niet was, zou hij rustig kunnen leven. 
In de lente gaat Sameschkin weg. Wachtmeester Slama is 
overgeplaatst. Wie herkent Jadlowker met een blonde, volle 
baard? Er komen zoveel vreemde mensen in deze streek! Hij 
heet niet eens Jadlowker. Hij heeft zijn naam al een keer ver-
anderd! Hj heeft al vissen bij hun staart gepakt en tegen een 
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stootsteen geslagen. Het omgekeerde doe je met een mens. Je 
pakt een suikerbrood en slaat iemand van achteren op zijn 
hoofd. Maar waar? En wanneer? Eibenschütz is er niet ’s 
nachts, in de haven van Odessa.  
 Als Eibenschütz er niet was, kon hij rustig leven. Maar die 
is er. Hij mag er niet meer zijn, hij mag er niet meer zijn, 
denkt Jadlowker. Hij mag er niet meer zijn. Dat denkt hij de 
hele tijd. De kraaien gaan soms op het dakluik zitten. Jadlow-
ker gooit wat etensresten naar ze toe. Hij zit en heeft het koud 
en wacht op de lente, op de vrijheid en op de wraak.  
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XXXVIII 
 
 Op een dag gebeurde er iets vreemds. Hoofdboswachter 
Stepaniuk vond in het grensbos een opgehangen man. Die 
was koud, stijf en blauw, toen hij losgesneden werd. Dis-
trictsarts Kiniower zei dat hij al dagen dood was; ongeveer 
een week geleden had hij zich opgehangen. Het was een on-
bekende man en gendarme Piotrak lichtte de rechter-commis-
saris in. Die kwam uit Zlotogrod. Hij bracht het lijk naar het 
lijkenhuis aldaar. Uit het hele district werden de inwoners op 
bepaalde dagen met tien tegelijk gedagvaard om de dode te 
identificeren. Ze hadden helemaal niet gedagvaard hoeven 
worden. Alleen al uit nieuwsgierigheid stroomden ze toe. 
Ook Sameschkin, die niet gedagvaard was, omdat hij niet in 
het district woonachtig was, ging erheen, uit nieuwsgierig-
heid. Maar hij was de enige die de dode herkende: het was 
paardenhoeder Michael Klajka. Twee jaar geleden was hij op-
gesloten. Hij hoorde tot de gevangenen die aangewezen wa-
ren voor het begraven van de choleralijders. En er stond 
zwart op wit dat hij in het hospitaal aan cholera gestorven 
was en op die en die dag begraven.  
 Wat? Was hij opgestaan uit de doden om zich vervolgens 
in het grensbos op te hangen? Er werd een onderzoek inge-
steld. Ook een paar gevangenen die uit de gevangenis wer-
den gehaald herkenden hun medegevangene Michael Klajka. 
Binnen een week werden er twee districtsklerken gearres-
teerd, die toegaven dat ze omgekocht waren en valse overlij-
densverklaringen hadden opgesteld. Ze bekenden ook dat 
Kapturak hen had omgekocht.  
 De autoriteiten wachtten nog een week. Ze brachten gen-
darmeriewachtmeester Piotrak en ijkmeester Eibenschütz op 
de hoogte van het onderzoeksresultaat en gaven hun op-
dracht met Kapturak in de grensherberg te blijven omgaan. 
Ze bleven ook met Kapturak omgaan en speelden tarok. Die 
voelde zich heel veilig. Hij wist niets van de arrestatie van de 
twee districtsklerken en het geld dat de familieleden van de 
doodverklaarde gevangenen hadden betaald, was allang in 
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veiligheid, aan de andere kant van de grens, bij geldwisselaar 
Piczemk.  
 Een paar dagen later, tamelijk vroeg op de ochtend, kort 
nadat hij Jadlowker via de ladder zijn ontbijt had gebracht, 
hoorde Kapturak een bekend geklingel, het geklingel van een 
slee. De slee stopte, het geklingel beefde nog even na en er 
was geen twijfel aan dat de slee voor zijn poort gestopt was. 
Hij verwachtte niets goeds: wat deed een slee zo vroeg op de 
ochtend voor zijn huis? Hij deed het luik voor het raam open. 
In de slee zaten gendarme Piotrak en ijkmeester Eibenschütz. 
Hij had helemaal geen tijd meer om de ladder neer te leggen. 
Hij bedacht heel snel dat het beter was om meteen naar bui-
ten te rennen en de vreselijke gasten te begroeten. Hij rende 
dus naar buiten en riep al bij de deur: ‘Wat een verrassing! 
Wat een verrassing!’  
 Beiden stapten uit de slee en Eibenschütz zei: ‘We wilden 
even langskomen. Het is nog te vroeg, Litwak is nog dicht. 
We blijven maar een kwartiertje, als u het goedvindt; tijd ge-
noeg om een borrel en thee te drinken. Dat hebt u toch wel?’ 
Kapturak twijfelde er niet meer aan dat ze gekomen waren, 
omdat ze hem ervan verdachten dat hij iemand onderdak gaf 
of op zijn minst iets verdachts verborg. Hij zei: ‘Ik ga de bran-
dewijn halen’ en hij ging de kamer uit en klom vliegensvlug 
de ladder op. ‘Ze zijn er!’ riep hij door het luik. Naar beneden 
ging hij niet meer over de sporten, maar hij gleed naar bene-
den met zijn handen en bovenbenen om de twee stijlen van 
de ladder. Hij rende de keuken in om de brandewijn te halen. 
Opgewekt stapte hij de kamer weer in met de fles en drie 
glaasjes.  
 ‘Hebt u een kelder?’ vroeg gendarme Piotrak.  
 ‘Ja,’ zei Kapturak, ‘maar de brandewijn heb ik niet uit de 
kelder gehaald. Het is te koud in de kelder.’  
 ‘Waar hebt u die dan gehaald?’ vroeg Piotrak.  
 ‘Van de zolder,’ zei Kapturak met een glimlach. Het was of 
hij een grap had uitgehaald en zich tegelijk verontschuldigde 
dat hij er een had uitgehaald.  
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 De roodharige gendarme dacht echt dat het een grap was 
en lachte. Kapturak klopte op zijn dijen en maakte een bui-
ging. Uit toegenegenheid en niet uit ijdelheid lachte hij mee. 
De gendarme en de ijkmeester dronken hun glazen leeg en 
stonden op. ‘Bedankt voor de gastvrijheid,’ zeiden ze als uit 
één mond. Ze stapten weer in de slee en Kapturak liep met 
hen mee. Hij zag dat ze in de richting van Pozloty gleden.  
 Toen ze uit het gezicht verdwenen waren, haalde hij de 
ladder van de binnenplaats en zette die weer in de gang. Hij 
was vastbesloten om Jadlowker weg te sturen en verwachtte 
niets goeds. Vlug klom hij naar boven, maakte de valdeur 
open en stapte naar binnen. Hij zag Jadlowker onrustig heen 
en weer lopen tussen de strikken waaraan de vleermuizen 
hingen. ‘Ga zitten,’ zei Kapturak, ‘we moeten even praten.’ 
Jadlowker wist meteen waarover het ging. ‘Ik moet dus weg,’ 
zei hij, ‘maar waarheen?’ ‘Waarheen, daar moeten we het 
juist over hebben,’ antwoordde Kapturak. ‘Het lijkt erop dat 
ze je niet meer tot de doden willen rekenen; vandaar dat on-
verwachte bezoek bij mij. Het spijt me, maar ik moet je weg-
sturen. Je moet zelf toegeven dat ik je als een eigen kind be-
handeld heb, hoewel je schulden bij me hebt. En geen pfennig 
heb ik van je gevraagd.’ ‘Waar moet ik naartoe?’ vroeg Jad-
lowker. Hij zat nu rillend in zijn pelsjas op de stoel. Door het 
kleine, ronde dakraam, dat eruitzag als een scheepsraam, 
stortte de vorst zich naar binnen als een grijze wolf, een woe-
dende, hongerige grijze wolf. Het was donker, hoewel buiten 
de zon scheen. Maar door het ronde dakraam liet de ijsblau-
we, onverbiddelijke hemel maar spaarzaam licht op de zolder 
vallen. Daarboven heerste een soort vriesblauw halfduister. 
De twee mannen zagen er vaal uit.  
 Waarheen? Waarheen? Dat was de vraag. ‘Alle anderen,’ 
zei Kapturak, ‘heb ik bevrijd en ik heb ze laten gaan waar-
heen ze wilden. Dat was misschien een fout. Ik had ze mis-
schien bij elkaar moeten houden. Maar met jou – ik weet niet 
wat er met jou moet gebeuren. Ik denk dat het het beste is, als 
je teruggaat naar Szwaby, naar huis. Wie zal je daar herken-
nen? Euphemia zal je niet verraden en Sameschkin is een 
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domkop, die zal je niet herkennen. Blijft over: Eibenschütz! 
Dat wel, Eibenschütz!’ ‘Wat doen we dus met hem?’ vroeg 
Jadlowker. Hij stond op. Hij kon onmogelijk blijven zitten, als 
het over Eibenschütz ging.  
 Kapturak, die de hele tijd stil was blijven staan, begon 
heen en weer te lopen. Het zag eruit alsof hij warm wilde 
worden, maar in werkelijkheid had hij het helemaal niet 
koud, hij had het juist warm van het denken. Allang had in 
hem de gedachte postgevat dat het in deze wereld beter was, 
als ijkmeester Eibenschütz er niet was.  
 ‘Eibenschütz moet weg,’ zei hij – en bleef staan.  
 ‘Hoe?’ vroeg Jadlowker.  
 ‘Suikerbrood!’ zei Kapturak, ‘– – niets anders.’ Hij bleef 
even staan. Daarna zei hij: ‘We gaan er vanavond heen. Sui-
kerbrood!’ herhaalde hij. ‘Ik kom je halen, Jadlowker!’  
 Voor hij de zolder verliet, maakte Kapturak nog een teken 
met zijn handen. Het zag eruit of hij een suikerbrood in zijn 
handen had en er iemand mee sloeg.  
 Leibusch Jadlowker knikte.  
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XXXIX 
 
Die avond gingen ze met de slee op weg naar Szwaby, Kap-
turak en Jadlowker. Jadlowker hulde zich in een schapen-
vacht met een hoge kraag om niet herkend te worden.  
 Het was al donkere nacht, toen ze aankwamen en de bre-
de, openstaande poort van de grensherberg binnenreden. 
Jadlowker klopte aan de achterpoort, de hooggewelfde, 
roodgeverfde poort, die naar de landweg leidde. Kapturak 
ging rechtstreeks de herberg in.  
 Er waren weinig gasten vandaag; het was dinsdag. Het 
duurde lang voor Onufri het kloppen hoorde en naar buiten 
ging om de achterpoort open te doen.  
 ‘Ik ben het,’ zei Jadlowker, ‘laat me gauw binnen. Is de 
gendarme er?’  
 ‘Kom, meneer,’ zei Onufri, die niet eens wist dat Leibusch 
Jadlowker tot de doden behoorde. ‘Bent u uit de gevangenis 
ontsnapt?’  
 ‘Ja, schiet op!’ zei Jadlowker, en toen ze bij de lantaarn 
kwamen: ‘Ben ik te herkennen?’  
 ‘Alleen aan uw stem, meneer,’ zei Onufri.  
 ‘Waar is Euphemia?’ vroeg Jadlowker.  
 ‘Nog in de winkel!’ fluisterde Onufri. ‘En voor de winkel 
staat Sameschkin met de kastanjes.’  
 ‘Goed,’ zei Jadlowker. ‘Ga maar naar binnen!’  
 De hond, Pavel heette hij, keek naar Jadlowker uit, met een 
blij snuffelende, geheven snuit en een kwispelende staart. 
‘Niet blaffen! Stil!’ fluisterde Jadlowker tegen hem. De hond 
sprong stil en zwijgzaam tegen hem op en likte zijn handen.  
 Jadlowker keek eerst door het raam aan de kant van de 
binnenplaats. De herberg was bijna leeg. Hij was niet verge-
ten onderweg uit de slee te stappen, toen ze, Kapturak en hij, 
langs de bevroren Struminka reden en uit de sneeuw een van 
de grote, scherpe stenen uit te graven waarvan er daar een 
heleboel lagen. Die steen wikkelde hij in zijn zakdoek.  
 Hij ging weg bij het raam en loerde voor de poort. Er 
kwam een enorme, onweerstaanbare moordlust in hem op. 
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Hij dacht helemaal niet meer aan het eigenlijke doel van zijn 
moorden, maar alleen aan het moorden zelf. Hij dacht hele-
maal niet aan zijn eigen veiligheid, maar alleen aan het do-
den. Er ging een grote golf van wellust, van haat en moord-
zucht door zijn hart. Onbarmhartig was alles in deze nacht en 
in deze wereld. Vreemd, koud en zilver, in een ijzig, bijna ha-
telijk zilver stonden vandaag de sterren aan de hemel. Van 
tijd tot tijd keek Jadlowker omhoog. Vandaag haatte hij de 
hemel en de sterren. En in de gevangenis had hij er zo naar 
verlangd!  
 Waarom haatte hij de hemel vandaag, Jadlowker? Denkt 
hij dat God boven zit, achter de sterren? Misschien denkt hij 
dat, maar hij wil het voor zichzelf niet toegeven. Telkens 
weer, telkens weer zegt een stem in hem: ‘God is er. God ziet 
je, God weet wat je van plan bent.’ Maar een andere stem in 
hem antwoordt: ‘God is er niet, de hemel is leeg en de sterren 
zijn koud en ver en wreed, en je kunt doen wat je wilt.’  
 Daarom wacht Jadlowker op het bekende getinkel van de 
slee van de gehate Eibenschütz. De zakdoek waarin de steen 
gewikkeld is, heeft hij met de punten om zijn pols gebonden, 
om zijn rechterpols. Hij wacht. Eibenschütz zal komen.  
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XL 
 
Een halfuur later kwam Eibenschütz inderdaad, jammer ge-
noeg begeleid door gendarme Piotrak. Jadlowker, die ge-
dacht had dat de ijkmeester alleen zou komen, zag al dat hij 
niets beginnen kon. Voorlopig hield hij zich schuil in de 
schaduw van de schuur, die aan de rand van de binnenplaats 
tegenover de poort stond, en hij wachtte. Toen hij zag dat de 
ijkmeester de gendarme vooruit liet lopen en dat hijzelf de 
schimmel uitspande, beefde Jadlowkers hart van gelukzalige, 
moordzuchtige hoop. Kort daarop naderde de ijkmeester ook 
de stal om de schimmel vast te binden aan de grote ijzeren 
ring die aan de staldeur was bevestigd.  
 Terwijl Eibenschütz de schimmel vastbond, stormde Jad-
lowker de stal uit. Eibenschütz wilde nog een schreeuw ge-
ven, maar hij zakte meteen in elkaar en de schreeuw bestierf 
in zijn keel. Jadlowker sloeg met de zakdoek waarin de scher-
pe steen gewikkeld was tegen het voorhoofd van zijn vijand, 
de ijkmeester. Eibenschütz viel met een geweldig, angstaan-
jagend lawaai op de grond. Hij was een zware man en dat hij 
zo zwaar was, had Jadlowker niet gedacht. De schimmel zat 
nog niet goed vast, de knoop ging los en het paard begon 
door de binnenplaats te zwerven met de teugels achter zich 
aan slepend. Jadlowker boog zich eerst over ijkmeester Eiben-
schütz. Koud en dood was hij en hij ademde niet meer. Daar-
na greep Jadlowker de schimmel en maakte hem vast aan de 
ijzeren ring van de schuurdeur. Daarop kroop hij de schuur 
in.  
 Pas twee uur later kwam wachtmeester Piotrak naar bui-
ten om te kijken waar Eibenschütz bleef. Voor de schuur 
vond hij de blijkbaar levenloze ijkmeester en de gendarme 
riep de knecht Onufri en samen sleepten ze het zware lijk 
naar de slee. Onufri haalde touwen en ze bonden de bewe-
gingloze man vast. Hij lag dwars op de kleine slee. Ze span-
den de schimmel in en de gendarme pakte de teugels. Hij 
reed naar Zlotogrod, rechtstreeks naar het ziekenhuis.  
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 Wachtmeester Piotrak dacht weliswaar dat hij een dode 
vervoerde, de ijkmeester, die hij zo, naast de stal en de schuur 
aangetroffen had en die een plotselinge klap gekregen had. 
Maar dat was niet zo. De ijkmeester begon weliswaar te ster-
ven, maar hij leefde nog. Wat weet hij ervan, de arme Eiben-
schütz, dat ze hem met een steen op zijn hoofd geslagen heb-
ben? Wat weet hij ervan dat hij met touwen op een slee ge-
bonden is? Terwijl ze denken dat hij dood is, beleeft hij iets 
heel anders:  
 Hij is geen ijkmeester meer; hij is zelf handelaar. Alleen 
maar valse gewichten heeft hij, duizend, tienduizend valse 
gewichten. Daar staat hij achter een toonbank met de tiendui-
zend valse gewichten voor zich. Ze passen lang niet allemaal 
op de toonbank. En ieder moment kan de ijkmeester komen.  
 Opeens gaat de bel – de deur heeft een bel – en binnen 
komt de grote ijkmeester, de grootste van alle ijkmeesters – 
dat idee heeft Eibenschütz. De grote ijkmeester ziet er een 
beetje uit als de jood Mendel Singer en ook een beetje als Sa-
meschkin. Eibenschütz zegt: ‘Maar ik ken u!’ Maar de grote 
ijkmeester zegt: ‘Dat kan me helemaal niets schelen. Dienst is 
dienst. We gaan nu uw gewichten controleren!’  
 Goed, laten ze de gewichten nu maar controleren, zegt ijk-
meester Eibenschütz tegen zichzelf. Vals zijn ze, maar wat 
kan ik eraan doen? Ik ben een handelaar net als alle hande-
laars in Zlotogrod. Ik verkoop volgens valse gewichten.  
 Achter de grote ijkmeester staat een gendarme met een 
helm met vederbos en een bajonet, en hem kent Eibenschütz 
helemaal niet. Maar hij is bang voor hem: de bajonet fonkelt 
te veel. De grote ijkmeester begint de gewichten te controle-
ren. Ten slotte zegt hij – en Eibenschütz is stomverbaasd: ‘Al 
je gewichten zijn vals en toch zijn ze allemaal goed. We zullen 
dus geen aangifte doen! We denken dat al je gewichten goed 
zijn. Ik ben de Grote IJkmeester.’  
 Op dat moment bereikte de gendarm het hospitaal in Zlo-
togrod. Ze haalden de ijkmeester van de slee en toen de 
dienstdoende arts kwam, zei hij even later tegen gendarme 
Piotrak: ‘De man is dood. Waarom brengt u hem nog hier?’   
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XLI 
 
Zo stierf dus ijkmeester Anselm Eibenschütz en zoals de uit-
drukking luidt: er kraaide geen haan naar.  
 Wachtmeester Piotrak kwam erachter dat Jadlowker de 
ijkmeester had gedood. Kapturak sprak, nadat ze hem gear-
resteerd hadden en streng verhoord, over rancune van Jad-
lowker tegenover Eibenschütz.  
 Door toeval werden er nog twee andere zogenaamde cho-
leradoden gevangen, namelijk zakkenroller Kaniuk en paar-
dendief Kiewen.  
 Kapturak en Jadlowker zaten al acht dagen in het huis van 
bewaring in Zloczow, toen plotseling de grote jaarlijkse ge-
beurtenis in het district Zlotogrod uitbrak. Het ijs kraakte op 
de Struminka en de lente begon.  
 Kastanjepoffer Sameschkin pakte zijn spullen, eerst de zak-
ken, daarna de oven en daarop de resten van zijn waren, de 
kastanjes, in een aparte leren zak.  
 Voor zijn vertrek zei hij nog tegen Euphemia: ‘Het is een 
ongure boel, deze grens. Wil je voorgoed met me mee?’  
 Maar Euphemia dacht aan allerlei mogelijkheden in de 
herberg en daarbuiten. ‘Tot volgend jaar,’ zei ze. Maar Sa-
meschkin geloofde niet meer wat ze zei. Zo dwaas als de 
mensen dachten was hij niet. Hij voelde alles aan en besloot 
nooit meer in deze giftige buurt terug te komen.  
 Het was een geweldige lentedag, toen hij vertrok. Op zijn 
kar stond de oven. Om zijn schouders waren de slappe zak-
ken gebonden. De leeuweriken kwinkeleerden hoog in de 
lucht en de kikkers kwaakten net zo vrolijk beneden in de 
moerassen. En hij ging weg, de goede Sameschkin, hij ging 
op pad, zijn eigen weg. Wat ging hem dat eigenlijk allemaal 
aan?  
 Nooit kom ik hier meer terug, zei hij tegen zichzelf. En het 
leek wel of de leeuweriken en de kikkers hem gelijk gaven.  
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