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De prinses reikt nu de prins  
Ook de dronk ten afscheid aan –  
Haastig drinkt hij, in de beker  
Blijven weinig druppels over.  
 
Hij besproeit daarmee de tafel,  
Pakt daarna een kleine waskaars,  
Dompelt die dan in het vocht,  
Het ding sputtert en gaat uit.  
 
Heinrich Heine, Prinses Sabbat (1851)  
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Waarschuwing! 
 
Op deze bladzijden is veel sprake van joden en joodse on-
derwerpen. Ik zeg uitdrukkelijk dat niemand daar iets van 
zal leren of iets nieuws zal lezen, al wist hij over joden en jo-
dendom net zo weinig als een Australisch konijntje of een 
hoogleraar volkenkunde of een bestuurslid van een synago-
ge in West-Europa. Ik heb geen enkele behoefte om iemand 
iets te leren en bespeur bij mezelf ook geen pedagogisch ta-
lent. Als iemand dus toch iets leert, dan doet hij dat op eigen 
risico en verantwoording! –  
 Ik herinner me dat een vooraanstaand filantroop uit Ber-
lijn, die een jaar of twintig geleden door Rusland reisde, in 
zijn boek een zin had die ongeveer zo luidde: In Wilna had ik 
een paar uur oponthoud. Ik gebruikte die tijd om vertrouwd te ra-
ken met de situatie van de joden daar. De schrijver vulde daarna 
ettelijke pagina’s met het resultaat van zijn grondige studie 
gedurende het urenlange oponthoud in Wilna. – Nu zijn er 
weer mensen die dat boek doorgebladerd hebben en zichzelf 
daardoor beschouwen als deskundigen in alle joodse aange-
legenheden. Tegen die deskundigen kan ik niet op. Ik was, 
afgezien van eerdere, korte bezoeken in joods-Rusland, van 
Pinksteren 1916 tot Pinksteren 1918 tolk Jiddisj bij de staf 
van het Opperbevel-Oost, waar ik tweederde van de tijd in 
Kowno en acht maanden in Białystok doorbracht, en maakte 
soms uitstapjes naar Wilna en Warschau. Ik had voortdu-
rend contact met de joden daar en na twee jaar kwam ik tot 
de conclusie dat alle opvattingen en meningen die ik in de 
loop van de tijd speciaal over de Oost-Europese joden had 
gekregen, eigenlijk niet veel waard waren. Als je een onder-
werp twee jaar lang bestudeerd hebt, voel je je niet meer zo 
zeker als in het begin, net zoals je op je twintigste meestal 
een duidelijke wereldbeschouwing hebt, terwijl je later toch 
allerlei bedenkingen krijgt. Dus ik zie mezelf in geen enkel 
opzicht als autoriteit en ik wil geen mens iets leren.  
 Daarna lijkt er nu helemaal geen verstandige reden meer 
om herinneringen te schrijven. Daar ben ik het helemaal mee 
eens, maar er zijn een paar onverstandige redenen, namelijk 
bij anderen, die me daartoe hebben aangezet. Ik vertel altijd 
graag en uitvoerig over wat ik meegemaakt heb en soms doe 
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ik dat ook op een podium. Verschillende keren hebben ze 
me laten schrikken met het dreigement – zoals bijvoorbeeld 
Otto Abeles van de Wiener Morgenzeitung – een stenograaf in 
het publiek neer te zetten om mijn verhalen te laten steno-
graferen en ze dan te publiceren. Daar moet ik me tegen be-
schermen, want als ik zo sta te praten, rollen er soms wel al-
lerlei uitspraken uit waarvoor ik geen strafrechtelijke verant-
woording zou willen dragen. Ik vermoed overigens dat mijn 
vrienden op schrijven aandringen om me eindelijk die voor-
drachten over herinneringen af te wennen, en daar zit wel 
iets in!  
 Er is ook een hele serie mensen die zeggen dat ik toch iets 
moet schrijven, nadat ik er met mijn roman Woest en ledig in 
geslaagd was zoveel van hun goede vrienden te ergeren. Ze 
vinden dat dat een veelbelovend begin was en dat het succes 
me verplicht om door te gaan. Tegen die mensen zeg ik dat 
ik niets liever zou doen, maar mijn beroep is nu eenmaal – 
Dieu me pardonnera – niet een onbepaalde algemeenheid er-
geren, maar altijd alleen maar van geval tot geval individu-
ele personen en cliënten, omdat ik nu eenmaal advocaat ben 
en omdat privé-ergeren altijd nog beter betaald wordt dan 
het ergeren van het grote publiek. Als ik in een conclusie te-
gen de firma De erven Müller en Levy sterk afkeurende 
woorden uit wegens de te laat geleverde locomotief of te-
genover de heer Ottokar Silberschweif wegens een buiten-
echtelijk slippertje, wordt dat economisch hoger gewaar-
deerd dan wanneer ik mijn schrijfmachine laat ratelen tegen 
de machtigen der aarde of der synagoge. En omdat ik nu 
eenmaal van de opbrengst van de opwinding van de erger-
nis moet leven – maar van de opwinding van publieke er-
gernis niet kan leven – heb ik geen tijd om – –  
 Daarop zeggen mijn vrienden dat ik gewoon mijn verha-
len, zoals ik die in het openbaar of privé de hele tijd vertel, 
elke dag een uur moet dicteren aan mijn blonde secretaresse, 
die robuust genoeg is om dat vol te houden, en dan al het 
geleuter moet laten drukken. Daar wilde ik eerst niet aan en 
ik vond dat ik de artistieke perfectie miste, de systematische 
opbouw, een behoorlijk plan enzovoort. Maar mijn vrienden 
zeggen dat ze daar in mijn boek Woest en ledig ook niet veel 
van gemerkt hadden. Ik zei verder dat ik gewend was alle 
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mogelijke dingen kriskras door elkaar te vertellen en mid-
den in beschrijvingen uit Wilna plotseling herinneringen uit 
mijn gymnasiumtijd in te lassen, en dat zou een rommelig 
allegaartje worden. Maar juist dat verwachtten ze van mij, 
zeiden ze!  
 Nou, dan kan ik er ook niets aan doen – maar ik heb de 
lezer tenminste gewaarschuwd!  
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Voorspel 
 
Elke keer als ik naar Strasburg bij Hannover in West-Pruisen 
ga, voel ik me als herboren. Bij elkaar is dat twee keer ge-
beurd. De eerste keer in 1875, toen ik op de eerste dag van 
de lente op deze wereld kwam voor een verblijf van onbe-
paalde duur. Op die zondag viel tegelijk ook het joodse car-
naval, het Poeriemfeest. Ik was net op tijd voor het feest-
maal, maar werd niet aan tafel genodigd. Des te beter 
smaakte me het maal dat me in 1915 in Strasburg voorgezet 
werd, toen ik daar voor de tweede keer in mijn leven was. Ik 
kwam toen terug van het front, waar ik me in de loopgraven 
in de buurt van Smorgon allerlei onaangename dingen op 
de hals gehaald had, en toen ik nu na een moeizame rit in de 
slee en de ziekentrein en na een lange zwerftocht van com-
pagnies van de geneeskundige troepen naar veldhospitalen 
en van het veldhospitaal naar het ontluizingsstation en wat 
er verder nog van dergelijke onaangename instellingen zijn 
eindelijk uitgeladen werd en in een welvoorzien ziekenhuis 
kwam, bevond ik me tot mijn niet geringe verbazing in mijn 
geboorteplaats Strasburg. Toen ik daar voor het eerst in lan-
ge tijd weer genoeg te eten kreeg, ook nog uit een echt bord, 
toen ik in een behoorlijk bed lag en in een menselijke omge-
ving, voelde ik me weer als herboren. Ik had de plaats op de 
leeftijd van twee jaar verlaten en nooit gedacht dat ik hem 
terug zou zien; nu was ik er na precies veertig jaar weer, en 
als ik talent had gehad voor or-de en een harmonische le-
venswijze, had ik de kringloop van mijn leven eigenlijk daar 
moeten beëindigen waar ik hem begonnen was. Maar dat 
werd niets en ik verruilde het ziekenhuis daar al gauw voor 
een ander in Berlijn en een paar maanden later kon ik me 
ondanks “blijvende ongeschiktheid voor het front” maar al-
tijd nog “geschikt voor de dienst” in Fürstenwalde aan de 
Spree melden bij mijn vervangende bataljon om daar met 
voortdurend ‘Draagt, geweer!’ en ‘Zet af geweer!’ het vader-
land opnieuw mijn onschatbare diensten te bewijzen. Men-
selijkerwijs gesproken had ik die zinvolle activiteit tot aan 
het einde van de oorlog kunnen voortzetten, als ik op een 
dag niet mijn oude vriend Hermann Struck was tegengeko-
men, die weer eens met verlof in Berlijn was.  
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 Hermann Struck hoef ik waarschijnlijk niet te beschrijven. 
Afgezien van de leden van enkele wilde stammen in Mid-
den-Afrika zijn er vast weinig mensen die nog nooit een be-
roep op zijn gedienstigheid gedaan hebben.  
 Hij deed er goed aan zich in een wolk van gereserveerd-
heid en kilheid te hullen. Hij bracht op de deur van zijn ate-
lier in de Brücken-Allee een bordje aan om de bezoeker heel 
duidelijk te maken dat zijn tijd kostbaar was en dat hij geen 
gelegenheid had om over “kunst en andere stomme dingen” 
te praten. – Hij is tot op de dag van vandaag vogelvrij geble-
ven voor alle mogelijke indieners van verzoekschriften, hij 
krijgt zorgen en verdriet te horen en je begrijpt niet waar hij 
nog de tijd vandaan haalt om zijn prachtige etsen en schilde-
rijen te maken en in honderd verenigingen, vooral ook in 
onze “Club van voormalige intellectuelen” te werken. Te-
genwoordig is hij echter alleen nog corresponderend lid van 
de genoemde bond. Om eindelijk in alle rust voor zijn kunst 
te kunnen leven, is hij naar Palestina gevlucht en heeft zich 
gevestigd op de helling in Haifa, nadat hij tot verrassing van 
zijn vrienden en hemzelf getrouwd was. Hoe hij daar tijd 
voor kon vinden, is onbegrijpelijk. De gevolgen van zijn 
vlucht naar Palestina waren dat de toestroom van vrienden 
daar oneindig veel groter is geworden, omdat nu alle men-
sen die een beroep doen op zijn hulpvaardigheid, op bede-
vaart gaan naar het Heilige Land. Het Tusculum van Her-
mann Struck zit voortdurend vol gasten, ze slapen in de hal, 
op de trappen en op het dak, en het is de meestbezochte 
kluizenaarswoning ter wereld geworden.  
 Hermann Struck moest mij dus ook uit de nood helpen. Ik 
zeg erbij dat ik niet behoor tot degenen die zijn hulpvaardig-
heid zo onscrupuleus misbruiken als de anderen, maar ik 
vertel altijd eerst een heel verhaal, dat hij verplicht is zich 
aan de uitbuiting van zijn goedmoedigheid te onttrekken en 
alle smekelingen er gewoon uit te gooien. Daarna kom ik al-
tijd pas met mijn persoonlijke verzoek. Toen trof ik de oor-
logsvrijwilliger en soldaat eerste klasse Struck in de synago-
ge aan de Lessingstraße. Het was een pak van mijn hart, 
toen ik hem zag. Zijn imposante, zwarte Herzlbaard was er 
nog. Het gerucht deed de ronde dat de baard in de oorlog 
gesneuveld was en je kon je niet voorstellen wat een 
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gejammer er onder de dochters van Juda was ontstaan, als 
het gerucht waar was geweest – overigens niet alleen onder 
de dochters van Juda! Hier moet worden opgemerkt dat Her-
mann Struck zich van de heiligen van de kerk wezenlijk on-
derscheidde, doordat die in hun jeugd royaal leefden en pas 
later aan de vrome werken begonnen om de carrière naar de 
canonisatie in te slaan. (Heb je het elan niet meer, dan word je 
wijs, zegt Arnold Zweig), terwijl Struck van oudsher de 
functies van levensgenieter met die van heilige wist te vere-
nigen. Hij is de vreemdste mengeling van fakir en bon vi-
vant die je je voor kunt stellen. We zijn sinds onze studietijd 
bevriend en hebben indertijd samen veel artistiek-literaire 
zonden begaan. Het mooie boek De tulpenthaliade, waarvoor 
ik de verzen en hij de tekeningen maakte, is waarschijnlijk 
nauwelijks meer ergens te vinden, en daarom moet het 
mooie vers op het titelblad hier voor de eeuwige vergetel-
heid worden gered. Het luidt:  
 

Ze werkten er met kwone an,  
H. Struck en Sammy Gronemann,  

 
waarbij voor de minder gevorderde Hebraïsten opgemerkt 
moet worden dat kwone zoveel als “vurigheid” betekent.  
 Ik heb mijn lezers al gewaarschuwd: als me iets leuks te 
binnen schiet, kom ik ermee, of het nu in het geheel past of 
niet, en toen ik het daarnet over Hermann Strucks Herzl-
baard had, moest ik denken aan een mooie anekdote, die ik 
in veiligheid moet brengen. In 1900 gaf Sir Francis Monte-
fiore ter ere van Theodor Herzl een banket in Londen. Een 
hoge Engelse diplomaat, die zich door de alles overschadu-
wende persoonlijkheid van de grote stichter van het moder-
ne zionisme misschien een beetje bevangen voelde, maakte 
tegen David Wolffsohn, die naast hem zat, de spottende op-
merking: ‘Ik denk dat het succes van het zionisme berust op 
de grote schoonheid van dr. Herzl. Als dr. Herzl zijn baard 
af laat scheren, is het zionisme dood.’ Daarop antwoordde 
Wolffsohn glimlachend: ‘Misschien, maar ik verzeker u: het 
zionisme groeit meteen weer aan.’  
 Ja – ik was dus in de synagoge in de Lessingstraße en 
praatte even, zoals gebruikelijk in de synagoge, over alle 
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mogelijke dingen die niets met de zaak te maken hadden. 
Na het einde van de dienst nam Struck me mee en we gin-
gen zitten praten op een balkon aan de Brückenallee, waar 
de hele tijd een paar jonge meisjes, die de was neerlegden, 
smachtend naar ons opkeken. Hij vertelde me dat hij in 
Kowno bij de staf van het Opperbevel-Oost werkzaam was 
als tolk Jiddisj en dat ze daar dringend een tweede tolk 
zochten. Hijzelf wilde zich zo snel mogelijk aan het front 
melden en bovendien was hij overbelast met artistieke op-
drachten en met het regelen van duizend-en-een attenties 
voor de officieren en kameraden en de plaatselijke bevol-
king. Kapitein Bertkau had hem daarom opdracht gegeven 
voor een tweede man te zorgen die Jiddisj kende, en dat was 
net een baantje voor mij. Mijn tegenwerping dat ik maar met 
moeite Jiddisj kon lezen, accepteerde hij niet; hij verzekerde 
me dat mijn hele activiteit bestond uit het censureren van de 
in Wilna verschijnende krant Letste Najes (“Laatste 
Nieuws”), het blad van meneer Margolin, en dat het ging 
om zogenaamde nacensuur, dat wil zeggen: dat blad, dat na 
de voorcensuur door het perscentrum in Wilna uitkwam en 
verstuurd werd, was pas drie à vier dagen later bij onze 
persafdeling, nadat alle abonnees het ontvangen hadden, en 
daar-na moest ik consciëntieus controleren of de censuur in 
Wilna bepaalde militair of politiek gevaarlijke passages over 
het hoofd had gezien. Nou – daar was ik wel toe in staat, 
dacht ik, en daarom beloofde Struck me dat ik per om-
gaande door het hoofdkwartier opgeroepen zou worden. 
We riepen elkaar een vrolijk ‘Tot ziens in Kowno’ toe en na-
men afscheid; ik wandelde langzaam door de wijk Tiergar-
ten naar huis, terwijl hij wegrende om voor een jonge, onbe-
middelde schilder een eigen woning te zoeken, een excellen-
tie in de diplomatenwijk advies te geven voor de artistieke 
vormgeving van een of ander patriottisch feest en daarna 
nog de talmoedvoordracht van een Poolse, buitenlandse rab-
bijn door zijn aanwezigheid glans te verlenen. Doordat die 
drie activiteiten op drie verschillende punten in Berlijn gere-
geld moesten worden en omdat op sabbat alles te voet 
moest, was zo’n sabbat tijdens het verlof tamelijke inspan-
nend voor Struck. Daarna moest de dienst in Kowno, zoals 
hij die geschilderd had, wel een rustige aangelegenheid zijn, 
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en daarom ging ik de volgende dag opgewekt terug naar 
Fürstenwalde.  
 
 

Indiensttreding 
 
Een paar weken later kwam toen de langverwachte oproep. 
Ik werd “op pad gestuurd”, nadat ze me voorzien hadden 
van een gloednieuwe uniform en uitrusting, om te zorgen 
dat ik op het hoofdkwartier de nodige indruk zou maken. 
Omdat ik geen oorlogszuchtige bedoelingen had, vond ik 
het een beetje vervelend dat ik voorzien werd van een ge-
weer van het nieuwste kaliber en honderdtachtig patronen. 
Mijn opmerking dat het bij de persafdeling toch niet om een 
agressieve sensatiepers kon gaan, had geen succes; ik moest 
mijn wapens meeslepen naar Kowno, waar ik er vervolgens 
definitief vanaf was.  
 Ik arriveerde Tweede Pinksterdag 1916 in Kowno en reed 
met de paardentram, een prehistorisch vervoermiddel, de 
stad in. Die ligt – zoals reisgids Baedeker in zulke gevallen 
voorschrijft – schilderachtig aan een rivier, in dit geval de 
Niemen, en je bent een beetje verrast in dat hoekje van de 
wereld, dat vanuit het perspectief van de Friedrichstraße een 
soort ontmoetingsplaats voor poolvossen lijkt, kleuren te 
zien die doen denken aan de Rivièra. Inderdaad vertoont de 
hemel een diepblauw als aan de Côte d’Azur, en de prachtig 
glooiende heuvels, de kleine, bonte huisjes met al dat mooie 
houtsnijwerk zien er gezellig genoeg uit. Ook ontbreekt het 
er niet aan het patina van vuil waaraan land en volk van Ita-
lië een deel van hun schilderachtige effect te danken hebben. 
De lompe, protserige Grieks-orthodoxe dom daarentegen, 
die tussen de armelijke huisjes neergezet is, verstoort het 
idyllische beeld. Ik heb ook later nooit begrepen hoe die 
dom Struck kon inspireren tot zoveel schilderijen. Misschien 
speelde daarbij het heimwee naar veel producten van de 
nieuwe keizerlijke architectuur in Berlijn een rol.  
 Ik zocht natuurlijk eerst Strucks woning; hij was inge-
kwartierd in het gebouw van legerrabbijn dr. Rosenack. 
Struck was op “dienstreis”. Ik rekwireerde bij hem allerlei 
goede dingen – er heerste ook later in dat gebouw een soort 
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communisme, dat zich bijna uitstrekte tot de tandenborstels 
– en deed mijn intrek in een reusachtige, kale kamer naast 
die van Struck. Daarna spoorde ik Hans Goslar op, de stich-
ter van de Herzlclub in Berlijn, van wie ik wist dat hij redac-
teur was van de Litouwse krant Dabartis. Ik trof hem in zijn 
redactieruimte, een klein hok, temidden van een ontstellen-
de chaos, die een sympathieke indruk maakte. Hij had blijk-
baar met grote voldoening het juist van de pers gekomen 
laatste nummer van Dabartis in handen en ik geloof niet dat 
een redacteur ooit zo voldaan over zijn blad kon zijn als 
Hans Goslar. Irritante drukfouten konden zijn gemoedsrust 
niet verstoren – hij kende namelijk geen woord Litouws. Dat 
bedoel ik letterlijk. Hij was niet te vergelijken met andere 
Duitse redacteuren, van wie je met meer of minder recht 
kunt beweren dat ze geen Duits kennen, maar hij was echt 
volkomen onbevangen, hij kende niet eens het alfabet van 
de taal van het blad waarvan hij hoofdredacteur was.  
 Alleen iemand die absoluut onervaren is in militaire za-
ken, zal dat opvallend vinden. Landstormman Goslar had 
bevel gekregen een Litouwse krant te redigeren, een bevel is 
een bevel – en dus deed hij dat; ze zeggen zelfs dat hij zijn 
taak heel goed vervulde. Maar om ook militaire leken de si-
tuatie duidelijk te maken, wil ik hier meteen een dialoog in-
lassen die zich, dan wel een jaar later, afspeelde tussen luite-
nant D., de leider van het accountantsbureau, en Leo  
Deutschländer, de later naar daar overgeplaatste Hebreeuwse 
tolk. – Leo Deutschländer kreeg op een dag een grote stapel 
boeken op zijn bureau. Hij nam die boeken onder zijn arm 
en ging naar luitenant D., die hij erop wees dat het Litouwse 
boeken waren, terwijl hij alleen maar tolk Hebreeuws was. 
‘Ja, niks aan te doen,’ zei de luitenant, ‘de Litouwse tolk is 
op reis, jij moet deze keer voor hem invallen.’ ‘Maar ik ken 
geen woord Litouws,’ zei Deutschländer. ‘Je kent toch He-
breeuws?’ ‘Jawel, luitenant.’ ‘Nou dan, Litouws is veel mak-
kelijker dan Hebreeuws! Ingerukt, mars!’  

– Goslar sprong dus met groot gejuich op, toen hij mij 
zag, waarbij ontelbare papiertjes met aantekeningen door de 
lucht wervelden, hij probeerde een zitgelegenheid voor me 
te vinden en ontwikkelde een grote huishoudelijke activiteit. 
Hij wilde me echt onthalen. Hij roerde met zijn vulpen de 
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chocola en probeerde met de redactieschaar een broodje 
marmelade te smeren. Tussendoor gaf hij de nodige infor-
matie over de plaatselijke toestanden. Van hem kreeg ik de 
eerste berichten over de situatie van de joden daar, die hij 
natuurlijk vanuit zijn twee speciale gezichtspunten zag, het 
economische en het seksueel-ethische. Om met het laatste 
gezichtspunt te beginnen: hij bleek verliefd op alle joodse 
meisjes van Kowno, maar had nog met geen enkel meisje 
persoonlijk kennisgemaakt. Maar hij raakte niet uitgepraat 
over hun mooie ogen en hun gratie en hun fatsoenlijke, be-
scheiden karakter. Maar economisch moest hij veel narig-
heid doorstaan. Hij had gewetensvol onderzoek gedaan en 
statistieken aangelegd om de rekenmethodes van de koop-
lieden en winkeliers te doorgronden en daarbij jammerlijk 
schipbreuk gefaald. Al zijn ervaring liet hem daarbij in de 
steek. Hij was in de hoofdstraat, de Kaiser-Wilhelm-Straße 
(alle straten waren door de bezetter omgedoopt en hadden 
Duits-patriottische namen gekregen) alle zaken afgegaan en 
had moeten vaststellen dat de prijzen voor dezelfde artike-
len oneindig varieerden. Hij had verder ook moeten vast-
stellen dat in één en dezelfde winkel de klanten de meest 
uiteenlopende prijzen moesten betalen, afhankelijk van de 
indruk die ze maakten. Iets van een moderne boekhouding, 
zelfs van de primitiefste soort, had hij buiten heel grote za-
ken nergens kunnen ontdekken en zijn hart was vervuld van 
bitterheid en droefenis. Nog steeds, wanneer hij als promi-
nent lid van de “Club van voormalige intellectuelen” over 
die dingen begint, gaat er een schaduw over zijn zachtmoe-
dige gezicht.  

Toen ik aanstalten maakte om weg te gaan en me te mel-
den bij de chef, kapitein B., brak zijn huisvrouwachtige ka-
rakter weer door. Hij controleerde mijn uitrusting met uiter-
ste strengheid en trok nog aan mijn das, toen hij voor de 
deur van de persafdeling afscheid van me nam. Hij schil-
derde – en zulke schilderingen had ik ook al van anderen 
gehoord – de kapitein af als een grimmige vertegenwoordi-
ger van de militaire dril en een uiterst pedant heerschap, 
waar iedereen benauwd voor was. Nou, ik vond genade in 
zijn ogen en hoefde me nooit over hem te beklagen. Hij deed 
me verschillende keren een plezier en bewees me ten slotte 
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een heel grote dienst. Het is wel waar dat hij zijn mensen 
meestal niet ontzag. Maar voor een militair-nuchtere fanati-
cus, die zwoer bij de dienstvoorschriften van de infanterie, 
was het ook een zware opgave om overweg te kunnen met 
die horde dichters, journalisten, schilders en beeldhouwers. 
De persafdeling was misschien wel de minst militaire forma-
tie van het hele leger. Ieder individu wilde zijn haar uit eer-
zucht zo lang mogelijk laten groeien. En als je bedenkt dat 
de aanblik van een niet-gladgeschoren Midden-Europeaan 
voor onze kapitein een nagel aan zijn doodkist was, kun je je 
voorstellen hoe die doodkist er aan het eind uitgezien moet 
hebben. Misschien was mijn chef tegen mij zo welwillend 
vanwege mijn kaalheid, waarvan de uitbreiding en waarde-
vastheid elke bezorgdheid in die richting eens en voor altijd 
de kop indrukte. – Overigens schildert Dehmel in zijn oor-
logsdagboek een interessant portret van die kapitein. Al 
doet hij zijn best om ondanks of juist vanwege het menings-
verschil met hem heel objectief te zijn, hij schildert hem toch 
al te liefdeloos af. Eén ding moet ik in elk geval vaststellen: 
de chef van onze persafdeling was een man die boeken las 
en zelfs goede boeken. Je kon hem in zijn bureau bijvoor-
beeld aantreffen terwijl hij Dostojevski zat te lezen. Literaire 
belangstelling en begrip is niet bepaald een voorwaarde 
voor iemand met een militaire functie, zelfs al is die half-lite-
rair. Als bewijs wil ik iets vertellen over de opvolger van ka-
pitein B., eerste luitenant G., wiens korte werkzaamheid bij 
de persafdeling opeens een levendig verlangen wekte naar 
zijn voorganger, die door velen zo vaak verfoeid was:  

Op een dag trof ik voor het boekenrek de oppasser van 
genoemde eerste luitenant, die ijverig leek te zoeken. Ik 
vroeg of hij graag las en de trouwhartige en praatzieke man 
vertelde me: ‘O, ik lees ontsettent graag, ik geef al me gelt 
uit aan boeke – de eerste luitenant leest ook graag – ik mot 
altijt segge wat ik leuk font en dat leen ik hem dan.’ ‘En,’ 
vroeg ik, ‘hebben jullie altijd dezelfde smaak?’  

‘Nee – dat nou net niet – ik heb nou soon boek gelese, dat 
is een toneelstuk, Maria Stuart heet het – dat heb ik hem ook 
gegeve, maar dat heb-ie teruggebracht – hij was maar tot de 
derde akte gekomme – dat fond-ie saai.’  
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De oppasser maakte beslist geen grapje, en het naïeve 
verhaal lijkt iedereen die ooit met de eerste luitenant te ma-
ken had niet ongeloofwaardig, maar voor de leider van de 
persafdeling, die de cultuur van Duitsland in het bezette ge-
bied moest vertegenwoordigen, was dat nogal wat.  

Op die middag klapte ik mijn hakken nog op verschillen-
de bureaus hoorbaar tegen elkaar – waarbij ik mezelf altijd 
enorm oorlogszuchtig vind – en wandelde ’s avonds met 
Hans Goslar door de straten van mijn nieuwe werkomge-
ving om hem een keer de stad te laten zien waar hij al maan-
den verbleef. Zo kon ik hem dan ook introduceren in de di-
rect door mij ontdekte konditorei van madame Steinbach, van 
wie de heerlijke kwarktaarten en omeletten de volgende ja-
ren de troost van onze avonden werden, en hem kennis la-
ten maken met de knappe Sonia K., die daarnaast in de thee-
salon van haar moeder, als ze tussen de bediening van de 
gasten tijd had, haar onderbroken gymnasiumopleiding 
voortzette. Maar door de straten liepen jongens met zwarte 
ogen en blote voeten, die met geweldig geschreeuw het 
nieuwste nummer van de Kownoer Zeitung en de Letste najes 
uitventten. Ik knikte trots naar hen; over een paar dagen zou 
ik hetzelfde nummer krijgen en ik zou met dik, rood potlood 
alles aanstrepen wat gevaarlijk was en vier dagen eerder 
verboden had moeten worden. – Ik verheugde me echt op 
die onschuldige manier om een schrikbewind uit te oefenen.  

Maar het liep heel anders. O, Hermann Struck – heb je me 
ooit iets over moederkoren verteld?!  
 
 

Moederkoren 
 
Luitenant von Wilpert, de leider van het vertaalbureau waar 
ik was ingedeeld, was een fantastische vent. Maar dat bleek 
pas later. Op de morgen waarop ik met mijn werk begon – 
liever gezegd: beginnen wilde – vervulde hij me met angst 
en beven. Ik had net mijn nieuwe kameraden, de tolken 
Pools, Litouws, Lets, Wit-Roetheens en Russisch, de hand 
geschud en me voorgesteld en was aan mijn tafel gaat zitten 
waar de ordonnans al een half dozijn nummers van Letste 
najes had gelegd die door Strucks dienstreis nog niet afge-
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handeld waren – ik zocht mijn rode potlood, toen de luite-
nant rinkelend met zijn sporen uit zijn kamer kwam, een 
dichtbedrukte stapel folio’s voor me neergooide en opdracht 
gaf die bekendmaking zo snel mogelijk in het Jiddisj te ver-
talen.  
 Verbijsterd staarde ik naar het ongelukspapier met de ge-
weldige rode notities Zeer dringend!!! En Direct vertalen en 
aanplakken!!! die mijn verlegenheid niet bepaald verminder-
den. – Hoe moest ik een vertaling in het Jiddisj tot stand 
brengen, als ik die taal helemaal niet machtig was, maar al-
leen gedrukte teksten kon lezen? – En hoe voelde ik me 
daarna, toen ik werktuiglijk de Duitse tekst begon te lezen? 
Het opschrift luidde: Verordening over praktische maatregelen 
tegen claviceps. – Claviceps? – Wat is – wie is claviceps? – Een 
schadelijk reptiel? – Een besmettelijke ziekte? – Een religieu-
ze of politieke sekte? – Het bestuderen van de verordening 
leverde op dat claviceps ook bekend was onder de naam 
“moederkoren” – zou mijn vriend de seksueel-ethicus kun-
nen helpen? – Maar langzamerhand begreep ik wel dat het 
om een landbouwkundig-botanische aangelegenheid ging, 
om een of ander voor het graan schadelijk onkruid, dat uit-
geroeid moest worden. Als er nu één gebied ter wereld is 
waarop ik nog onwetender ben dan op alle andere, dan is 
het de landbouw. (Toch heb ik tot nu toe nog geen werk 
over de landbouw in Palestina geschreven.) – En nu zat ik 
achter een omvangrijk, drie foliobladzijden omvattend ela-
boraat vol natuurwetenschappelijke, botanische en agrari-
sche vaktermen, die kunstig in de mooiste meervoudig sa-
mengestelde zinnen in ambtelijk en juridisch Duits verwe-
ven waren. Onmogelijk om daar wijs uit te worden. En dat 
moest ik in een voor mij vreemde taal vertalen. Ik begreep 
niet eens de zogenaamde Duitse tekst. –  
 En dan Zeer dringend!!! – Struck op reis en ik alleen met 
het moederkoren. Ik voelde dat mijn mooie baan als tolk 
gauw afgelopen zou zijn – ontmaskering en ontslag met 
schade en schande – de narigheid was niet te overzien.  
 Ik voelde dat de blikken van de kameraden in de kamer 
op mij gericht waren. Niemand deed iets, behalve een jonge-
man in jagersuniform, die in zijn la rommelde, waaruit een 
vreemd getik kwam – allemaal zaten ze met hun handen in 



 18 

hun zakken achterovergeleund op hun stoel naar mij te sta-
ren. Zij hadden hun moederkorenwerk vast al achter de rug 
en zaten ongeduldig te wachten op de ontbrekende Jiddisje 
tekst. Ik voelde dat mijn verlegenheid duidelijk moest wor-
den en begon in mijn hoge nood de Duitse tekst langzaam in 
Jiddisje letters op een papier na te tekenen, dus een eenvou-
dige transcriptie te maken. Dit domme, mechanische werk 
nam me steeds meer in beslag en met groeiende ijver be-
dekte ik het blad met de bizarre Hebreeuwse letters; mis-
schien verbeeldde ik mezelf op het laatst al dat ik op die ma-
nier iets presteerde. – Maar plotseling merkte ik dat mijn 
werk de kameraden verontrustte. Ze staken de koppen bij 
elkaar en hielden blijkbaar krijgsraad. Soms liep er iemand 
langzaam achter mijn stoel langs en probeerde blijkbaar 
over mijn schouder te kijken. Zou het kunnen dat iemand 
van hen er zoveel van begreep dat hij merkte dat ik alleen 
maar Duits schreef met Hebreeuwse letters? Hoogst on-
waarschijnlijk. Maar toch – de onrust groeide zienderogen 
en nu kwam een van de heren gewichtig op me af, legde zijn 
hand op mijn schouder en zei:  
 ‘Neem me niet kwalijk dat ik je stoor in je drukke bezig-
heden!’ Ik liet mijn pen zakken en staarde hem aan. Nu was 
het voorbij!  
 ‘Werk jij altijd zo?’  
 Ik kreeg het heel, heel benauwd.  
 ‘Hoe – bedoel je?’  
 ‘Nou. – Het is gewoon provocerend om te zien hoe blik-
semsnel je die hiërogliefen krabbelt. – Niet te hard van sta-
pel lopen. – Als je zo doorgaat, ben je vandaag nog klaar. 
Kijk eens, wij hebben dat moederkorending al drie weken 
liggen, en behalve die ene Pool is er nog niemand begonnen. 
– Door jou komen we allemaal in de penarie! – En als het één 
keer zo snel gaat, krijgen we straks nog meer werk. – We 
moeten toch ook laten zien dat we zwaar werk doen? – Man, 
pas je hier eerst een beetje aan!’  
 Dat was het dus! – Hier gold dus het oude, veelbeproefde 
principe dat ik al kende uit de tijd dat ik begon als hoger 
ambtenaar en waar ik me altijd graag aan had gehouden:  
 Geen akte is zo dringend of hij wordt door te blijven liggen nog 
dringender!  
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 Ik haalde opgelucht adem! – Met dat principe was te wer-
ken, en in elk geval had ik tijd gewonnen. –  
 Dat er bij het leger volgens dat principe gewerkt wordt, 
had ik tijdens mijn opleiding als rekruut al gemerkt. Voor 
het eerst was het me duidelijk geworden, toen op een dag in 
Rathenow een onderofficier en zes man, onder wie ik, bevel 
kregen om patroonhulzen te sorteren. Meneer de onderoffi-
cier ging op een kist zitten, stak zijn pijpje aan en liet zijn be-
nen bungelen. Maar wij gingen ijverig aan het werk, zodat ik 
na een uur kon melden dat we klaar waren met ons werk. 
Zelden heb ik een mens zo verbijsterd gezien, als toen me-
neer de korporaal. – Pas na minuten kon hij iets zeggen. 
Maar toen overlaadde hij ons met scheldwoorden; hij riep de 
hele wereld aan als getuige dat hij nog nooit zulke stomme 
rekruten had gezien. Ten slotte sprong hij van zijn kist, 
schudde alle zorgvuldig gesorteerde hulzen weer in een kist 
en commandeerde: ‘Nog een keer beginnen! En het moet 
minstens drie dagen duren! – Moeten we morgen soms weer 
naar die stomme dienst?’ – Wijlen mevrouw Penelope werk-
te volgens zo’n systeem, en daardoor vond ik het door mijn 
klassieke opleiding niet moeilijk om snel en grondig te wen-
nen aan die methode, die overigens in de meeste overheids-
diensten ingeburgerd is en waarvan het doorgronden mis-
schien alleen de sleutel is tot de vraag waarom privébedrij-
ven in het algemeen rendabeler geleid worden dan over-
heidsdiensten. –  
 In elk geval kwam het in die kritische situatie heel goed 
uit dat de genoemde werkmethode ook bij de persafdeling 
in zwang was. Ik kon voor de bestrijding van claviceps, ook 
moederkoren genoemd, de tijd nemen en allereerst de terug-
keer van Struck afwachten, om vast te stellen hoe hij eigen-
lijk de taalproblemen de baas werd. – Ik ontdekte intussen 
in de akten een beschikking van de verkeerspolitie met de 
vertaling van Strucks hand. Mijn bewondering voor zijn 
vaardigheid veranderde echter in verwondering, toen ik de-
zelfde dag in een nummer van de Letste najes, waarnaar die 
tekst voor publicatie was gestuurd, een heel andere tekst 
vond. Blijkbaar had de redacteur eigenmachtig weer Strucks 
tekst vertaald. Zo verdween ook mijn geloof in de onaantast-
bare autoriteit van mijn vriend en bekommerd keek ik met 
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een schuin oog naar de andere tolken, die toch zeker in hun 
taal rustig hun werk konden doen. Maar toen ik nerveus in 
de dossiers bladerde, stuitte ik op een ernstige klacht van 
een plaatselijke bevelhebber, die onmiddellijke vervanging 
van de Wit-Roetheense tolk eiste, en wel naar aanleiding 
van het volgende. In dat wegenverkeersreglement was on-
der andere voor een bepaald district verordend dat iedere 
burger die een Duitse officier tegenkwam zijn hoed moest 
afnemen en beleefd moest groeten. In de Wit-Roetheense 
vertaling stond echter woordelijk: Iedere burger die een officier 
tegenkomt moet hem zijn hoofddeksel afnemen, hem een hand ge-
ven en glimlachend het beste wensen. – Die gebrekkige versie, 
die geenszins recht deed aan de betekenis van de verorde-
ning, had volgens de klacht tot de ergerlijkste incidenten ge-
leid. – Ik concludeerde uit dat document, dat de persafde-
ling erin geslaagd was voor andere talen net zulke uitste-
kende krachten te winnen als ik en dat de Wit-Roetheense 
redacteur kwaadaardiger was dan de welwillende verbete-
raar van Strucks stijlkenmerken in de Letste najes. Toch nam 
ik me voor om alleen vlekkeloze Jiddisje vertalingen te leve-
ren. En daarmee stond in elk geval één ding vast: dat ik me 
persoonlijk nergens aan zou wagen.  
 
 

Perfect Jiddisj 
 
Jiddisj leren is niet zo simpel als bijvoorbeeld een bewoner 
van de Hausvogteiplatz denkt, die zich verbeeldt dat het een 
kwestie is van zoveel mogelijk Hebreeuwse uitdrukkingen 
mengen door een door allerlei inversies vreselijk misvormd 
kranten-Duits. Met chotspe en sjtos kom je er niet en ook als 
je de amusante verzen van de plaatselijke Frankfurtse dich-
ter Friedrich Stolze makkelijk kunt lezen, ben je nog niet 
dichter bij de oplossing van het probleem. Het is al grondi-
ger aangepakt door een andere poëet uit Frankfurt, namelijk 
Wolfgang Goethe. Ik deel niet de mening van de Hamburgse 
Goethe-onderzoeker Louvier, die in dikke boeken het bewijs 
probeert te leveren dat de Faust eigenlijk in het Jiddisj is ge-
schreven. – Jakob H. Wagner in Berlijn, mijn oude vriend, 
schijnt als zegsman voor joodse taal- en volkskunde de 
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Hamburgse geleerde vaak en niet onopzettelijk op gevaarlijk 
terrein gelokt te hebben. – Zoals uit Dichtung und Wahrheit 
blijkt, is het een feit dat de jonge Goethe ijverig heeft gepro-
beerd om het “joodse Duits” te leren. Eigenlijk leerde hij 
daarvoor Hebreeuws, om vooral met de letters vertrouwd te 
raken. Want Jiddisj wordt geschreven met Hebreeuwse let-
ters. –  
 Overigens moet ik er hier een literair-historische ontdek-
king bijhalen waar ik heel trots op ben en op grond waarvan 
ik ooit nog tot eredoctor aan een faculteit benoemd hoop te 
worden. Ik beweer en denk te kunnen bewijzen dat de po-
pulairste uitdrukking uit het hele levenswerk van Goethe, 
de enige die echt tot het volk is doorgedrongen en overal ge-
citeerd wordt – hij staat in Götz von Berlichingen – door de 
dichter aan de Jiddisje literatuur is ontleend en in elk geval 
niet pas door hem geschikt is gemaakt voor het toneel. [Kisj 
mir in toeches, “Lik mijn reet.] Die beroemde en vaak ge-
bruikte uitdrukking – volgens de uitspraak van een Beierse 
rechter dient hij in Zuid-Duitsland om een gesprek te begin-
nen, het te beëindigen of het een andere wending te geven – komt 
namelijk niet één keer, maar vele keren in allerlei varianten 
voor in het oude poeriemspel over koningin Esther, dat voor 
het eerst in 1708 en daarna regelmatig in Frankfurt opge-
voerd werd. Daar is hij om zo te zeggen zelfs uit de situatie 
geboren: Haman eist telkens weer dat Mordechai voor hem 
buigt; die is daar in principe toe bereid, maar – hoe zeg ik 
dat subtiel? – maar in een topografisch veranderde houding, 
en hij licht dat doel toe in niet mis te verstane uitdrukkin-
gen. Dat poeriemspel heeft Goe-the als jongen en jonge man 
vaak gezien – in zijn kermisschrift uit Plundersweiler is de 
herinnering te vinden – en zo gebruikte hij dat citaat uit het 
Jiddisje toneel om de ruwe Duitse ridder in al zijn Germaan-
se oorspronkelijkheid te karakteriseren. – Dat zou een on-
der-werp zijn voor het Goethe-jaarboek!  
 Ja, Goethe kende dus de moeilijkheden van die taal en 
verbeeldde zich ondanks zijn tamelijk gevorderde pogingen 
– zoals bekend bestaat er van hem een Jiddisje preek – niet 
dat hij die beheerste. Hij was voornamelijk geïnteresseerd in 
de duidelijke verwantschap met de Duitse taal. Jiddisj “be-
dorven Duits” noemen is net zo onzinnig als Duits “bedor-
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ven Jiddisj” noemen. Het laatste is zelfs nog een klein beetje 
terecht, want Jiddisj is inderdaad een organische verdere 
ontwikkeling van het Middelhoogduits, terwijl ons tegen-
woordige Hoogduits toch door Luthers meesterschap over 
de taal in zijn oervorm is geperst. De indertijd door Casimir 
de Grote opgenomen, uit Duitsland verdreven joden be-
waarden en ontwikkelden hun oude omgangstaal en voeg-
den er alleen langzamerhand veel Poolse, Russische en He-
breeuwse woorden aan toe. De omstandigheid dat de joden 
in Oost-Europa tot op de dag van vandaag een soort Duits 
spreken, was voor de binnentrekkende militairen natuurlijk 
een heel prettige verrassing. Waar er maar joden waren, 
konden ze zich vrij makkelijk verstaanbaar maken, ander-
zijds waren er juist door de gelijkenis tussen de talen vaak 
misverstanden met voor de betrokkenen vaak bedenkelijke 
gevolgen. Er zijn oude Duitse woorden die in het zogenaam-
de Hoogduits in een heel andere betekenis gebruikt worden 
dan vroeger, terwijl ze in het Jiddisj nog met dezelfde bete-
kenis gebruikt worden als in de tijd van de Meistersinger. 
Zo ontstonden er bijvoorbeeld processen-verbaal, werden er 
maanden voorarrest opgelegd en een heleboel energie en 
moeite opgeslokt tot eindelijk het misverstand werd opge-
lost waardoor een oude man van meineed werd verdacht. 
En zijn hele schuld was dat hij nog de taal van Hans Sachs 
sprak, waarmee zijn rechters niet vertrouwd waren. Maar de 
eerste oorlogsjaren heerste er uitzinnig enthousiasme over 
de ontdekking van de Oost-Europese joden als de hoeders 
van de Duitse taal en cultuur. Er ontstonden enthousiaste 
lofzangen op hun trouw en een serie Duitse letterkundigen, 
beslist niet alleen joden, bewezen in diepgaande verhande-
lingen dat de Oost-Europese joden eigenlijk echte Duitsers 
waren, dragers van Duitse cultuur, die hun Germaanse 
volksaard met ongehoorde taaiheid en aanhankelijkheid tij-
dens de eeuwen van Slavische onderdrukking hadden we-
ten te bewaren. In het keizerlijke hoofdkwartier werd een in 
prachtband gebonden en fraai uitgevoerd gedenkboek over 
die materie welwillend in ontvangst genomen. – Keizer Wil-
helm wilde in een eerste opwelling het ontslag van alle jood-
se krijgsgevangenen uit Oost-Europa verordenen, een be-
sluit dat gelukkig nog tegengehouden werd – het zou dui-
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zenden Russisch-joodse soldaten het leven hebben gekost – 
de namen Silberfarb en Mandelstamm, ooit het voorwerp 
van ironische opmerkingen van rijkskanselier Bülow, waren 
nu het symbool van joods-Duitse mannentrouw en de bena-
ming “Oost-Europese jood” was welgevallig in de ogen van 
Duitsnationale patriotten. Er werd een echte politieke actie 
georganiseerd; veldmaarschalk Hindenburg en excellentie 
Ludendorff lieten, zelfs met vliegtuigen, proclamaties in het 
Jiddisj verspreiden onder de joden in Litouwen en Polen 
waarin de bevrijding van de arme Russische joden van het 
tsaristische juk door de vrijheids- en jodenlievende Duitse 
legers werd aangekondigd en de nauwe saamhorigheid en 
de geestelijke verwantschap van Duitsers en joden uiteenge-
zet werd. Kortom – het leek bijna of keizer Wilhelm zijn 
heerban speciaal had opgeroepen tot het redden van zijn in-
nig geliefde Oost-Europese joden.  
 Onder zulke omstandigheden, nadat de Jiddisje taal een 
heel politieke aangelegenheid geworden was, rustte er op 
ons Jiddisje tolken een zware verantwoordelijkheid. Mijn 
borst zwol van trots, wanneer ik uit de publicaties van de le-
gerleiding opmaakte wat een geweldige culturele, Duits-pa-
triottische missie de instandhouding van de Jiddisje taal be-
tekende. Hermann Struck en ik waren de dragende krachten 
van die missie. Struck placht zich op de volgende manier 
van zijn taak te kwijten: hij had de tekst die hij ter vertaling 
gekregen had, altijd bij zich in zijn tekenmap. Hij was voort-
durend onderweg, want al had hij in Kowno in een zijkamer 
van onze werkruimte een compleet atelier ingericht, waar de 
modellen stonden te dringen – hij betaalde heel goed en de 
oude kruier, wiens prachtige portret de wereld was rondge-
gaan, kwam om de paar dagen vragen of hij niet weer eens 
geschilderd moest worden – hij was toch meestal onderweg 
om landschappen en portretten te fotograferen.  
 Terloops moet ik opmerken dat hij op zijn zwerftochten 
en soms bij zijn “nevenactiviteit” toen al in werkelijkheid 
heel belangrijk en ook in het Duitse belang zegenrijk werk 
deed. Dat werd overigens ook algemeen erkend en kwam 
tot uitdrukking in opdrachten van de staf van het Opperbe-
vel-Oost en de kwartiermeester-generaal. Later, toen hij 
eerst aan het front tot officier bevorderd was en daarna de 
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functie kreeg van afdelingschef voor joodse zaken bij het 
Opperbevel-Oost, werd die activiteit helemaal officieel. En 
ik denk dat ook ik of Hans Goslar – en later Heinrich Eisen-
mann en anderen – in het joodse en Duitse belang veel 
goeds hebben bereikt. – Maar iedereen had zijn “nevenacti-
viteit” en die nam negentig procent van de tijd in beslag. Zo 
had de bovengenoemde jonge, Poolse jager, die van huis uit 
horlogemaker was, in zijn la een compleet reparatieatelier 
voor horloges ingericht, dat alleen bij het verschijnen van 
een meerdere verdween – de andere Pool, een oudere heer 
met een vergeestelijkt gezicht, deed aan katholieke religiefi-
losofie – Von Wilpert was eveneens filosoof en onderbrak 
die studie alleen door ijverige kamergymnastiek. Alleen de 
kolossale Litouwer, een onderwijzer, zat overdag stilverge-
noegd en volkomen passief met zijn pijp in zijn mond in zijn 
hoekje, tot hij ’s avonds na geweldig gapen en zich uitrek-
ken als sergeant-majoor zijn koppelriem omgespte en de 
werkdag besloot met de altijd even plechtige woorden:  
 

Hebben we veel of weinig gedaan –  
De dag is toch voorbijgegaan! – Amen!  

 
Als Struck op zijn tochten een binnenlandse jood beet had, 
haalde hij plotseling zijn ambtelijke tekst tevoorschijn om 
naar een woord of een bepaalde zinswending te informeren. 
Het resultaat noteerde hij meteen consciëntieus. Doordat 
Struck in aanraking kwam met mensen van allerlei rangen 
en standen, met mensen van alle mogelijke opleidingsni-
veaus en levensbeschouwelijke kringen, en verder doordat 
de Jiddisje taal in stijl en spelling, in grammatica en gevoels-
waarde oneindig rijk aan varianten is, en er tot voor kort 
nauwelijks zoiets als een theoretische en filosofische basis 
van die taal was – er begon toen net een reformbeweging, 
die op eenheid aanstuurde en de verwarring natuurlijk nog 
groter maakte – kun je je ongeveer voorstellen hoe zo’n 
moeizaam bijeengesprokkelde vertaling er ten slotte uitzag. 
Nu waren de redacteuren van de Letste najes verstandig ge-
noeg om op eigen risico verder te redigeren. In zekere zin 
was dat jammer. Want omdat de inhoud van die verorde-
ningen voor de betrokkenen meestal heel bedroevend was, 
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zou het hun wel gegund zijn dat de bittere pil door de vorm 
een beetje verguld werd. Zelfs de meest deprimerende belas-
tingverordeningen zouden minder zwaar zijn opgenomen, 
als ze met een beetje humor waren opgesteld. Maar dan had 
onze bezettingsmacht, die zo vindingrijk was in het ontdek-
ken van nieuwe belastingbronnen, bij het lezen misschien 
weer vermakelijkheidsbelasting geïnd.  
 Mij overtuigde het systeem van Struck niet – eerlijk ge-
zegd was het me ook nog steeds te moeizaam en bewerkelijk 
– en ik zocht naar een andere methode, die me van al het 
werk zou verlossen. Die methode vond ik dan ook en die 
heeft mijn hele diensttijd bij de persafdeling de proef glans-
rijk doorstaan. Ik wil mijn systeem meteen verraden: ik en-
gageerde voor een vast maandelijks bedrag een persoon die 
verstand had van taal en schrijven en die al het werk moest 
doen. Kreeg ik een tekst, dan draafde de ordonnans er met-
een mee naar mijn zegsman en na een paar dagen kreeg ik 
de Jiddisje tekst in het nodige aantal exemplaren. Die lagen 
dan bij mij, tot ook de andere vertalers klaar waren om hun 
werk in te leveren. Al gauw ging dat zo goed, dat ik noch de 
Duitse, noch de Jiddisje tekst hoefde te lezen, en als ik net 
ergens anders iets te doen had, werd mijn vertaalwerk auto-
matisch zo geregeld dat ik pas weken later in de Letste najes 
zag wat een verbazingwekkende hoeveelheid werk ik weer 
had verzet. En zowel het Duitse Rijk als mijn vertrouwens-
mensen en ik voeren er wel bij. Maar ik had nog een bijzon-
der voordeel. Want op zoek naar geschikte personen kwam 
ik voor het eerst in nader contact met de bevolking daar en 
leerde veel interessante milieus kennen.  
 Hier wil ik om te beginnen nog een paar dingen vertellen 
waar mijn vrienden uit Kowno me aan herinneren. –  
 Ik had dus besloten om niet zelf te gaan zweten op de te 
vertalen verordeningen die de onvermoeibare wetgevings-
machine van Opperbevel-Oost produceerde, maar anderen 
voor me te laten zweten. De juiste man vond ik toen ook op 
de juiste plaats, namelijk in het zweetbad. Maar tot die ont-
dekking duurde het enige tijd en intussen hielp de jonge J. 
me uit pure vriendelijkheid uit de zorgen. Dat was een aller-
aardigste en ontwikkelde jongen; jammer genoeg is hij intus-
sen overleden. Hij hoorde tot de jonge mensen van wie de 
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oorlog alle toekomstplannen vernietigd had, nog heel wat 
erger dan bijvoorbeeld in Duitsland. De brute evacuatie van 
de stad door de Russische regering brak zijn studie af. Hij 
vluchtte met zijn familie naar Wilna en keerde na de bezet-
ting van die stad door de Duitse troepen naar Kowno terug. 
Om niet als werkeloze door de bezetter bij een bataljon 
dwangarbeiders ingedeeld te worden, moest hij daar een 
praktische bezigheid zoeken en werd ondergebracht bij het 
Duitse emigratiebureau. Maar over de zorg voor emigranten 
of tenminste over een curieus effect daarvan wil ik graag iets 
vertellen, omdat die kwestie illustratief is voor de vooruit-
ziende en zich zelfs tot de meest afgelegen gebieden uit-
strekkende methode van ons bestuur. Welke argeloze leek is 
ooit op het idee gekomen om een uitreisvergunning in ver-
band te brengen met de godsdienstige liturgie? Luister 
maar!  
 
 

Staatsgevaarlijke gebedenboeken 
 
Wie de huidige paspoortchicanes kent en aan den lijve erva-
ren heeft welke lijdensweg je door moet maken om een 
grens over te gaan – wie zich alle narigheid voor de geest 
haalt die politieposten, het hoofdbureau van politie, het be-
lastingkantoor, consulaten en andere instanties een reiziger 
bezorgen, kan zich voorstellen hoeveel werk het voor de in-
woner van een tijdens de oorlog bezet gebied was aan een 
uitreisvergunning en een inreisvisum voor Amerika te ko-
men. Dat lukte al die tijd dan ook maar enkele duizenden. 
Maar als iemand eenmaal alle hindernissen overwonnen 
had, restte hem nog een bijzondere finesse van de autoritei-
ten, die niet al te tragisch opgevat hoefde te worden, maar 
wel een hoogst curieuze indruk maakt, namelijk de inspectie 
van de gebedenboeken en de zakagenda.  
 Onze censuur, waarover ik nog veel te vertellen heb, had 
het vooral op twee dingen gemunt. Bij de overname van het 
bestuur door de Duitse bezetters was de oude Russische ka-
lender afgeschaft en de ontstane vooruitgang kon alleen 
worden vastgesteld door de plotselinge verschuiving van de 
datum dertien dagen vooruit. Nu was er nog steeds de oude 
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kalender met de Russische datum, en er werd met een ge-
weldige inzet van energie en speurzin naar de verboden da-
tumaanduiding gezocht. Wee bijvoorbeeld het leesboek 
waarin een bepaalde historische datum op de oude manier 
was aangeduid; dat werd pertinent verboden, want vooral 
de jonge generatie moest natuurlijk beschermd worden te-
gen die giftige invloed van de oude Russische kalender. Ver-
der waren ze bij leesboeken soms juist tolerant. – Zo maakte 
ik een keer het volgende mee: vorst J. in Wilna keurde een 
aan de censuur voorgelegd schoolleesboek af als bedenke-
lijk, omdat de auteur op pagina 132 zei dat de landen aan de 
Oostzee over rijke voorraden barnsteen beschikten, zonder 
te benadrukken dat de Duitse provincies bijzonder veel 
barnsteen bezaten. Dat ontbreken van zelfdiscipline leek een 
verbod van het boek te rechtvaardigen. Maar – de vrije en 
zinvolle beslissing verdient waardering – het boek werd 
toch toegelaten, nadat de tweede censor, luitenant D., erop 
wees dat de auteur op pagina 86 hoogst patriottisch op-
merkte dat haring zich nergens zo goed vermenigvuldigde 
als in Duitse wateren. – Toen redde de pro-Duitse handel-
wijze van de haring dat boek. Maar had er een datum oude 
stijl in gestaan, dan was er gezien zo’n verdorvenheid niets 
meer aan te doen geweest. – Zo moesten alle emigranten 
voor de definitieve vergunning hun boeken op de alleenza-
ligmakende data laten controleren. – Maar nog belangrijker 
was de kwestie van het gebed voor de keizer.  
 Zoals bekend wordt ook in Duitse synagogen elke sabbat 
en feestdag een gebed voor de regering uitgesproken. Zelfs 
in conservatieve gemeenten, waar de hele diens in het He-
breeuws wordt gehouden, is dat gebed altijd in het Duits. Of 
de wens meespeelt om toevallig aanwezige niet-joden een 
bewijs van loyaliteit te leveren, kon ik niet nagaan. Het is 
waarschijnlijk net als met veel andere dingen; ze zijn nou 
eenmaal zo – natuurlijk, maar het is toch mooi als het ook 
naar buiten toe een goede indruk maakt. Een welgestelde fi-
lantroop in West-Duitsland zei me een keer, toen hij net een 
grote schenking voor een goed doel had gedaan en de wens 
te kennen had gegeven om niet met name genoemd te wor-
den: ‘Weet je, beste vriend – er is niks mooiers dan wanneer 
je een echt goede daad doet – en geen mens weet ervan – – 
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en dat het dan uitkomt!’ Ik denk – maar dit terzijde – dat die 
zin de psychologische sleutel bevat tot veel verschijnselen in 
het leven.  
 Nou, ook in het Oosten werd vroeger voor de keizer ge-
beden – alleen in het Hebreeuws – de tsaar, de tsarina, de 
grootvorst-troonopvolger en de oude keizerin-moeder wer-
den met name genoemd, dat was waarschijnlijk ook uit-
drukkelijk voorgeschreven, en toen ik in een tempel in Kow-
no op een groot bord de keizerlijke namen las, herinnerde ik 
me met genoegen een episode die ik als kleine jongen in 
1883 in het stadje Jurburg beleefde, waar ik op bezoek was. 
Toen werden Alexander III en Maria Fjodorovna in Moskou 
gekroond. Dat werd overal met voorgeschreven en officieel 
nauwkeurig geregeld patriottisch enthousiasme gevierd – en 
de politie had zelfs het aantal kaarsen voor elk raam bij de il-
luminatie ’s avonds vastgesteld – en op sabbat was er in aan-
wezigheid van de autoriteiten een feestelijke dienst in de sy-
nagoge. De oude cantor zong zijn mooiste trillers, toen hij 
met de wetsrol in zijn arm staand tussen de stadscomman-
dant en de hoofdcommissaris van politie het gebed voor het 
keizerlijk paar reciteerde. Maar er kwam geen eind aan de 
trillers, toen hij bij de naam van de keizerin was – minuten 
duurde zijn steeds jammerlijker wordende tremoleren, zijn 
ai-ai-ai-ai-ai, zijn ogen rolden heen en weer en met zijn ar-
men sloeg hij om zich heen, alsof hij om hulp smeekte; de 
mensen werden bang, toen hij maar niet aan het eind kwam, 
maar het duurde heel lang voor ze merkten dat hij de naam 
van de keizerin vergeten was en hem souffleerden. In onein-
dige extase en deze keer beslist echte vreugde schalde hij 
daarna zijn ‘Maria Fjodorovna’ door de zaal.  
 Tegen de grote borden in de synagogen, waarvan de ver-
gulde inscripties met de namen zulke gebeurtenissen nor-
maal gesproken onmogelijk maken, heeft de censuur gek ge-
noeg niets. Maar met uiterste scherpte verwijderde hij uit 
alle gebedenboeken het gebed voor de tsaar. Nu bevinden 
zich in elk joods huishouden een heleboel van die gebeden-
boeken – elk feest heeft immers zijn eigen liturgie – en de 
magazijnen van de boekhandelaars en uitgevers liggen er 
vol mee. Ze moesten allemaal voorgelegd worden aan de 
censuur en uit alle werd het omineuze blad verwijderd, als 
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de tekst niet zwartgemaakt kon worden. – Maar er waren 
voortdurend inspecties om geheime voorraden niet-ver-
minkte gebedenboeken op het spoor te komen. – Blijkbaar 
hadden ze een heel hoge dunk van de trouw van de joden 
aan de tsaar en waren toch bang voor een of ander effect in 
de hogere regionen, als de joden stiekem het tsarengebed uit 
zouden spreken. Het was dus heel consequent om voor ver-
trek naar Amerika de meegenomen gebedenboeken zorgvul-
dig te controleren en overal de gevaarlijke teksten te verwij-
deren. Wie weet zou Chajiem Sjloime uit Białystok of Sore 
Rivka uit Mariampol daar in New York op een dag dat ge-
bed opslaan en uitspreken. De gevolgen waren niet te over-
zien. – Ik was er getuige van hoe de kleine dr. Baneth in Wil-
na op een dag enorme stapels van zulke boeken van de ge-
vaarlijke tekst reinigde, terwijl voor de deur van zijn bureau 
de eigenaars angstig in de rij stonden te wachten op de ver-
strekking van het “onttsaringsbewijs”, dat net zo belangrijk 
was als de beroemde uitreisvergunning.  
 Overigens was de kwestie van dat tsarengebed later het 
voorwerp van uiterst scherpzinnige controversen.  
 Toen namelijk de revolutie uitbrak en de tsaar afgezet 
was, durfden de uitgevers en boekhandelaars een verzoek-
schrift in te dienen om nu toch af te zien van het mishande-
len van hun boeken, want nu dreigde er toch echt geen ge-
vaar meer. De kwestie werd door alle instanties met heel 
veel inzet van dialectiek onderzocht, maar uiteindelijk 
kwam de beschikking dat het verbod gehandhaafd moest 
worden. Want, luidde de toelichting, juist nu, na het afzetten 
van de tsaar kon de opheffing van het verbod als een politie-
ke daad gezien worden en de Duitse regering ervan ver-
dacht worden dat ze de tsaristische troon in ere wilde her-
stellen. – Ze vreesden waarschijnlijk zo’n soort gebedsgene-
zing. Of de val van Nikolaas geheel of gedeeltelijk toege-
schreven kan worden aan het wegblijven van dat gebed, is 
nog de vraag. Je ziet in elk geval met wat voor ernstige pro-
blemen de bezetters te maken hadden.  
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De badmeester 
 
Zoals ik al zei, vond ik mijn vaste vertaler in het zweetbad. 
Hij was namelijk badmeester in een heel primitief en echt 
Russisch zweetbad. Zo’n bad speelt in het Russische leven 
immers een grote rol, zoals nergens zoveel gebaad wordt als 
in Rusland, zonder dat dat feit overigens een opvallende in-
vloed heeft op de uiterlijke verschijning. In zo’n instelling, 
tussen dampende britsen en lijven, rende mijn vriend A. 
rond, bepakt met lakens en doeken, slepend met emmers en 
in voortdurend druk gesprek met zijn gasten. Tussendoor 
hield hij zich bezig met de uitroeiing van het moederkoren 
of andere problemen waarmee het Opperbevel-Oost hem via 
mij belastte. Als je hoort wat hij voor zijn beroep deed, ben je 
misschien verbaasd om te horen dat hij een heel ontwikkeld, 
intellectueel geïnteresseerd en ongewoon belezen man was. 
Maar in Oost-Europa valt dat niet op. Je vindt onder Oost-
Europese joden hoogontwikkelde handwerkers en filoso-
fisch geschoolde koetsiers, waarover nog het een en ander 
verteld zal worden. Mijn A. was vooral politicus, en ik heb 
gehoord dat hij later een zekere rol speelde bij de bolsjewie-
ken; hij schijnt vreemde avonturen beleefd te hebben. Ze 
vertelden me ook dat hij standrechtelijk geëxecuteerd is. Dat 
is moeilijk na te gaan, omdat hij intussen net als zoveel an-
deren in Oost-Europa zijn naam veranderd kan hebben.  
 Over die naamsveranderingen moet ik iets zeggen. Een 
familienaam is in Oost-Europa niet zo waardevast als in 
West-Europa. Er zijn een paar bekende joodse families, zoals 
Pine, Lurie, Brotzki en Rappaport, die trots zijn op hun ver-
worven naam, die overal een goede reputatie heeft – ge-
woonlijk wordt niet het vermogen beoordeeld, maar de fa-
milie heeft bijvoorbeeld een reeks geleerden die de naam be-
roemd hebben gemaakt. Maar verder worden familienamen, 
die immers nog niet zo lang geleden aangenomen zijn of 
door de overheid verleend zijn, niet bijzonder gewaardeerd. 
In Rusland komt daarbij dat bij het aanspreken alleen de 
voornaam en de vadersnaam gebruikt worden – Ivan Ivano-
vitsj of Olga Fjodorovna – en in Galicië hebben de afschuwe-
lijke namen die door een kwaadaardige bureaucratie gege-
ven zijn – Rioollucht – Zweer – Viooltjesgeur – niet bepaald 
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bijgedragen aan de populariteit. En nu waren er duizend 
aanleidingen om je van je naam te ontdoen – je had een pas-
poort nodig voor het buitenland en kon er absoluut geen 
krijgen, terwijl dat ter beschikking stond van een overleden 
persoon van dezelfde leeftijd – je wilde je onttrekken aan de 
weinig geliefde dienstplicht, die in vroeger tijden in Oost-
Europa inderdaad de vernietiging van je bestaan betekende 
en vooral de snelste weg naar afval van het jodendom leek – 
verder was het vooral in Galicië kortgeleden nog zo dat al-
leen door een rabbijn gesloten huwelijken niet erkend wer-
den, maar dat bruidsparen die afwijzend stonden tegen ver-
nieuwingen het burgerlijk huwelijk als een overbodige for-
maliteit beschouwden. Daarna kregen de kinderen uit zulke 
huwelijken officieel de naam van de moeder, terwijl ze zich 
uit volle overtuiging als wettig beschouwden en hun vaders 
naam aannamen. Kortom: tot op de dag van vandaag is het 
voor een rechter of een notaris die met zulke mensen te ma-
ken heeft vaak heel moeilijk om de echte, “wettige” naam 
vast te stellen, en menige ongelukkige Oost-Europese jood 
die zich vijftig jaar lang bijvoorbeeld “Finkenstein” ge-
noemd heeft, hoort dan opeens, als hij zich ergens moet legi-
timeren, dat hij die naam geüsurpeerd heeft en eigenlijk 
“Butterkuchen” heet, zonder dat hij nu nog in staat is in het 
verloren, allang afgebrande Galicische nest waar hij ooit ter 
wereld kwam de documenten te krijgen om zijn bestaan te 
bewijzen.  
 Zo’n pechvogel kwam jaren geleden een keer bij me – hij 
noemde zich “Apfelbaum”, maar de autoriteiten toonden 
aan dat hij geen recht had op die mooie naam, nam hem zijn 
paspoort af en eiste van hem echte legitimatiepapieren. Dat 
leek volkomen onmogelijk. Hij was als klein kind met zijn 
ouders uit zijn geboortestreek ergens in de Boekovina ge-
emigreerd, was de hele wereld rondgezworven en wist niet 
eens de naam van zijn geboorteplaats. Ik kon hem ook niet 
helpen en hij besloot weer eens van woonplaats te verande-
ren. Daarvoor kreeg hij een mooie gelegenheid. Op een dag 
verscheen hij met een oude cliënt van me, een zekere För-
ster, om met hem een contract te sluiten om voor Förster er-
gens in het buitenland te kunnen werken. – Ik vond het 
raadzaam om Förster even naar een zijkamer te sturen en 
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Apfelbaum duidelijk te maken dat ik Förster voor het afslui-
ten van het contract moest vertellen dat hij officieel geen 
“Apfelbaum” heette. Dat vond hij zichtbaar onaangenaam, 
maar omdat ik het contract anders niet op wilde stellen, 
moest hij uiteindelijk wel ja zeggen. Förster kwam weer bin-
nen, al een beetje geïrriteerd over mijn geheime conferentie 
met zijn partner. Ik probeerde het hem voorzichtig mee te 
delen. Ik zei dat ik over de persoon van zijn nieuwe verte-
genwoordiger iets moest vertellen dat hem eerst misschien 
achterdochtig zou maken. Maar hij had immers zelf gezien 
hoe de omstandigheden in Oost-Europa waren en zou wel 
begrijpen dat de betrokkene zelf niet schuldig was – kortom: 
ik moest hem vertellen – “Apfelbaum heette eigenlijk hele-
maal geen “Apfelbaum”. Förster staarde me verbluft aan en 
riep daarna opgelucht: ‘Dat is alles? – Denkt u soms dat ik 
Förster heet?’  
 Mijn voortreffelijke A. dus, om weer terug te keren bij het 
zweetbad, deed zijn werk of eigenlijk mijn werk uitstekend. 
Ik hoop dat het gerucht niet waar is en dat hij met zijn fana-
tieke temperament niet het slachtoffer is geworden van de 
politieke ongeregeldheden. Hopelijk belast het zijn politieke 
geweten achteraf niet dat hij voor de bezetter zulk waarde-
vol werk heeft gedaan. – De politieke ontwikkeling van zo-
veel mensen met wie we toen te maken hadden leidt in de 
Club van voormalige intellectuelen nog steeds tot interes-
sante gesprekken. Maar nou moet ik eindelijk eens uitleggen 
wat voor een club dat is!  
 
 

De Club van voormalige intellectuelen 
 
Nee – het gaat niet over een vereniging waar je om lid te 
worden bewijs moet leveren van vergevorderde aderverkal-
king, wat zoals veel onderzoekers vermoeden bij het sollici-
teren naar bepaalde vooraanstaande functies bij grote orga-
nisaties van algemeen nut het geval schijnt te zijn. Het gaat 
ook niet, zoals je misleid door de naam zou kunnen denken, 
om een van die legendarische geheime organisaties, die 
door hun doeltreffendheid en invloed hebben geleid tot een 
reeks van die verbluffende maatregelen van politieke en 
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economische aard die in de jaren na de oorlog overal zoveel 
opzien hebben gebaard. Nee – de club, die op onregelmatige 
tijdstippen nu eens bijeenkomt in de prachtige vergaderzaal 
aan de Pariser Platz en dan weer in de intieme ruimten van 
de “Maatschappij van 1914” in de Wilhelmstraße, is niets an-
ders dan een voortzetting van de “intellectuelenclub” die in 
1916 in de bezettingstijd in Kowno, de toenmalige zetel van 
het Opperbevel-Oost, gevormd werd, tussendoor de kwar-
tiermeester-generaal volgde en zijn activiteiten een paar 
maanden verplaatste naar Białystok en tot het einde van de 
oorlog elke maandagavond bijeenkwam in de ruimten van 
“Officiersonderkomen II” oftewel “Hotel Levisohn”. Ri-
chard Dehmel, een van de prominentste leden van de club, 
maakt er in zijn oorlogsdagboek Tussen volk en mensheid mel-
ding van en merkt daarbij op dat de club hoofdzakelijk ge-
sticht is door zionistische leden van de Landstorm. Dat is in 
zoverre waar, dat Hermann Struck, Hans Goslar en ik tot de 
stichters behoorden, maar onbetwijfelbare ariërs als Herbert 
Eulenberg of theaterdirecteur Werth rekenen zichzelf ook tot 
de vaders van die club, en omdat op de avonden tenslotte 
ook mensen als de dominee van het soldatentehuis en een 
gedoopte arts van de generale staf verschenen, staat de neu-
traliteit in confessioneel, nationaal en partijpolitiek opzicht 
wel vast.  
 De mooie naam hadden de clubleden niet zelf bedacht, 
maar net als de geuzen droegen ze de door kwaadwilligen 
gegeven spotnaam ten slotte trots als erenaam. “De intellec-
tuelen” – dat was in dat soldatenmilieu niet bepaald een ver-
trouwenwekkende benaming. Toen er over die maandagse 
bijeenkomsten en de geheimzinnige, vrolijke gebruiken van 
die tafelronde – door de legende natuurlijk geweldig over-
dreven – berichten naar buiten kwamen, ontstond er een 
sfeer van wantrouwen, en dat ging zover dat de machtige 
kolonel Hoffmann – de later door zijn Brennus-gebaar in 
Brest-Litovsk zo beroemd geworden generaal Hoffmann – 
zich verslag liet uitbrengen en er in de kringen rond excel-
lentie Ludendorff serieus werd overwogen om in te grijpen. 
Je moet je voorstellen: er kwamen militairen bij elkaar van 
alle rangen, van gewone landstormmannen tot aan hogere 
officieren, ze negeerden voor de duur van de vergaderin-
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gen alle militaire regeltjes, gingen alleen beschaafd en op 
voet van gelijkheid met elkaar om, spraken vrijmoedig over 
actuele politieke en militaire gebeurtenissen, zonder enige 
terughoudendheid en zonder enig ontzag, en al die mensen 
hoorden tot de zogeheten intellectuele kringen. Dat moest 
wel wantrouwen wekken, vooral omdat er bij de selectie van 
degenen die in die kring werden toegelaten uiterste voor-
zichtigheid betracht werd. Als socialist en revolutionair 
hoogst verdachte kunstenaars en schrijvers werden zonder 
meer opgenomen – maar militaire hoogwaardigheidsbekle-
ders van onbetwijfelbare, “waardevaste”, regimegetrouwe 
gezindheid werden tot geen prijs toegelaten, ook niet als 
gast. Zo gebeurde het op een dag dat professor Klemperer 
uit Berlijn, die toen in Kowno de hoogste rang als legerarts 
bekleedde, mij op een dag liet komen om mij en mijn vrien-
den bezorgd te waarschuwen voor de gevolgen van onze 
daden.  
 ‘Mijn God – intellectueel,’ zei hij, ‘wat klinkt dat gevaar-
lijk – onze hoge heren worden meteen nerveus van dat 
woord. Ze zijn disciplinaire maatregelen van plan; de leden 
van jullie tafelronde lopen het risico allemaal meteen afge-
lost en overgeplaatst te worden. Ging het maar niet om in-
tellectuelen! Ze vormen een vereniging – en die is nog ge-
heim ook – u bent soldaat – dat is immers verboden!’ Ik 
moest hem duidelijk maken dat we geen verenigingetje 
speelden en dat het alleen maar om een onschuldige stamta-
fel ging. ‘Maar jullie moeten toch een voorzitter hebben, een 
soort statuut en een organisatie?’ ‘Dat hebben we allemaal 
niet,’ zei ik, ‘we zijn volkomen ongeorganiseerd – totale an-
archisten.’  
 Hij leek gerustgesteld en ik vroeg of hij de volgende 
maandag als gast op de bijeenkomst wilde komen, om zich 
ervan te overtuigen dat de zaak ongevaarlijk was. Hij be-
loofde hoofdschuddend dat hij zou komen om te zien of wij 
werkelijk onschuldige anarchisten waren, of alles wat er 
over ons verteld werd grootspraak was en of de hoge heren, 
die elkaar ’s avonds achter een biertje vreselijke dingen over 
ons vertelden, werkelijk “witte muizen zagen,” zoals hij het 
uitdrukte. Ik zorgde ervoor dat hij de volgende maandag 
werkelijk “muizen zag.” Die dag demonstreerde namelijk 
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een lid van onze tafelronde, de arts dr. Rosenthal uit Bres-
lau, die daar nu gewoon hoogleraar aan de universiteit is, op 
een paar ongelukkige witte muisjes allerlei interessante din-
gen.  
 Net als die avond dr. Rosenthal vertelde elke avond ie-
mand van de tafelronde iets over zijn vakgebied. Oskar 
Kühl vertelde uit de journalistieke praktijk, ik gaf verhalen 
ten beste uit het advocatenkantoor, Arnold Zweig, Richard 
Dehmel en Herbert Eulenberg lazen hun nieuwste werk 
voor, Smigelski, een vroegere pater bij de jezuïeten en nu 
schrijver over muziek, gaf herinneringen ten beste uit de je-
zuïetenschool in Rome, baron von Wilpert gaf filosofische 
essays, Rößler reciteerde Faust of Dante, Goslar predikte sek-
suele ethiek en economie, Struck, Magnus Zeller, Gurlitt en 
Schmidt-Rottluff debatteerden over de vraag of een moder-
ne schilder verplicht was op een portret als opdrachtwerk 
ook een gezicht aan te brengen. Maar wanneer dit om zo te 
zeggen officiële gedeelte voorbij was, begonnen we te debat-
teren over de dingen die ons toch het allermeeste interes-
seerden. Iedereen gaf de observaties ten beste die hij ter 
plekke had gedaan en we debatteerden over het merkwaar-
dige schouwspel dat we daar in Litouwen te zien kregen. – 
Een oorlog in de oorlog! – namelijk de oorlog tussen civilisa-
tie en cultuur – tussen de civilisatie van West-Europa, zoals 
die in het gevolg van het zegevierende Duitse leger binnen-
marcheerde, en de cultuur van Oost-Europa, vertegenwoor-
digd door de volkeren daar, de Litouwers, Wit-Russen, later 
Wit-Roethenen genoemd, de Letten, de Polen en vooral de 
joden. Van die oorlog is vreemd genoeg nauwelijk sprake in 
de talloze oorlogsherinneringen waarmee Europa momen-
teel overstroomd wordt. Maar herinneringen uit die heel bij-
zondere oorlog zijn het die in de “Club van voormalige in-
tellectuelen” opgehaald worden, wanneer die in alle rust bij-
eenkomt. – Maar om duidelijk te maken wat er eigenlijk be-
doeld wordt met die oorlog tussen cultuur en civilisatie wil 
ik het eerst hebben over een mooie opmerking van Richard 
Dehmel, dat de situatie in een flits duidelijk maakt. Maar hij 
schreef die opmerking ter gelegenheid van een episode 
waarover ik iets uitvoeriger vertel, om het gemoedelijke 
soort oorlog te schilderen dat in de vestigingsplaats van de 



 36 

Opperbevelhebber-Oost werd gevoerd. Om misverstanden 
te voorkomen merk ik op dat bijna alle mensen die daar in 
de tafelronde bij elkaar kwamen al aan het front geweest 
waren en pas nadat ze daar hun portie gekregen hadden in 
dat rustige vaarwater terechtkwamen. Natuurlijk waren 
daar ook lafaards, maar aan de andere kant ging een aantal 
deelnemers aan onze tafelronde wel vrijwillig naar het front, 
terwijl ze daar maar nauwelijks toe in staat waren, en som-
migen zijn later gesneuveld, zoals boekhandelaar-uitgever 
Altmann van de Drei-Masken-Verlag, die een paar dagen na-
dat hij bij ons mooie herinneringen ten beste had gegeven, 
op een volkomen onzinnige manier aan een Russische kogel 
ten offer viel.  
 Nu dan over het groteske feest waaraan Dehmel die 
mooie opmerking bijdroeg. Het ging om een een soort her-
denkingsplechtigheid voor Hermann Struck, die zoals ik al 
zei momenteel in Palestina een heerlijk nieuw leven begon-
nen is. Struck was een dag te laat teruggekomen van verlof 
en bij zijn aankomst werd hij op het station opgewacht door 
een ordonnans, die hem het dienstbevel doorgaf dat hij zich 
om drie uur in het voorgeschreven uniform moest melden in 
het kwartier van de eerste luitenant. Toen Struck met een be-
drukt gemoed de vreemd genoeg door bakken oleanders ge-
flankeerde trap opging, kwam hem met omfloerst gezicht 
Herbert Eulenberg tegemoet, die hem warm de hand schud-
de en hem begroette als familielid van de verdwenen schil-
der. Hij bracht de sprakeloze man naar de “Tentoonstelling 
ter nagedachtenis aan Hermann Struck” – alle mannen wa-
ren bedekt met groteske schilderijen met een bekende 
“struck”tuur – Dehmel zat op een sofa hartverscheurend te 
snikken, Magnus Zeller danste als een neger een cakewalk 
op de klanken van de treurmars van Chopin – achter de pi-
ano zat Frentz – en daarna hield Eulenberg, die vaak door 
emoties overmand werd, een rouwpreek, waarin hij de ver-
diensten van de overledene waardeerde. Het moet een heel 
verheffende aangelegenheid geweest zijn – ik was er toen 
jammer genoeg niet bij, en tot slot overhandigde iedere deel-
nemer Struck een bijzondere gift. Dehmel had aan hem een 
prachtig gedichtje gewijd; dat had hij geschreven op een vel 
omlijst door bloemen. Maar op de achterkant stond Dehmels 
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opmerking, de reden dat ik deze episode inlas: De rand is ge-
schilderd door een Litouwse boer die niet lezen en niet schrijven 
kan. We nemen aan dat de Duitse cultuur aan die barbaarse toe-
stand spoedig een eind zal maken. –  
 Het verging velen van ons, die zich ook al voor de oorlog 
beziggehouden hadden met het probleem van de Oost-Euro-
pese joden en over de Oost-Europese joden misschien niet 
alleen gelezen, maar ook geschreven hadden, toen ze in 
Kowno intensief contact met hen kregen, net als de dichter 
die voor het eerst de zee zag en nu diep geroerd door de 
aanblik uitriep: ‘Dat is dus de zee, die ik zo vaak bezongen 
heb!’ – De indruk die we allemaal kregen, voor zover we ons 
nader bezighielden met de mensen en dingen daar, werd 
wel het beste verwoord door de jonge protestantse geleerde 
uit onze tafelronde, die zei: ‘Na de oorlog ga ik naar Litou-
wen, want ik wil eindelijk onder cultuurmensen leven!’ – 
Massa’s cultuurmensen, dat was voor ons een onverwachte 
en overweldigende ontdekking. Natuurlijk moest je vaststel-
len wat je onder “cultuur” verstond, en het voorbeeld van 
de Litouwse schilder die Dehmel noemt laat wel het beste 
zien dat cultuur uiteindelijk niet afhankelijk is van wat af-
zonderlijke personen geleerd hebben.  
 Nu deed natuurlijk niet iedereen zijn best om echt dieper 
door te dringen in het karakter van de bevolking daar. Dat 
zou ik niet eens van al onze prominenten willen zeggen. 
Herbert Eulenberg bijvoorbeeld, die daar veel heeft gezien 
en veel goede dingen over de Oost-Europese joden heeft ge-
schreven, heeft geloof ik toch uit nalatigheid veel fouten ge-
maakt. Iemand van zijn kaliber had er bij serieuze belang-
stelling voor zichzelf en de vrienden van zijn muze nog 
meer uit kunnen halen dan nu. Hij voelde eerder intuïtief 
veel interessants en moois – zette zich ook later vaak moedig 
in voor de Oost-Europese joden, en toen de hetze tegen die 
mensen begon, stond hij borg voor het joodse theater in Wil-
na, maar hij voelde zich in zijn uniform nu eenmaal zo onge-
lukkig, dat hij zich zijn hele verblijf zelden innerlijk echt vrij 
voelde. – Bij de “Pruisen” heb ik vrijwel nooit iemand gezien 
die zich zo ergerde aan de groetplicht als hij. Er waren in 
Kowno een aantal officieren die er erg op letten dat ze het 
voorgeschreven eerbetoon kregen. En natuurlijk was het niet 
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zo prettig om op straat door zo’n jongen uitgekafferd te 
worden. Veel van de heren waren waarschijnlijk een beetje 
onthutst geweest als ze geweten hadden wie ze voor zich 
hadden, maar de discipline verbood elke uitleg. Op een keer 
werd ik in de Kaiser-Wilhelm-Straße aangehouden door een 
jongeheer, toen ik de tekenen van zijn waardigheid over het 
hoofd had gezien:  
 ‘Waarom groette je me niet?’  
 Ik sprong in de houding en antwoordde:  
 ‘Ik ben myopisch-astigmatisch, luitenant.’  
 Daarop greep hij naar zijn pet en liep blijkbaar ontred-
derd door. Als ik gezegd had dat ik bijziend was, was het 
waarschijnlijk anders afgelopen, maar nu wist hij blijkbaar 
niet met welke hoogwaardigheidsbekleder hij te maken had 
en of hijzelf uiteindelijk niet had moeten groeten.  
 Eulenberg was overigens het benauwdst voor een andere 
weinig sympathieke militaire instelling, de zogenaamde 
“medische inspectie”, die elke veertien dagen plaatsvond. 
Het uitleggen van het wezen van die op zichzelf nuttige in-
stelling gaat tegen mijn gevoel van zindelijkheid in – on-
danks het adamskostuum hadden we niet bepaald een para-
dijselijk gevoel. – Misschien is het genoeg als ik iets citeer uit 
een lezersrubriek in een van de humoristische bladen die 
van tijd tot tijd door onze kring uitgegeven werden. Dat 
nummer viel gelijk met de beruchte jodenstatistiek, waar-
door het percentage joodse soldaten aan het front en in het 
etappegebied moest worden vastgesteld. Het citaat luidde:  
 ‘Schatje. – Nee – je vergist je! De medische inspectie heeft 
niks te maken met de jodenstatistiek.’  
 Eulenbergs grootste zorg was dus vóór zulke gelegenhe-
den op dienstreis gaan of op een andere manier verdwijnen. 
Met zulke zorgen kwam hij niet aan observeren toe.  
 Wel hebben we hem in restaurant Schloßberg tenminste 
vertrouwd gemaakt met de producten van de joods-natio-
nale keuken, en ik moet zeggen dat hij zowel voor de gefilte 
fisj als voor de ganzenlever, de ganzenhals en de sjaletkoe-
gel begrip en sympathie kon opbrengen. – Op een sabbat-
middag gingen Struck en ik ook met Richard Dehmel naar 
dat lokaal, waar we altijd aten – restaurant Schoßberg, waar 
mevrouw Michelsohn achter het fornuis de beste tradities 
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van de joodse keuken in ere hield – de keuken die volgens 
mij het uitverkoren volk ooit heeft gered, zoals het boek Es-
ther ons bericht: koning Ahasveros was bij Esther uitgeno-
digd voor het avondmaal; niet gewend aan de vette en voed-
zame kost, kon hij ’s nachts niet slapen. Daarom liet hij zich 
voorlezen uit het boek Kronieken – geschiedschrijving over 
het leven aan het hof was toen al een goed slaapmiddel – 
daarbij kwamen de verdiensten van de brave Mordechai aan 
het licht en het lot van de kwaadaardige Haman werd beze-
geld. – En opmerkelijk is dat de koning ondanks zijn ver-
stoorde nachtrust de volgende avond toch weer vreugdevol 
bij Esther verscheen voor de gevaarlijke, maar smakelijke 
kost.  
 
 

Een joods restaurant 
 
Het vanouds gerenommeerde restaurant Schloßberg, ge-
noemd naar de schoonouders van de huidige eigenaar Mi-
chelsohn, die ook al een oude man is, is eigenlijk geen mooi 
gebouw. Je vergist je als je het met hotel Adlon of hotel Ritz 
wilt vergelijken. En wat de aankleding betreft, zelfs de be-
scheidenste rituele eethuizen in West-Europa zullen elke 
vergelijking gedecideerd afwijzen. De “koosjere” restaurant-
houders in Berlijn of Frankfurt zullen er bovendien met veel 
trots op wijzen dat dat lokaal in Kowno het kenteken mist 
dat in het Westen de enige garantie is voor religieuze be-
trouwbaarheid – het staat niet “onder toezicht” van een rab-
binale autoriteit of van de “Vereniging ter bevordering van 
rituele eethuizen” in Hamburg.  
 De reiziger die uit is op rituele kost gaat zoals bekend al-
leen met een volkomen gerust geweten aan tafel bij restau-
ranthouders die het handelsmerk van die vereniging dra-
gen, dat bestaat uit een reusachtige vogel, die er heel ge-
heimzinnig uitziet en om onbekende redenen een munt ge-
stolen heeft en daarmee naar de zon vliegt. Waarom dat 
diefachtige dier geschikt is om als symbool van rituele be-
trouwbaarheid te fungeren, is niet duidelijk. Ik vertegen-
woordig de hypothese dat die zoölogisch niet te rubriceren 
vogel de merkwaardige jansjoef is, die in de Bijbel tot de vo-
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gels wordt gerekend, maar die tot nu toe niet ondergebracht 
kon worden in een categorie bekende vogelsoorten. Ik per-
soonlijk zou een Pommerse mestgans zinniger vinden; in elk 
geval geeft het op de deur van zulke eethuizen aangebrachte 
teken de zekerheid dat die vereniging instaat voor de rituali-
teit van het restaurant.  
 Buiten dat herkenningsteken is er nog een ander in de 
restaurants in het Westen. Tussen de tafels pleegt er een in-
dividu rond te hangen dat met zijn ingevallen wangen op 
zichzelf nauwelijks geschikt is om de kwaliteit en uitge-
breidheid van het maal te garanderen, maar wiens torenho-
ge kapje een geruststellende invloed op sceptische geesten 
heeft.  
 Dat is de zogenaamde masjgiach, de vertrouwensman van 
de vereniging, die toezicht moet houden. – Dergelijke insti-
tuten bestaan in het Oosten niet. Iedere zichzelf respecteren-
de restauranthouder zou verontrust weigeren zich onder 
toezicht te laten stellen, en misschien staan ze in het Oosten 
niet helemaal zonder reden op het standpunt dat zo’n toe-
zicht niets voorstelt en dat iemand die zich aan toezicht on-
derwerpt bij voorbaat al met wantrouwen bekeken moet 
worden. Ik zou inderdaad uit mijn herinnering allerlei tragi-
komische verhalen kunnen vertellen waarin dat instituut 
van toezichthouder ad absurdum doorgedreven wordt. – Mis-
schien herinnert deze of gene lezer van me zich de fameuze 
toezichthouder die bijna dertig jaar geleden in een bekend 
koosjer restaurant in de Harz vreemde dingen deed. Er was 
bijvoorbeeld contractueel vastgelegd dat hij bij de verrich-
ting van bepaalde godsdienstige gebruiken, zoals het voor-
dragen van de havdole aan het einde van de sabbat, een halve 
fles wijn voor de zegenspreuk geleverd kreeg. Hij improvi-
seerde nu elke week een paar keer met een doodernstig ge-
zicht zo’n vrome handeling, waarbij hij met een vroom ge-
zicht de een of andere willekeurige Hebreeuwse tekst uit-
sprak, en wel in aanwezigheid van het hele tafelgezelschap, 
dat het heel leuk vond dat de niet zo geliefde waard elke 
keer een fles moest afstaan. Maar die waard, die totaal geen 
ervaring had met joodse dingen, stond er met zijn hoed vol-
gens voorschrift op zijn hoofd en een onderdanig gezicht bij 
en hoorde de onverstaanbare zingzang argeloos aan, niet 
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vermoedend dat het hele gezelschap plezier had op zijn kos-
ten.  
 Die herkenningstekens van een joods restaurant ontbre-
ken dus in het Oosten, maar niet dat derde kenteken van 
joodse eethuizen – de bedelaars. Wanneer je een joods restau-
rant binnengaat, ben je gewend dat er op de drempel uitge-
teerde handen smekend naar je uitgestoken worden; in veel 
lokalen dringen de armen ook tot de tafel door en doen met 
jammerende woorden en door hun gebreken en hulpeloos-
heid te benadrukken een beroep op de vrijgevigheid van de 
eters. De restauranthouders kunnen er niets tegen doen, de 
obers voeren een wanhopige strijd tegen die mensen en 
soms lukt het om ze tot de drempel terug te dringen. In het 
Oosten – en zeker bij Michelsohn – ontbraken de armen niet, 
maar toch was het daar anders. In het halletje, waar de jas-
sen opgehangen werden, hingen altijd een paar oude men-
sen rond. Maar de eigenaar ondernam niets tegen hen – ik 
zag meer dan eens hoe de oude Michelsohn ijverig stoelen 
uit het restaurant haalde, zodat de mensen konden zitten – 
die armen werden eigenlijk zelfs bijzonder beleefd behan-
deld. Ze bedelen eigenlijk ook niet – ze blijven rustig zitten 
en nemen wat iedereen geeft als vanzelfsprekende bijdrage 
aan. De bedelaars in het joodse Oosten spelen nu eenmaal 
een heel andere rol. Ze weten dat ze voor de rijken net zo 
onontbeerlijk zijn als de rijken voor hen. Het geven van aal-
moezen is een strikte, onontkoombare plicht en een welge-
stelde zou in grote verlegenheid raken als hij niemand had 
aan wie hij iets kon geven. Zo is een staking van de bede-
laars niet alleen theoretisch denkbaar, maar soms ook een 
feit geworden dat de betrokkenen in allergrootste verlegen-
heid bracht; in zulke gevallen moesten ze de armen door bij-
zondere offers zien te bewegen om de boycot te beëindigen. 
– Als pendant uit het Westen vermeld ik dat er zich nog in de 
jaren 1850 in Hannover iets dergelijks afgespeeld heeft. De 
gemeente Hannover bezat maar één enkele gemeente-arme, 
op wie zich alle giften ontlaadden van degenen die vrijge-
vigheid betrachtten of, zoals je het noemt, tsedoko wilden ge-
ven. Op een dag kreeg de man onenigheid met de eerste 
voorzitter en riep in zijn woede: ‘Als u iets anders wilt dan 
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ik, dan ga ik gewoon weg uit Hannover; dan moet de ge-
meente maar zien hoe ze haar tsedoko kwijtraakt!’  
 Op een dag namen wij, Hermann Struck en ik, dus ook 
Richard Dehmel mee naar de zaak van Schloßberg. Het was 
op een dag dat hij in het bestuur net grote ruzie had gehad. 
Hij had geprobeerd met een uitvoerig memorandum front te 
maken tegen de kleinzielige en onzinnige censuur, en zijn 
geschrift was uitgegroeid tot een vernietigende kritiek op de 
bestuurlijke grondslagen die toen gebruikelijk waren; hij eis-
te een begripvolle behandeling van de nationale bijzonder-
heden en kwam op voor een vrijere behandeling van de be-
volking. Daarmee vond hij weinig weerklank. Kanttekenin-
gen, zoals “onzin”, “we moeten ingrijpen met de ijzeren 
vuist” hadden hem bijzonder geërgerd – hij had daarna ook 
om overplaatsing gevraagd – want natuurlijk konden de au-
toriteiten zijn opvatting niet onderschrijven dat de hele cen-
suur voor driekwart overbodig was en voor de helft gevaar-
lijk voor de openbare veiligheid, zoals hij Robert De Cam-
pagnol schrijft in een brief van november 1916.  
 In september 1916 schrijft hij uit Kowno aan F.C. Rang 
dat de bittere teleurstellingen die hij in de loopgraven mee-
maakte niet zo gruwelijk waren als zijn ervaringen daar in 
het bestuur. Hij was gedwongen, schrijft hij in een andere 
brief, voortdurend te zondigen tegen de Duitse mentaliteit 
(in zijn bij uitgeverij S. Fischer verschenen brieven is meer te 
lezen.) – Ik zie hem nog voor me, hoe hij op straat bleef 
staan, met zijn stok op het plaveisel stampte en wild zijn 
hart luchtte, en pas toen we hem in het kleine zaakje van Mi-
chelsohn hadden, waar hij tussen legerrabbijn dr. Rosenack 
uit Bremen en Hermann Struck zat, kalmeerde hij langza-
merhand en de sabbatvrede kwam ook over hem. Met veel 
belangstelling maakte hij kennis met de door zijn collega 
Heinrich Heine zo bezongen godenspijs, de sjalet; hij liet zich 
door dr. Rosenack mooie talmoedische legenden en door mij 
joodse grappen vertellen, en toen eindelijk voor het tafelge-
bed de oude Hebreeuwse sabbatgezangen aangeheven wer-
den, was hij in een opperbeste stemming; zelfs Hermann 
Struck was voldaan, terwijl die belast was geweest met alle 
huisvrouwenplichten. Met veel moeite had hij bij mevrouw 
Michelsohn een schoon tafellakken en zelfs een schoon 
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schort en goedgepoetst bestek losgekregen en daardoor kon 
hij, nadat we ons door het eindeloze sabbatmenu gegeten 
hadden en ons nauwelijks nog konden verroeren, zijn vaste 
grap laten horen, die al tot het sabbatritueel hoorde: ‘En, me-
vrouw Michelsohn, wat krijgen we vandaag eigenlijk te 
eten? Dit waren toch nog maar de voorgerechten?’ Maar dan 
kwam, zoals altijd na het sabbatmaal, onze waard, meneer 
Michelsohn, bij onze tafel afscheid nemen, voor hij naar zijn 
school ging, waar hij op sabbatmiddag “lernde”. Hij hoorde 
tot de sekte van de Chabad Chassidiem. Terwijl hij op zich-
zelf al een van de mooiste mensen was die ik ooit gezien 
heb, maakte hij in zijn lange, zwarte, schone rok een over-
weldigende indruk – een rijzige patriarchengestalte met een 
lange, witte baard, prachtige donkere ogen en een gezicht 
dat straalde met een bijna bovenaards schijnsel van goed-
heid, mildheid en intelligentie.  
 Op Dehmel had dat eerste contact met het Oost-Europese 
joodse milieu een diepe indruk gemaakt, en hij uitte de le-
vendige wens nader kennis te maken met die dingen en 
mensen. Zuiver theoretisch hield hij zich er door onze “intel-
lectuelenclub” al mee bezig; aan de veelvuldige en levendi-
ge debatten over het nationale jodendom en het zionisme 
had hij met vurige ijver deelgenomen, en vooral na een 
voordracht van Hans Goslar over de zionistische beweging 
was hij zo radicaal geworden, dat wij allemaal kleinmoedig 
en slapjes leken. Kort daarna ging hij op mijn advies naar 
een feestdag in Wilna om daar de drukte in de Judengasse te 
bekijken. Hij woonde daar ook in de oude synagoge een 
dienst bij met de prachtige cantor Herschmann, en toen hij 
terugkwam zei hij tegen me dat Wilna op hem een grotere 
indruk had gemaakt dan Rome; – de dienst had hem meer 
gegeven dan de celebratie van de paasmis door de paus, en 
het begrip “biddende gemeente” was hem nu pas duidelijk 
geworden.  
 Iedere West-Europeaan die ooit een kijkje heeft genomen 
in een dienst in het Oosten en zich pijnlijk getroffen heeft 
voorgenomen om geen tweede keer te gaan, vindt de indruk 
die de dienst op de Duitse dichter maakte misschien 
vreemd; misschien is er ook het fijngevoelige instinct van 
een dichter voor nodig om tot de kern door te dringen en 
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zulke diepe en sterke indrukken te krijgen. Maar wil je het 
joodse leven in Oost-Europa vanuit een centraal punt regi-
streren, dan moet je de tempel bezoeken en beseffen wat de 
synagoge in het Oosten voor het joodse leven betekent.  
 
 

De Oost-Europese synagoge 
 
Ik sta op het punt om de weinige sympathie die ik onder de 
zogenaamde wetsgetrouwen in mijn omgeving nog heb 
kwijt te raken; misschien lever ik zelfs stof voor degenen die 
het hebben over de onzedelijke en verderfelijke invloed van 
de Oost-Europese joden; misschien is de bekentenis die ik 
moet doen voor Leo Danziger en andere synagogale hoog-
waardigheidsbekleders van de “Heidereuter Synagoge” 
aanleiding om mij in de toekomst niet meer met godsdien-
stige functies te vereren – maar het moet eruit: sinds ik de 
Oost-Europese synagoge heb leren kennen, heb ik niet zo’n 
zin meer in de West-Europese tempel en de dienst daar. Dat 
slaat bijna net zo op veel conservatieve synagogen als op de 
reformsynagogen – gezien vanuit het perspectief van een Li-
touws gebedshuis is het verschil minimaal. Ik voel me onbe-
haaglijk in het ordelijke, rustige en ik zou willen zeggen 
“militair georganiseerde” karakter van het godsdienstige be-
drijf, zoals dat hier verloopt. Als ik zie hoe de waardige he-
ren synagogebestuurders, die bijna bezwijken onder de ge-
wichtigheid van hun persoon en hun functie, aantreden om 
de wetsrollen ter hand te nemen, alsof ze een quadrille gaan 
dansen – hoe het ronddragen van de wetsrollen in stijve pro-
cessiepas verloopt – hoe vooraan voor de heilige kast door 
een paar hoofdacteurs de plechtigheid gecelebreerd wordt, 
terwijl het volk op de achtergrond vol respect “rabarber” 
mompelt – hoe zijne eerwaarde zalvend zijn handen uit-
spreidt om de gemeente te zegenen, nadat hij de plooien van 
zijn gewoonlijk als sjaal gedragen gebedsmantel zorgvuldig 
boven zijn in de joodse tempel volkomen misplaatste en stijl-
loze zwarte toga gladgestreken heeft – vind ik dat allemaal 
onverdraaglijk. En die stomme synagogemedewerkers, die 
als onderofficieren door de gangen wandelen om op de rich-
ting en de houding te letten – die alleen al kunnen elke stem-
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ming bederven. Daarbij komen de vaak protserige en zin-
loos versierde gebouwen, met of zonder rose tegels, die vaak 
alleen maar voor de “anderen” bestemd zijn, al is het ook 
niet altijd op de schaamteloos onwaardige manier als bij de 
synagoge in Brussel, die op de voorgevel het opschrift 
draagt: Zijn we niet allemaal kinderen van één Vader? om bij de 
voorbijgangers in het gevlij te komen. Daarbij komt het pijn-
lijke gevoel dat de overgrote meerderheid van de bezoekers 
van die godshuizen hier hun kleine portie joodse interesse 
helemaal absorberen, dat het voor hen altijd alleen maar 
gaat om een beleefdheidsbezoek bij God; of dat nu dagelijks 
gebracht wordt of misschien maar één keer per jaar op Grote 
Verzoendag, tussen ontbijt en lunch, maakt niks uit. Ze heb-
ben geprobeerd God en het jodendom in de synagoge op te 
sluiten en letten goed op dat die geen van beiden de drem-
pel naar buiten overgaan. Ik vind dat onverdraaglijk, sinds 
ik in het Oosten iets anders heb gezien – iets totaal anders.  
 Alleen al de architectonische buitenkant is heel anders. 
Daar vind je overal in het midden van de ruimte de bima, het 
grote podium, waar de voorbidder zijn stem laat klinken. 
Hoe hebben ze in het Westen zo stijlloos en gedachteloos 
kunnen zijn om die karakteristiek van het joodse godshuis 
op te geven?  
 Niet de priester, de drager van de goddelijke zending, 
verschijnt voor de massa gelovigen, gescheiden door een 
eerbiedige tussenruimte, die hun van ver de heiligdommen 
toont, maar de zendbode van de gemeente, de spreker en 
vertolker van hun hartewensen en smeekbeden staat mid-
den in de menigte, eruit oprijzend, om met hen allen, alleen 
voor hen uit gaand, de weg naar boven te zoeken en te ba-
nen. Zo komt al in het uiterlijke beeld het eigen karakter van 
de joodse opvattingen tot uitdrukking. Het is niet zo dat de 
genade, de liefde van boven, op de onwaardige mensen 
neerdaalt, dat er een middelaar uit de hemel komt om de 
zondaars te verlossen, maar zoals Mozes de berg Sinaï be-
klom om de leer van de hemel te halen, zo worstelt een jood, 
worstelt en vecht de gemeente om de leer, om de zegen – zo 
komt het tot uitdrukking in joodse sagen en in de vele ver-
halen van de chassidiem. Het is een eeuwige strijd, een be-
storming van de hemel, en in toenemende extase wordt het 
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gebed naar boven gezonden om de wolken en het hemelge-
welf te doorbreken.  
 Je moet net als Dehmel een keer op een hoge feestdag in 
de oude, eerbiedwaardige sjoel gestaan hebben om de grote 
belevenis daar te begrijpen.  
 Schouder aan schouder staan ze. De brede trappen die 
naar het onder straatniveau liggende gebedsruimte leiden, 
staan helemaal vol. Rondom is de ruimte overvol met in wit-
te mantels gehulde bidders; de verhulde gestalten zijn in 
heftige beweging, het golft af en aan en golft de treden op 
die leiden naar de brede, door een op machtige zuilen rus-
tende baldakijn bedekte bima. Ook daarboven verdringt zich 
een menigte en uit hun midden rijst de gestalte op van de 
nog jeugdige zanger. Nu eens snikkend en dan weer helder 
jubelend dringt zijn stem van onder de gebedsmantel, die hij 
zover over zijn hoofd getrokken heeft dat je nauwelijks iets 
van zijn gezicht ziet, en met enorm gedaver valt van tijd tot 
tijd het koor van de bidders chaotisch zingend in. Zelfs wie 
geen woord van de gebedsteksten verstaat, wordt meege-
sleept.  
 Maar wie niet juist op zo’n moment het godshuis betreedt 
waar alle bidders zich in hoogste extase verenigen tot een 
gemeenschappelijke gebedstoren, die ziet alleen de chaos en 
neemt, gewend als hij is aan de Duitse ordelijkheid, met mis-
noegen waar hoe ieder individu zijn eigen gang gaat, bijna 
zonder rekening te houden met de anderen. Sommigen zit-
ten te broeden boven hun boek, anderen zijn luid en ongege-
neerd aan het discussiëren over kwesties van de leer en weer 
anderen praten net zo luid over volkomen profane dingen; 
de een loopt heen en weer, terwijl zijn mantel achter hem 
aan sleept, schijnbaar in gesprek met zichzelf, kinderen 
stoeien of spelen verstoppertje rond de bima, een oude jood 
komt tussenbeide en deelt links en rechts oorvijgen uit, van 
de vrouwengalerij, waaruit je alleen door kijkgaten naar be-
neden in de gebedsruimte kunt kijken, klinkt een krijsende 
vrouwenstem die protesteert tegen het mishandelen van 
haar jongen – kortom: er wordt iets heel anders geboden dan 
de op plechtigheid ingestelde bezoeker verwachtte. Het is 
esthetisch toch al geen volkomen bevredigende aanblik. In 
een godshuis in Kowno vond ik in de heel uitvoerige ge-
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dragsregels aan de muur onder andere de regel Spuwen is 
toegestaan – een toestemming waarvan royaal gebruik wordt 
gemaakt. En stel je nu zo’n tempel voor op een van de grote 
vreugdefeesten, bijvoorbeeld op Simchas Tora, Vreugde der 
Wet. Iedereen danst en zingt. Met de wetsrollen in de arm 
springen oude joden in extase rond met hun ogen dicht in 
dolle sprongen, ronddraaiend als tollen. De kinderen jui-
chen en lijken zich vertienvoudigd te hebben. Overal en on-
der alle stoelen en banken, op de bima en voor de torakast, 
overal springen ze krijsend en juichend rond, de flessen 
brandewijn gaan rond, de mensen bieden elkaar koek aan en 
de jonge mensen roken sigaretten.  
 Vasten en treuren op boetedagen kunnen ze in het Wes-
ten ook wel min of meer, maar de echte vreugde, de vreug-
de om de leer, om de wet, die kennen ze alleen daar. Ik zie 
nog de kleine scharensliep van de hoek van de Lietzmann-
straße in Kowno voor me, hoe die in de tempel rondliep om 
telkens weer elke wetsrol apart te kussen; over zijn lachen-
de, tandenloze gezicht was een ongelooflijke verzaliging uit-
gegoten. Waar is een mens blij om? Waar jubelen al die men-
sen om? Wat is uiteindelijk de Tora, waarvan het feest zo 
wordt gevierd? Een wet die ontelbare geboden en verboden 
bevat, alle levensgenietingen beperkt en grote belastingen 
oplegt! Kun je je voorstellen dat een willekeurig Europees 
volk zo blij is met zijn Burgerlijk Wetboek of Wetboek van 
Strafrecht? Of zelfs met de belastingwetten? Dat is niet eens 
in Duitsland het geval, hoewel de Duitsers het sinds de 
nieuwe belastingwetgeving werkelijk verdienen om het volk 
van dichters en denkers genoemd te worden.  
 Ik heb op zulke dagen vaker heren uit Duitsland, ook 
niet-joden, door godshuizen rondgeleid en heb dat regelma-
tig kunnen waarnemen. Eerst stonden de heren verbaasd en 
hogelijk bevreemd hun ogen uit te kijken, maar daarna wer-
den ze meegesleept in de maalstroom en raakten zelf in een 
soort extase. In een klein gebedshuis in Warschau scheelde 
het niet veel of graaf B. was zelf mee gaan dansen. Heel en-
thousiast was die beroemde kunstschilder uit Koningsber-
gen, die een paar dagen naar Oost-Europa was gekomen om 
studies te maken voor zijn schetsmap, die hij in opdracht 
van hogerhand moest uitgeven. Hij bedankte me telkens 
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weer heel hartelijk voor de gelegenheid die ik hem gegeven 
had en beweerde dat de artistieke opbrengst heel groot was 
en dat hij nu meteen aan het werk zou gaan. Helaas heb ik 
de schetsmap niet te zien gekregen; ik had graag geweten 
hoe hij de motieven die ik hem had laten zien verwerkt had. 
Het werk moest Kerstmis in de loopgraaf heten en zal curieus 
genoeg zijn geworden.  
 De synagoge in het Oosten dient gewoon heel andere 
doelen dan de tempel in het Westen. Hij is wat de naam be-
tekent – in het Grieks: synagoge, in het Hebreeuws: bet ha-
knesset – huis van samenkomst! – Het is het eigenlijke joodse 
clubhuis, een plaats waar je niet komt om Onze-Lieve-Heer 
te bezoeken, maar vooral om alle openbare aangelegenhe-
den en je eigen zorgen te bespreken. Daarbij moet je beden-
ken dat in het tsaristische Rusland elk verenigingsleven en 
elk politiek leven zo goed als onmogelijk was, en daaraan 
kan het ten dele liggen dat er zulke vrijplaatsen of huizen 
voor alle gesprekken over openbare dingen zijn ontstaan. 
Heel ongegeneerd dus en helemaal niet met het gevoel ei-
genlijk iets ongepasts te doen praten de bezoekers van de 
synagogen daar over hun aangelegenheden. Onze Duitse 
dames in het Westen hebben, zou je kunnen zeggen, iets van 
die traditie gered door tijdens de dienst op de galerij heel ij-
verig hun kookrecepten uit te wisselen en hun problemen 
met dienstbodes te bespreken.  
 Maar in het Oosten ziet het er toch een beetje anders uit. 
Daar stormt bijvoorbeeld een vrouw de gebedsruimte bin-
nen, waar net de torarol op de lessenaar gelegd is om de le-
zing te beginnen, ze rent naar de bima, legt haar hand op de 
rol en verklaart luid dat ze niet zal toestaan dat er gelezen 
wordt, voor haar recht gedaan is. Er wordt vastgesteld dat 
de vrouw zich in haar erfrecht door familieleden beledigd 
voelt; ze eist dat zij en haar kinderen van de gemeente be-
scherming krijgt en pas nadat ze van de rabbijnen en oud-
sten plechtig garanties heeft gekregen dat er meteen een 
rechtbank bijeen zal komen om over het geval te beslissen, 
gaat ze weg en kan het lezen beginnen. Of iemand tikt plot-
seling op zijn lessenaar en vraagt om stilte. Hij deelt mee dat 
de joodse soldaten in die en die kazerne voor het komende 
paasfeest geen rituele kost krijgen. Van alle kanten komen 
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nu de aanbiedingen en pas wanneer de verzorging geregeld 
is, gaat de dienst verder. – In 1905 heb ik in Zjitomir tijdens 
het pesachfeest meegemaakt dat er tijdens de lezing uit de 
Tora een troep jonge mensen binnenkwam onder leiding 
van een meisje met een getrokken revolver, deuren en ra-
men bezette en verklaarde dat niemand het gebouw uit 
mocht. Daarop besteeg er een van de troep de bima en hield 
een toespraak waarin hij wees op het dreigende pogrom en 
uitnodigde om mee te doen met de zelfverdediging en bij-
dragen te geven. Voor de meeste aanwezigen leek dat voor-
val niets bijzonders. Het verhaal met de revolver was ge-
woon te verklaren doordat juist gezien het verbod op poli-
tieke vergaderingen en de zware straffen op overtredingen, 
de deelnemers de mogelijkheid moesten krijgen om bij de 
komst van de politie te wijzen op de dwang waaronder ze 
gehandeld hadden.  
 In het begin vond ik het gedoe in de synagogen natuurlijk 
heel vreemd, maar al gauw voelde ik me daar erg thuis en 
zo vaak ik kon zocht ik nu eens deze en dan weer die syna-
goge op. Er zijn ontelbare tempels in elk joods stadje; zo 
hebben vooral alle beroepen hun eigen tempel, de kleerma-
kers, de schoenmakers, de bakkers enzovoort, en bovendien 
stichten rijke mensen vaak een eigen sjoel. Maar al die tem-
pels zijn eigenlijk dag en nacht open, zoals het bij een echt 
clublokaal hoort te zijn. Vaste gebedstijden zijn er niet, al is 
er ook op sabbat of op feestdagen een grote hoofddienst; 
verder wordt er in zo’n tempel en in de talrijke bijruimten en 
vooral in het aansluitende leerhuis – waarover ik het nog zal 
hebben – voortdurend een dienst georganiseerd. Het is on-
mogelijk om te laat te komen, want terwijl bij de ene muur 
de bidders bij elkaar zijn, komen in een andere hoek met 
hun gebedsmantels onder hun arm anderen bij elkaar, die 
wachten op het noodzakelijke tiental om, wanneer dat com-
pleet is, meteen te beginnen. Om een voorbidder hoef je je 
geen zorgen te maken; het dichtstbijzijnde boek wordt open-
geslagen, de eerste letter van de opgeslagen bladzij bepaalt 
dat degene wiens naam met dezelfde of de volgende letter 
begint de dienst leidt. En zelfs in de hoofddienst treedt aan 
het begin van de lezing uit de Tora een zekere versplintering 
op. Aparte groepen halen uit de torakast hun rol en begin-
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nen in een eigen hoekje te lezen, zodat er soms op vier, vijf 
plaatsen tegelijk gelezen wordt, en iemand die daar waarde 
aan hecht kan op een ochtend op de verschillende plaatsen 
ontelbare keren opgeroepen worden om te lezen.  
 Iemand die een westerse dienst gewend is, zal nu mis-
schien vragen hoe het eigenlijk staat met de preek, die in het 
Westen immers altijd het middelpunt van de dienst is.  
 Iets als onze plechtige kanselrede bestaat in het Oosten 
helemaal niet of hooguit in de grote synagoge in Warschau, 
waar de dienst van begin tot eind volgens een Europees pa-
troon verloopt en helemaal niet typisch Oost-Europees joods 
is. Ik heb het ontbreken van de preek manmoedig gedragen, 
zoals ik naar waarheid kan verzekeren dat ik een halfuurtje 
godgevallig wegdommelen in de tempel ook waardeer. 
Daarmee wil ik niet zeggen dat ik soms – en vroeger zelfs 
heel vaak – geen uitstekende preken heb gehoord waar ik 
iets aan had. Maar er zijn in de homiletische loterij te veel 
nieten; soms zijn er ook redevoeringen die ik in de dienst 
juist storend vind. En de mooie stijlbloempjes die ik af en toe 
kon plukken waren maar een kleine compensatie. Maar zelfs 
als er een keer een goed gerecht wordt geserveerd, is de zal-
vende saus die ervanaf druipt vaak onverdraaglijk en onver-
teerbaar. Waarom er in godsnaam eigenlijk een speciale kan-
seltaal gecreëerd is en waar die slaapverwekkend nasaal-
weemoedige toon vandaan komt, heb ik nooit begrepen. In 
elk geval hebben de Oost-Europese joden het tot nu toe zon-
der zichtbare schade zonder preek kunnen stellen. Pas door 
de ook voor hen toegankelijke preken van onze legerrabbij-
nen hebben ze die kant van de West-Europese cultuur leren 
kennen en waarderen.  
 In de synagoge in het Oosten zijn natuurlijk ook redevoe-
ringen, maar van een heel ander karakter. De zogenaamde 
droosje – de leerrede – heeft niets van zalving, niets van pa-
thos, ontroering, sentimentaliteit en andere ingrediënten van 
West-Europese homiletiek – een droosje probeert niet “stich-
telijk” te zijn (het vreselijkste woord dat ik ken), maar je iets 
te leren. Er is geen apostrof van de “in vroomheid verenig-
den” aan het begin en geen pathetisch aanroepen van de 
“Heer der heerscharen” aan het eind, waarmee bij ons het 
signaal tot opstaan wordt gegeven en daarmee tot het wak-
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ker maken van degenen die vroom in de Heer zijn ingesla-
pen. De redenaar begint gewoon met “Mijne heren” en ge-
draagt zich verder ook als een normaal mens, hij spreekt net 
als in het gewone leven, terwijl onze geestelijken zich door 
het hoogdravende gezicht dat ze op de kansel zo graag trek-
ken in het gewone leven vaak laten beïnvloeden en ook dan 
graag in eeuwigheidswoorden hun mening geven over het 
weer of de kwaliteit van het middageten. –  
 Er zijn twee soorten redevoeringen – ten eerste de hala-
chische voordracht, die gewoonlijk plaatsvindt op sabbat-
middag en waarin bepaalde moeilijke passages uit de Tal-
moed worden behandeld; ongegeneeerd wordt de redenaar 
door aanwezigen onderbroken en vaak ontstaat er een le-
vendige discussie. Maar voorwaarde voor deze voordrach-
ten is een heel kundig en geleerd publiek. Geliefder is de an-
dere soort redevoering, die van de maggid, die een beetje lijkt 
op onze preek, omdat daar ook ethische principes onderwe-
zen worden. Bij zulke voordrachten, die soms na de torale-
zing in de dienst en soms ook na de dienst plaatsvinden, is 
de toeloop vaak geweldig groot, vooral wanneer er een van 
de beroemde rondreizende redenaars, de maggidiem, spreekt. 
Maar de overheersende stemming bij zo’n gelegenheid is 
niet plechtigheid of vroomheid, maar – voortgezette vrolijk-
heid. Ik geef toe dat ik me ook bij preken in het Westen vaak 
behoorlijk geamuseerd heb, maar jammer genoeg kon ik 
mijn gevoelens niet zo vrij uiten als in het Oosten, waar lui-
de lachsalvo’s de redevoering vaak na elke zin onderbreken, 
want in het Westen gaat het gewoonlijk om ongewild komi-
sche effecten. Het is overigens geen slecht recept om het le-
ven met je medemensen verdraaglijk te maken, door met of 
om hen te lachen! Om tenminste een staaltje van de stijl van 
zulke redevoeringen te geven, wil ik graag een uitspraak ci-
teren van de beroemde Warschause maggid Nissenbaum, die 
ik vaak en graag gehoord heb. De uitspraak schiet me nu te 
binnen, zonder dat ik hem bijzonder briljant wil noemen, 
maar hij illustreert denk ik hoe het bij zo’n redevoering toe-
gaat. Hij zei in een redevoering tegen de politiek van de fa-
natieke orthodoxie zoals die toen bedreven werd door de 
chassidiem onder leiding van een van de West-Europeanen 
die van de orthodoxie een sport maken: ‘Er stond eens een 
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chossied aan de oever van de zee. Toen beleefde hij een won-
der. De wolken gingen open en hij zag – – Mijne heren,’ on-
derbrak hij zichzelf, ‘waarom zou ik verdergaan? Als een 
chossied iets ziet, is dat al een wonder!’  
 Je ziet dat het in de synagogen van het Oosten heel opge-
wekt en vrolijk toegaat, en van plechtigheid is niets te be-
speuren. De mensen zijn ook volgens westerse begrippen 
veel losser in het naleven van religieuze voorschriften en ik 
denk dat juist veel joden uit de Frankfurter Kreis de haren 
onder de helm te berge zouden rijzen bij veel wat ze zagen. 
Zo maakte ik bijvoorbeeld meteen aan het begin van mijn 
verblijf in Kowno in de mooie “Hausmann-sjoel” het vol-
gende mee: het slotgebed was afgelopen en twee meisjes van 
een jaar of veertien en zestien drongen naar de torakast en 
spraken het kaddisjgebed uit. Kaddisj is het bekende – ten-
minste uit Heinrich Heine bekende – gebed dat in het rouw-
jaar, ter nagedachtenis aan de gestorvene, uitgesproken 
wordt door zijn zoons. Het is een groot verdriet voor een 
jood om heen te gaan zonder een zoon achter te laten, zon-
der een kaddisj, zoals hij wordt genoemd. Door vrouwelijke 
personen wordt dat gebed niet uitgesproken. Hier was een 
handwerker gestorven die geen zoon had achtergelaten. Zijn 
twee dochters trokken zich niet veel van de voorschriften 
aan, leerden het kaddisjgebed en spraken het uit in het gods-
huis. Natuurlijk wist iedereen in de tempel dat dat inging te-
gen de ondubbelzinnige wetsvoorschriften, maar niemand 
nam daar aanstoot aan en iedereen viel in bij de gebruikelij-
ke responsen. Zo’n voorval zou in het Westen absoluut on-
mogelijk zijn. Een kenner van de situtatie kan zich makkelijk 
voorstellen wat er allemaal gebeurd zou zijn, als bijvoor-
beeld in Berlin zoiets was voorgekomen. Eerst hadden de 
pedels en de synagogebestuurders ingegrepen, daarna wa-
ren er interpellaties in de vergadering van afgevaardigden 
geweest, er waren rabbinale rapporten geëist, de conserva-
tieven hadden moord en brand geschreeuwd over een aan-
tasting van de vitaalste belangen van het wetsgetrouwe jo-
dendom, de liberalen hadden geijverd tegen de achterlijk-
heid van de orthodoxen, er waren speciale commissies inge-
zet en er waren stapels documenten ontstaan. Daar in Kow-
no maakte geen mens ophef over die onschuldige kwestie en 
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geen mens maakte er een principiële zaak van. Daar in het 
Oosten voelen ze zich zeker van hun zaak en hun verwor-
venheden, terwijl ze in het Westen aan het dunne front altijd 
bang zijn voor een doorbraak. – Nu beschikt de synagoge 
waar het zo vrolijk toegaat, waar helemaal geen orde heerst, 
bij dat alles over een enorme autoriteit. De synagoge is het 
centrum van de joodse wil en de joodse kracht gebleven. 
Ook daarvoor wil ik uit mijn belevenissen een voorbeeld ge-
ven.  
 Net als overal in het vaderland en het etappegebied had 
het Duitse bestuur ook in Kowno maximumprijzen vastge-
steld voor meel en brood, en net als overal werden die ver-
ordeningen voortdurend ontdoken, de prijzen stegen van 
dag tot dag en de nood werd hoog. Alle draconische maatre-
gelen van het bestuur hielpen niet; met al hun gendarmes, 
hun militaire en burgerlijke rechtbanken, hun officieren van 
justitie, hun gevangenissen en geweldige geldstraffen be-
reikten ze niets. Maar op een dag bestegen de rabbijnen van 
Kowno in de oude bet hamidrasj, met de wetsrollen in hun 
arm de bima om plechtig de cherem, dat betekent letterlijk de 
ban, uit te spreken over al degenen die meer dan de wette-
lijke maximumprijs zouden betalen of vragen, en dat had 
onmiddellijk resultaat! Nog dezelfde dag daalden de prijzen 
en er was niemand in de stad die dat verbod overtrad, nie-
mand, ook onder degenen die nooit in de synagoge kwamen 
en die zich anders verre hielden van joodse of religieuze za-
ken; ook bijvoorbeeld atheïsten, waarvan er in het Oosten 
genoeg zijn, bogen absoluut voor de rabbinale autoriteit, en 
dat is misschien het bijzonderste en geweldigste wat we in 
het Oosten hebben leren kennen. Hier blijkt het enorm ont-
wikkelde politieke instinct van de joodse massa. Iedereen is 
doordrongen van het gevoel dat hun bestaan als heel volk 
afhangt van de handhaving van de morele autoriteit die 
door de synagoge wordt belichaamd. Andere volkeren heb-
ben machtsmiddelen van de staat nodig, staatsorganen, 
rechtbanken, politie, leger – bij de joden wordt dat allemaal 
vervangen en overtroffen door het nationale verantwoorde-
lijkheidsgevoel, door de morele zelfdiscipline. Ieder afzon-
derlijk is zich bewust van de behoeften van het geheel en ie-
der afzonderlijk maakt zijn persoonlijke belangen onderge-
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schikt aan die van het geheel. Zoals in een joodse stad nau-
welijks een jood het waagt op sabbat zijn zaak te openen, 
hoe hij er persoonlijk ook over denkt, zo waagde niemand 
het in dit geval het verbod op het overschrijden van de 
maximumprijzen te negeren. En zo bleek toen tot grote ver-
bazing van de autoriteiten dat de kleine, zwakke rabbijnen 
in de joodse tempel ook op economisch gebied meer macht 
hadden dan de militaire autoriteiten met al hun pracht en 
praal.  
 Dat was dus de synagoge die Richard Dehmel toen leerde 
kennen en die meteen bij de eerste aanblik een geweldige in-
druk op hem maakte.  
 Maar ook de stad Wilna imponeerde en interesseerde 
hem enorm met zijn merkwaardige gekrioel rondom de tal-
loze mooie kerken waar de stad vol van is.  
 
 

Bezoek aan Wilna 
 
Ik had Wilna voor het eerst gezien in de herfst van 1915, 
toen ik er op doormars naar het front een paar dagen bleef 
met mijn compagnie, tot de spoorweg naar Soly, die ons ver-
der moest vervoeren, hersteld was. De stad was toen pas 
door de Duitsers bezet en het zag er nog slecht genoeg uit.  
 Toen ik de stad de eerste dagen van januari 1917 op een 
“dienstreis” vanuit Kowno weer een paar dagen bezocht, 
was dat een soort sensatie voor me. Voor de dienstreis had 
ik gezorgd door het zingen van een paar boosaardige liedjes 
die ik op oudejaarsavond ten beste had gegeven, en onze 
eerste luitenant Frentz was ook bijzonder blij, toen ik laat op 
de avond, toen hij weg moest bij het feest en ik van de feest-
commissie opdracht kreeg hem met een doorslaggevend ar-
gument tegen te houden, hem toeriep: ‘U mag nou niet weg, 
anders kan iemand beweren dat er bij de persafdeling een 
keer iets verstandigs uitgekomen is, wat totaal ondenkbaar 
is!’ Daarop verklaarde hij de volgende dag dat er bij ons 
toch een keer iets verstandigs uit moest komen en dat ik acht 
dagen weg moest. Zo kreeg ik een opdracht voor Wilna.  
 Toen zag ik die stad dus terug – en kon de veranderingen 
in een jaar en drie maanden vaststellen en me lelijke dagen 
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herinneren. Hier op het stationsplein hadden we toen voor 
de afmars urenlang bij de bagage gestaan, nog meer uren 
hadden we tussen de geleerden rondgehangen – alles bij el-
kaar van zes uur ’s morgens tot laat op de avond – tot die 
verschrikkelijke rit begon, in voormalige veewagens, die 
volgens het opschrift niet meer voor veetransport te gebrui-
ken waren – een rit die een voorproefje was van komende 
vermoeienissen. We waren bij de aankomst in de avondlijke 
duisternis door de nauwe gangen gedrongen, zwaarbepakt 
en zonder de richting en het doel te begrijpen. Door de stille 
straten waren we gelopen, kreunend en steunend onder de 
last – soms huiverend voor het silhouet van een kerk dat 
zich plotseling tegen de nachtelijke hemel verhief – jaloers 
starend in een koffiehuis waar vrije mensen plezier hadden 
bij muziek – tot we eindelijk binnengevallen waren in die 
donkere kazernebarakken – ver achter de mooie Groene 
Brug met de opgeblazen pijlers. Doodmoe waren we neerge-
vallen op onze brits en vielen al gauw in slaap, ondanks de 
kou en het ongedierte – om dan, midden in de nacht, wak-
ker te worden van een hels kabaal. Rondom ons lawaai en 
gekraak; ongewone, Russische kreten klonken uit het don-
ker, iedereen sprong op en greep naar zijn geweer, tot uit de 
duisternis een zingende stem opklonk uit het lawaai, die tel-
kens herhaalde: ‘roestig blijven liegen, Roeski koed! Nieks 
doen Daitsje kameraden. Olle gevangen. – Is koed eten!’  
 Onder gescheld, gevloek en gelach werd ons langzamer-
hand duidelijk, dat een paar kameraden uit een naburige ba-
rak Russische gevangenen hadden gehaald en met hun hulp 
britsen en tafels kort en klein sloegen om de geweldige ka-
chel te stoken. Al gauw was iedereen weer diep in slaap. – 
En toen liepen we dagenlang door de straten – vielen de ca-
fés en theehuizen binnen, begerig de grotestadslucht inade-
mend, de geur van het leven, die we nu voor het laatst zou-
den bespeuren. Pas veel later, in Osterode in Oost-Pruisen, 
waar ons ziekentransport een halfjaar later langzaam door-
heen reed, zag ik voor het eerst weer onschuldige mensen, al 
was het van ver, die vrolijk en vol medeleven naar ons 
zwaaiden.  
 In Wilna leefde ik toen onder bijzondere omstandighe-
den. Mijn hart klopte levendiger, mijn ogen zagen veel door 
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een bijzondere bril. Het was moeilijk om nu vergelijkingen 
te maken tussen toen en nu, maar toch waren er bepaalde 
objectieve kenmerken. Er ontbraken bijvoorbeeld de in 1915 
zo massaal optredende, afschrikwekkende aanplakbiljetten 
die besmette huizen markeerden. De stad was nu gesaneerd. 
Veel etablissementen waren gesloten, de verlichting was be-
perkt en de camouflageschermen tegen vliegtuigen op de 
lantaarns, die het licht alleen naar beneden lieten schijnen en 
wijde, lichte kringen op de sneeuw aftekenden, gaven het 
avondlijke beeld een karakteristiek aanzien. De winkelslui-
ting om acht uur is ingevoerd. Het leven op straat is stiller 
geworden; toen leek de stad nog koortsig en de sensatie van 
de recente verovering hing nog in de lucht. Toen probeerden 
we elkaar te leren kennen – nu hadden we elkaar leren ken-
nen, en terwijl de bevolking de Duitse “bevrijders” toen met 
blije verwachting en sympathie tegemoettrad, zijn de mili-
taire autoriteiten er intussen in geslaagd alle misverstanden 
volkomen uit de weg te ruimen en zelfs hier en daar verlan-
gen te wekken naar de knoet van de kozakken. Het zakenle-
ven is beperkt; er zijn te veel bedrijfstakken gemonopoli-
seerd en er ontbreken te veel producten. De broodprocessies 
zijn verveelvoudigd en er zijn enorm veel gaarkeukens ont-
staan, die jammer genoeg in de verste verte niet toereikend 
zijn. Er zijn oneindig veel nieuwe autoriteiten bij gekomen 
en overal hangen bordjes van ambtelijke instanties. Het is 
vreemd wat er allemaal door ambtenaren geregeld is; een 
bordje als Huis Katharina, alleen voor officieren, niet voor plaats-
vervangende officieren geeft te denken. Het wezenlijke, wat je 
overal tegenkomt, is ellende en bittere nood!  
 Er is ook een Duits theater geopend. In de theaterkelder is 
een behoorlijk glas bier te krijgen en daarom is het bezoek 
de moeite waard. In het gebouw van de stadsschouwburg 
speelt het Jiddisje theater. Daar zag ik voor het eerst het Wil-
nase Gezelschap, waarmee ik later nauwe betrekkingen heb 
aangeknoopt. Er werd toen alleen op vrijdag en zondag ge-
speeld, in de grote, onverwarmde zaal, voor een klein, 
hoogst onopgevoed publiek, maar het was een verbazende 
en prettige verrassing die daar geboden werd – daar zal ik 
nog meer over vertellen. Maar daar hoorde ik misschien 
voor het eerst het mooie en innige van de Jiddisje taal. Die is 
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werkelijk adequaat voor de gevoelens en wie die spreekt, 
hoeft niet eerst de kunstmatige operatie door te maken zoals 
wij in onze West-Europese kunstproducten! Vlak bij het the-
ater de Ostra Brama, de poort met het beroemde, wonder-
doende beeld van de moeder Gods. In de nauwe doorgang 
tussen de zuilen en galerijen van de straat liggen voortdu-
rend vrome bidders op hun knieën – maar wie door de 
straat loopt, neemt al van grote afstand, van honderdvijftig à 
tweehonderd meter, zijn hoed af en legt de hele weg in de 
kou blootshoofds af. Er zit eerbied in die mensen en je kijkt 
met eerbied naar die eenvoudige mensen. Daarna een Griek-
se kerk! En vol vroomheid zie je daar naast de op haar knie-
ën liggende dame in haar elegante bontjas de oude, waardi-
ge pelgrim met zijn lange, witte staf, die recht uit een oud 
heiligenportret gestapt lijkt, terwijl vooraan in prachtige ge-
waden de popen met hun lange haren en lange baarden hun 
geheimzinnige diensten verrichten. Vlak daarachter begint 
de eigenlijke joodse wijk, de Deutsche Straße, met de ontel-
bare zijstraatjes. Wat veel gezichten! Wat een rijkdom van 
expressie – waar je ook kijkt. Een vreemdeling wordt scherp 
en ongegeneerd bekeken – het is moeilijk om mensen in uni-
form te klassificeren en de blik die vraagt: wat levert die me 
op? blijft twijfelachtig – en uit dezelfde mond komen allerlei 
aanbiedingen: ‘pelsjassen’ – ‘levende ganzen’ – ‘oude kande-
laars’ – ‘mooie meisjes’ – alles is in voorraad. – Er loopt na-
tuurlijk ook veel gespuis rond, maar dat zijn toch maar aan 
lagerwal geraakte en geen reddeloos verloren mensen. Als je 
die straatmeisjes of die halfvolwassen koppelaars eruithaalt 
en behoorlijk werk geeft – ik kan daar nog over vertellen – 
zie je dat het geen hoeren en pooiers zijn volgens onze be-
grippen – het zijn geen verloren mensen. – De nood maakt 
van sommigen professoren en grote zakenmensen en van 
anderen misdadigers en zwervers. Het zijn uitschieters naar 
boven en naar beneden, alles is toeval en de noodsituatie 
van de oorlog heeft alles extreem vertekend.  
 Ontzettend zijn die binnenplaatsen, die vol onbruikbaar 
materiaal liggen en waar mensen dicht op elkaar zitten. Op 
smerige, uitgesleten treden ga je ver onder het straatniveau 
en treft daar hokken zonder licht en lucht, zonder een spoor-
tje meubilair, waar een aantal gezinnen bij elkaar wonen, 
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met vrouwen die niet genoeg lompen hebben om zich zo te 
bedekken dat ze de straat op durven – mensen die omko-
men in het vuil en de ellende en blind geworden zijn. Ik ken 
een gezin dat helemaal onderhouden werd door het doch-
tertje van zes, dat het levensonderhoud in de loop van de 
dag bij elkaar bedelde. Buiten voor de deur zit een oude 
vrouw met branderige ogen haar handen te warmen aan een 
kolenpan. Achter haar, in een nis in de muur, brandt een 
armzalig stompje kaars en in dat flakkerende schijnsel ziet 
de vreemde huisraad er heel spookachtig uit.  
 Maar overal gezichten! Gezichten die boekdelen spreken 
– die verhalen van het volk vertellen. Het lot van al die men-
sen is hetzelfde – is uniform! Wat zijn er veel soorten bede-
laars! Het is zeker niet de grootste nood die op straat te zien 
is, maar toch – daar hoor je van ver een eentonig, ontzettend 
gehuil; er staat een meisje van misschien acht jaar met haar 
hoofd schuin naar de hemel te huilen met schrille tonen als 
een gewond dier. – Daar ligt een vrouw met twee kleine kin-
deren languit op de grond te jammeren: ‘Hot rachmones 
miet mier, zeejt wie iech walgere miech nebbieg miet die 
kiender af dem sjnee’ (‘Heb medelijden met me en kijk hoe 
ik met de kinderen in de sneeuw rol’ – het woord nebbieg 
spot met elke vertaling.)  
 Daar staat een beeldschoon meisje van veertien met een 
hoofddoek haar uitnodiging te fluisteren. Je geeft overal wat 
en toch weet je dat het geen zin heeft en de nood hooguit 
wat uitstelt. – Voor me loopt een jonge jongen – plotseling 
wankelt hij, valt neer en blijft onbeweeglijk liggen. Ze sprin-
gen op hem af en brengen hem naar de dichtstbijzijnde hal, 
want kortgeleden is sterven op straat door het gezag verbo-
den. Mensen die omvallen, moeten meteen het dichtstbijzijn-
de huis in gedragen worden. Voor de inwoners is dat geen 
ongewone aanblik. Een dame blijft staan, draait zich om, 
zoekt in haar handtasje, pakt een suikerklontje en loopt ach-
ter het transport de hal in. Ik heb me laten vertellen dat da-
mes voor zulke gevallen altijd suiker bij zich hebben, het 
beste en goedkoopste redmiddel voor mensen die verhonge-
ren.  
 Op straat voortdurend lawaai. Er is meer leven dan op de 
Potsdamer Platz in Berlijn. Er wordt gehandeld en nog eens 
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gehandeld. Daartussendoor onverantwoordelijke hard rij-
dende veldgrijze auto’s. En daar komt een rouwstoet – het 
grijpt je bij je keel – in een ongehoord snel tempo. – Een stel 
oude mannen loopt, nee rent voor de kist uit – oude mannen 
in een vreemd kostuum. – Ik was zo getroffen dat ik niet kan 
zeggen hoe die mensen eigenlijk gekleed waren. Maar ik 
had de indruk dat het ging om doden, om mensen die al 
lang dood waren en een nieuwe metgezel voor hun geheim-
zinnige leven naar beneden haalden. – Allemaal met vreem-
de, onwezenlijke – oeroude – gezichten. Ik schrik me dood, 
als hun blikken mij treffen. Het lijkt nog steeds fantasie; ik 
heb nog nooit zoiets gezien – de een of andere geheimzin-
nige, vrome broederschap!  
 Dan weer stralend mooie kerken en pleinen, en door de 
sneeuw lijkt alles ondergedompeld in ongelooflijke pracht. 
Bij de Stanislaskathedraal, in de sneeuwjacht, is er een con-
cert van een militaire kapel. Er wordt gewandeld en geflirt – 
de militaire groetplicht is volgens de aanplakbiljetten opge-
heven – er loopt een school mee in de optocht – vrolijke 
joodse kinderen, heel goedgekleed, geleid door twee magere 
leraressen met vurige ogen en een verbeten gezichtsuitdruk-
king. – Dan komt de optocht op de Georgevski-prospekt – 
een prachtig mooie straat. Hier is nauwelijks iets van de el-
lende te bespeuren. Hoofdzakelijk Duits publiek, officieren, 
soldaten, helpsters en zusters. Prachtige konditoreien met 
toen nog alle goede dingen die rond die tijd in Duitsland 
niet meer te krijgen waren. De etalages van de winkels zijn 
uitnodigend genoeg en het is daar en in de theehuizen een 
vrolijke boel. Ik heb enorm plezier in het Jiddisj en de zelf-
verzekerdheid van de verkoopsters, die de vreemde kopers 
met wat superieure spot lijken te behandelen. Waar ik Jid-
disj probeer te spreken, word ik blij begroet en ben ik thuis!  
 Ik bezoek “Hulp door arbeid”, een instituut dat honder-
den jonge joodse mannen en vrouwen werk verschaft. Er 
zijn daar inrichtingen voor alle mogelijke ambachten en be-
drijfstakken en er is ook een afdeling kunstnijverheid, die 
ook blij is met het bezoek en de klandizie van de Duitsers. 
Het geheel is hoofdzakelijk te danken aan het initiatief van 
legerrabbijn dr. Sally Levy.  
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 Dr. Levy en ir. Klibanov waren zo vriendelijk om mij, 
Hans Goslar en Heinrich Auerbach, die ook op dienstreis in 
Wilna waren, rond te leiden door de werkplaatsen. “Hulp 
door arbeid” gaf toen werk aan ongeveer 400 kinderen, dat 
wil zeggen: ze hadden 400 mensenlevens gered. Het is 
prachtig materiaal! Je haalt willekeurige joodse kinderen uit 
het vuil, wast ze, geeft ze brood en je hebt koningskinderen 
met een aangeboren gratie en enorme begaafdheid. De Duit-
se leraren en opzichters zijn stomverbaasd: deze kinderen le-
ren in weken waar andere kinderen jaren voor nodig heb-
ben. – Ieder kind lijkt wel een wonderkind!  
 In de grote ambachtelijke tentoonstelling die het Duitse 
bestuur toen organiseerde en waar geordend naar nationali-
teit de prestaties van de verschillende scholen en de voort-
brengselen van de volksnijverheid tentoongesteld werden, 
kwamen we graag. De leraren en leraressen, die we nu al 
kenden van onze werkplaatsbezoeken, bekeken ons met veel 
waardering, wat ook zijn schaduwzijden had. We zaten daar 
in de mooie kantine bij de klanken van de militaire muziek 
van allerlei lekkere dingen te genieten en ons te vermaken 
door te kijken naar de onschuldige flirt van de Duitse officie-
ren met de joodse meisjes. Die flirt was echt onschuldig; die 
jodinnen leken allemaal zo zelfverzekerd en onbevangen, 
dat ze zich wel wisten te beschermen.  
 Toen gingen er aan het tafeltje naast ons twee meisjes met 
prachtig glanzende ogen zitten en de blikken die ons soms 
toegeworpen werden lieten vermoeden dat daar geen princi-
pieel bezwaar was tegen een flirt. Ik moet wel zeggen dat 
het zakelijke karakter van onze gesprekken te lijden had on-
der die buren. Een van ons merkte aarzelend op dat je echte 
kennis van de intimiteit van de volkstaal niet opdoet op het 
bureau, maar in een levendig, niet-ambtelijk gesprek. Dat 
vonden de anderen ook en we waren het er helemaal over 
eens dat het eigenlijk niet meer dan onze plicht was door zo-
veel mogelijk voeling met vertegenwoordigers en vertegen-
woordigsters van de bevolking het echte karakter te leren 
kennen en er meer inzicht in te krijgen. Zelfs Goslar leek 
zich niet te kunnen onttrekken aan de kracht van onze argu-
menten; hij protesteerde in elk geval maar ongewoon zwak-
jes bij de eerste plaagstootjes van tafel naar tafel. Maar op 
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dat moment werden we opgespoord door een paar met in-
signes getooide heren van het comité, die ons, prominente 
gasten, kennis wilden laten maken met enkele eerbiedwaar-
dige persoonlijkheden met lange baarden, die ons wilden in-
formeren over bepaalde sociale en humanitaire instellingen 
en bij ons kwamen zitten. Wij moesten wel heel blij zijn – 
maar met de voeling met de volksziel werd het deze keer 
niets – alhoewel – maar dat hoort hier niet thuis!  
 Zeldzaam bekoorlijk waren de nachtelijke zwerftochten 
door het stille, verlaten en besneeuwde Wilna. Een betover-
de stad, waar duizend geheimen woonden. – Ik maakte daar 
zoiets kitscherigs mee dat ik me bijna schaam om het te ver-
tellen, maar ik wil het toch precies weergeven.  
 Ik hoor in een smal straatje muziek, ik ben verbaasd en ga 
op het geluid af. Het komt uit de eerste verdieping van een 
huis en de ramen zijn licht. Ik luister naar de mooie klanken 
en ga dicht bij de luiken van het donkere souterrain staan. 
Opeens hoor ik daarbinnen ook tonen – en plotseling komt 
duidelijk de luide, jammerende roep van een meisjesstem 
door, die telkens herhaalt: ‘Oi, main mamele!’ – Boven 
wordt doorgespeeld en beneden houdt het gejammer maar 
niet op: ‘Oi, main mamele!’ Maar er is geen mamele die ant-
woord geeft; het meisje is helemaal alleen, misschien met 
haar dode of stervende moeder! – Wat kon ik doen – ik rukte 
me los en liep door – maar de tonen van boven en beneden 
achtervolgden me nog lang.  
 In Wilna maakte ik nog iets mee wat op zichzelf niet van 
belang is, maar waaruit blijkt tot welke tragikomische bloei 
de “psychologie van de overwinnaars” kan leiden.  
 Aan het tafeltje naast me in het joodse restaurant hoorde 
ik twee mannen van de Landstorm met elkaar praten. In een 
van hen herkende ik mijn buurman uit de Oranienburger 
Straße, Weichselbaum, wiens oorlogszuchtige uitmonstering 
helemaal niet bij zijn gezellige figuur paste. Het was sabbat 
en hij probeerde zijn gesprekspartner, van wie ik naderhand 
hoorde dat die secretaris was in dienst van legerrabbijn dr. 
Levy, zover te krijgen dat die zijn sigaar weglegde, om door 
die overtreding van het rookverbod niet de gevoelens te 
kwetsen van de wetsgetrouwe plaatselijke gasten. ‘Ach wat,’ 
antwoordde de ander, ‘waarom moet ik rekening houden 
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met de gevoelens van de mensen? Hier zijn wij de overwin-
naars.’  
 Onder zeer deskundige leiding maakte ik ’s nachts nog 
een zwerftocht door allerlei gelegenheden met een twijfel-
achtige of soms niet-twijfelachtige reputatie. Mijn gids, de 
drager van een naam die in de Zuid-Duitse industrie een 
goede klank heeft, was een officier van gezondheid, die be-
schikte over een voor dergelijke ondernemingen bewonde-
renswaardig uithoudingsvermogen en kennis van zaken. Hij 
was altijd op het juiste moment in de buurt, als het om der-
gelijke uitstapjes ging. We hebben in Kowno een keer het 
onmogelijke gepresteerd en een nacht doorgehaald, en later, 
in 1918 in Brussel, stond hij op straat plotseling voor me, 
toen ik net braaf naar huis wilde, en ook toen was het ge-
daan met mijn nachtrust. Maar in Wilna bracht hij me echt 
naar gelegenheden die ik nooit eerder ontdekt had. Met Ger-
maanse onbekommerdheid banjerde hij zielsvergenoegd 
door gelegenheden die ik allesbehalve leuk of plezierig 
vond. Het is genoeg als ik zeg dat ik vaak de indruk had dat 
ik een sterfhuis binnenging! Zwijgend en onbeweeglijk zag 
je bij binnenkomst tegen de muren, op lage krukjes een rij 
vrouwen zitten, die allemaal gehuld waren in sjaals en met 
onuitsprekelijk treurige, verbitterde ogen de vreemdelingen 
aanstaarden. Alleen met tegenzin vertelde deze of gene haar 
verhaal, dat zo heel anders klonk dan de verhaaltjes uit het 
Westen meestal zijn. Ik heb door veel wat ik zelf hoorde en 
me door anderen liet vertellen de indruk gekregen dat me 
vrijwel nooit iets werd wijsgemaakt. Alleen afschuwelijke 
nood had de meesten van die vrouwen naar die huizen ge-
jaagd!  
 Ik eindigde de nachtelijke boemel regelmatig in een heel 
bijzonder soort bar, die tijdens de oorlog was ontstaan. Dat 
was de redactie van de Wilnaer Zeitung. Luitenant Wallen-
berg had spreekuur tussen drie en vier uur ’s nachts. Luite-
nant Wallenberg was de hoofdredacteur en omdat er rond 
die tijd bij hem allerlei interessante mensen te vinden waren 
die van hun redactiewerk kwamen – ik herinner me me-
vrouw Leppmann – en er een flinke batterij uitstekende al-
cohol in stelling werd gebracht, kon het spreekuur zich ver-
heugen in levendig bezoek. Het was me aanbevolen door 
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Struck, die na een betreurenswaardige, meerjarige afdwa-
ling bij de geheelonthouders daar weer bekeerd was tot de 
niet in eenzaamheid, maar wel in gezelschap zaligmakende 
alcohol. Hij had op een nacht met het fanatisme van een re-
negaat de borrels geproefd en daarbij zoveel standvastig-
heid getoond, dat de anderen verbaasd stonden. Bij wijze 
van uitleg zei hij dat hij drie jaar lang geen druppel alcohol 
gedronken had. ‘Maar dat hoef je bij mij toch niet allemaal in 
één nacht in te halen?’ zei Wallenberg.  
 
 

Sabbat 
 
Wanneer je door de joodse wijk looptm terwijl de winkels 
open zijn, wanneer je de joden bekijkt in hun haastige jacht 
naar hun levensonderhoud, wanneer je honderden van de 
winkels en kraampjes bezocht hebt en alle denkbare varia-
ties van het beroepsleven gezien hebt – krijg je enigszins een 
beeld van de sociale structuur, van de bijzondere vorm van 
de strijd om het bestaan die zich daar afspeelt – maar de 
wijk en de bewoners ken je nog niet. Want het is allemaal 
maar schijn en bedrog. – Je krijgt net zo min een beeld van 
de werkelijkheid, als wanneer je de Londense City bezichtigt 
op een zondag. Londen, Berlijn en Wenen, Leipzig of Maag-
denburg moet je op een werkdag zien – tijdens het hoogtij 
van het zakenleven – maar de joodse wijk en zijn bewoners 
openbaren hun eigen karakter alleen op sabbat, op het mo-
ment dat alle doordeweekse drukte spoorloos verdwenen is 
– en alle doordeweekse belangen volkomen uitgeschakeld 
zijn. – Want op sabbat, alleen op sabbat, is een jood helemaal 
zichzelf. En wat sabbat betekent, is me pas in het Oosten, in 
de joodse wijk, duidelijk geworden – terwijl ik van jongs af 
aan gewend ben aan een strenge sabbathouding. Wij in het 
Westen kennen de sabbat en zijn wijding niet – voor ons is 
de sabbatrust die we houden maar een herinnering aan de 
sabbat die onze voorouders ooit kenden – wij vieren een 
rustdag volgens het patroon van een andere – wij hebben de 
zondag naar de sabbat verplaatst.  
 Over de joodse sabbat moet ik vertellen hoe ik die heb le-
ren kennen.  
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 De sabbat is geen rustdag in de gewone zin van het 
woord. Integendeel, zou ik haast zeggen. Veel handwerkers, 
veel sjouwers of smidsgezellen, vrachtrijders of dakdekkers, 
die door de week trouw hun zware beroep uitoefenen, moe-
ten zich op sabbat flink inspannen bij een ongewoon karwei. 
Dan grijpt de eeltige hand naar de heilige boeken, dan moet 
met inspanning van alle geestelijke vermogens de voor-
dracht van de geleerden gevolgd worden, dan moeten 
scherp en heel geconcentreerd moeilijke geestelijke proble-
men overdacht worden. Wie ooit gezien heeft hoe schuw on-
ze Duitse boeren of arbeiders naar ons keken, wanneer wij 
bijvoorbeeld in een ondergrondse schuilplaats voor een ka-
meraad de afhandeling van een intellectuele activiteit over-
namen – die weet hoeveel moeite het een handwerker kost 
om daaraan te beginnen. – Maar de joden zijn blij dat ze van 
de last van het doordeweekse werk verlost zijn en hun eigen 
gebied kunnen betreden, waar het verstand regeert en niets 
dan het verstand. Zowel de koopman als de handarbeider, 
al degenen die anders rusteloos de groschen voor hun le-
vensonderhoud najagen, verdiepen zich die dag hartstochte-
lijk in de lectuur van moeilijke filosofische of juridische wer-
ken en zwoegen met hun arme, vermoeide hoofd op het on-
gewone werk, en alleen uit die inspanning putten ze de fris-
heid en spankracht om het onrecht en de onwaardigheid 
van het dagelijks leven te verdragen. Het wezen van sabbat 
is juist dat je je die dag alleen met geestelijke dingen bezig-
houdt – je leeft die gewijde uren alleen in het transcendenta-
le. In het Westen heb je de rustdag om dan krachten op te 
doen voor het werk, het doordeweekse werk. Bij de joden 
ligt het anders. Je werkt de hele week oem tsoe hobn af sjabbes. 
Een jood leeft in werkelijkheid alleen op sabbat en alleen 
voor sabbat! Natuurlijk – hij werkt goed en hard in zijn be-
roep, maar dat is niet de hoofdzaak! Niet bezig zijn met de 
aarde, niet geld verdienen is voor hem wezenlijk; eigenlijk 
raakt hem dat niet! – Wanneer de sabbat komt, de dag waar-
op je het smerige geld niet aan mag raken, waarop niet ge-
kocht en verkocht wordt, waarop gereedschap niet aange-
raakt mag worden, dan wordt hij eigenlijk een jood, dan 
wordt hij mens! – Het is ongelooflijk hoe Heinrich Heine, die 
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zover van het joodse volksleven afstond, dat intuïtief aan-
voelde in zijn Prinses Sabbat:  
 

Als hond met hondse gedachten  
Keutelt hij heel de week rond  
In de vuilnis van het leven,  
Op straat wordt hij uitgelachen.  
Maar iedere vrijdagavond  
Als het donker wordt, opeens  
Wijkt dan de betovering,  
Wordt de hond menselijk wezen.  

 
Net zoals de reus Antaeus in de Griekse sage zijn kracht tel-
kens weer versterkt door het aanraken van de aarde, zo 
krijgt een jood zijn kracht door het aanraken van de hemel! –  
 Er is een prachtige chassidische legende, die Jitschok Leib 
Perets gebruikt heeft in de eerste akte van De gouden ketting. 
Dat is het verhaal van de verdoemde zielen, die in de gehin-
nom wegkwijnen en aan het begin van de sabbat uit de helse 
vlammen verlost worden en aan het eind van de sabbat, op 
het moment van de havdole, weer de hel in moeten. Dat is het 
juiste symbool voor de taak van sabbat! De hele week keute-
len de mensen op straat, worden smerig van lichaam en 
geest, branden van de begeerten en lusten van het alledaag-
se en de aarde – op sabbat wordt de betovering dan verbro-
ken – gereinigd stijgen ze op naar andere sferen – voelen 
zich koninklijke schepselen Gods. Het zijn inderdaad andere 
mensen die je op sabbat ziet, zuivere, rustige, vredige, stra-
lend-gelukkige wezens, zonder haat en zonder angst – een 
jood is een sabbatmens, in tegenstelling tot de doordeweek-
se mens. Er rust betovering op de wijk en de bewoners! Uit 
de sabbat, uit het leerhuis hebben de joden de kracht geput 
om zich alle eeuwen van verschrikking te handhaven. De 
buitenwereld met al zijn zorgen en beslommeringen en zijn 
gejaagdheid is voor hen bijzaak. Ze nemen hun toevlucht tot 
de sabbat en in het leerhuis – ze leven in een onontkoom-
baar en onafwendbaar ritme – er gebeure wat wil, na zes da-
gen komt de sabbat en dan zit hij in zijn veilige stelling met 
onoverkomelijke muren.  
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 Die muren zijn echt onoverkomelijk en er is geen macht 
die ze met succes kan breken. – In Kowno had je de sigaren-
winkels, die ressorteerden onder het Tabakstoezicht. De au-
toriteiten eisten dat die winkels op sabbat open bleven en 
dreigden bij weigering de winkel te sluiten en de eigenaar 
het bestaan daarmee onmogelijk te maken. In geen enkel ge-
val had het dreigement effect en de autoriteiten moesten toe-
geven.  
 Op vrijdagmiddag om een uur of één begint het aanzien 
van de wijk te veranderen, dus lang voor de eigenlijke sab-
bat begint. Ik zou haast zeggen dat de voorbereiding op de 
sabbat nog algemener en ingrijpender is dan de heiliging 
van de sabbat zelf. Er zijn bepaalde beroepen waarin op sab-
bat niet alleen gewerkt wordt, maar waarvoor sabbat de be-
langrijkste werkdag is, namelijk tandartsen en fotografen! 
Maar vrijdagmiddag zijn ook die tandartspraktijken en foto-
ateliers dicht. Die middag is enkel en alleen bestemd voor de 
voorbereiding van de heilige dag. Dat de fotografen hun 
beste zaken op sabbat doen, is begrijpelijk: de mensen willen 
in hun mooiste kleren op de foto. Verwonderlijker is het dat 
ze ook sabbat reserveren voor de pijnlijke procedure van het 
tandartsbezoek. Overigens heb ik nog nergens zoveel tand-
artspraktijken gezien als bijvoorbeeld in Białystok; vooral 
onder de jonge dames is dat beroep wijdverbreid, en als ik 
in een gezelschap van jonge meisjes kwam, kon ik ervan uit-
gaan dat minstens acht van die tien dames tandarts waren. 
Ik vermoed dat ze ervan leven om elkaar de tanden uit te 
trekken.  
 Dat steden als Białystok of Kowno door hun grote joodse 
bevolking op sabbat van aanzien veranderen is begrijpelijk, 
maar toch kun je je bij ons in het Westen moeilijk voorstellen 
wat sabbat in het Oosten betekent. Alle handwerkers en ar-
beiders, kleermakers, meubelmakers, metselaars, glazeniers, 
dakdekkers, smeden, schoenmakers en schoorsteenvegers 
zijn immers joods. In de Kownoer Zeitung, waar toen Hans D. 
van de Deutsche Tageszeitung redacteur was, zei de kleine 
Moritz ooit in een schildering van Kowno over het hoofd-
stuk “taxi”: Wanneer je geen taxi nodig hebt, staan ze op de hoek 
van de Wilnaer Straße, heb je een taxi nodig, dan is het sjabbes. In 
heel Kowno kan op sabbat geen mens een taxi nemen, om-
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dat alle koetsiers joods zijn. Precies zo is het in Białystok en 
grotendeels in Wilna.  
 Het dienstgebouw van onze persafdeling werd ver-
bouwd. Maar vanaf vrijdagmiddag lag het werk stil, door-
dat de metselaars naar huis gingen om sabbat te vieren; het 
werk ging pas weer door op zondagochtend. – Ik herinner 
me dat ik op een middag aangesproken werd door een offi-
cier die van het front kwam om inkopen te doen. Hij vroeg 
verbijsterd wat het te betekenen had dat alle winkels dicht-
gingen. Nu ging het toen om de rustdag voor een of ander 
tweedaags feest, waarop een sabbat volgde, zodat ik hem 
moest vertellen dat alles in de stad drie dagen dicht was en 
dat hij pas op zondag weer inkopen kon doen.  
 Je moet je niet voorstellen dat alleen religieuze motieven 
bij die strenge sabbatrust doorslaggevend zijn. Het sociale 
instinct, het gevoel van een gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid, waarover ik het al gehad heb, zorgt dat ie-
dereen zonder uitzondering zich aan de traditie houdt. Er 
zijn mensen die hun zaak sluiten, hun sabbatkleren aantrek-
ken en dan rustig het strikte rookverbod negeren en hun si-
garetten opsteken!  
 Overigens strekte de sabbatrust zich in zekere zin ook uit 
tot de militaire bureaus en de Duitse bezetters. Dat ze zich 
huishoudelijk op de sabbat moesten instellen en op tijd 
boodschappen moesten doen, spreekt vanzelf – maar op 
sabbatmiddag was het in de bestuursgebouwen heel stil, 
niet alleen op de afdeling van de Jiddisje en Hebreeuwse 
vertalers. Wie maar enigszins kon, nam een map onder zijn 
arm en bewandelde de ambtelijke weg. Alleen met grote te-
genzin verzuimde je bijvoorbeeld in Białystok in het stads-
park het sabbatmiddagcorso, waar alle mooie joodse meis-
jes, die door de week achter de toonbank gestaan hadden of 
stil en onopvallend bij hun moeder in het huishouden ge-
werkt hadden, zich op hun best toonden. Daar was het dan 
genoeglijk wandelen en flirten en de talloze Duitse help-
sters, die niet zomaar achter wilden blijven, stroomden als 
de dienst het maar enigszins mogelijk maakte ook naar het 
stadspark en hadden zich omwille van de concurrentie op-
gedoft. Ze deden het op sabbat vergeleken met de joodse 
meisjes overigens heel slecht, en de heel zelfverzekerde 
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joodse meisjes, die altijd met zijn tweeën rustig en schijnbaar 
onbekommerd om de nieuwsgierige blikken de grote laan 
op en neer wandelden, keken spottend naar de giechelende, 
blonde Duitse meisjes, die met zijn zessen of zevenen op een 
rij gearmd kwamen lopen. Die waren weer heel trots dat het 
verbod om met meer dan twee naast elkaar te lopen – op 
overtreding stond gevangenisstraf – niet op hen van toepas-
sing was, en zo kwam elk deel tot zijn recht.  
 Maar hoe het eruitzag in onze persafdeling, met name in 
de joodse afdeling, kan blijken uit een uittreksel uit het rap-
port van het Opperbevel, zoals dat in een van onze humoris-
tische krantjes verscheen:  
 In het gettogedeelte heerste vanwege sabbat maar een schijnbe-
drijvigheid, die echter met veel succes bekroond werd, zodat het 
lukte om de vijand in het onzekere te laten over de werkelijke 
krachtsverhoudingen. Zelfs een gewelddadige verkenning, die op 
een onverwacht moment werd ondernomen en hem tijdelijk in het 
bezit bracht van een van onze vooruitgeschoven stellingen, ver-
schafte hem geen duidelijkheid over wat er aan de gang was. On-
danks moeilijke bijkomende omstandigheden werd de ravitaillering 
van de manschappen de hele dag voortgezet.  
 In het “gettogedeelte” van de persafdeling heerste inder-
daad schijnbedrijvigheid. Struck schilderde niet en ik liet het 
beroemde Zeventalenwoordenboek, dat nog ter sprake komt, 
rusten. Heinrich Auerbach pauzeerde bij het pakken van de 
geliefde vreetpakketten voor het vaderland, die hij vol be-
grip voor de hele afdeling samenstelde, en alleen Leo  
Deutschländer, die hoofdzakelijk voor het onderwijs overge-
plaatst was, kon zich daar ook op sabbat aan wijden. Wij 
probeerden allemaal sabbatlucht te ademen, niet alleen bij 
het corso in het stadspark, maar we nestelden ons nu eens in 
dit en dan weer in dat leerhuis en al die leerhuizen zaten op 
sabbat vol leergierige mannen. Maar tegen de avond troffen 
we elkaar wel bij de heilige derde maaltijd in een chassi-
disch huisje om te luisteren naar de geheimzinnige, woorde-
loze liederen die door de schemering klonken en het einde 
van de sabbat verkondigden, tot bij het invallen van de 
nacht, wanneer de volledige duisternis ingetreden was, de 
melodieën verstomden, de avonddienst begon en ten slotte 
met de havdole de kaarsen opvlamden, plotseling uit het 
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donker de boeken en de baardige gezichten opdoken en de 
werkdag in ere werd hersteld. – Maar ’s avonds kwam ie-
dereen nog bij elkaar om met profane gezangen en een op-
gewekt soort volksliederen afscheid van Prinses Sabbat te 
nemen. Daar zal ik het nog over hebben.  
 De eigenaardige en strenge sabbatwetten bezorgden de 
autoriteiten veel hoofdbrekens. Zo begrepen ze niets van het 
merkwaardige voorschrift van de joodse wet dat zegt dat er 
op sabbat behalve kleren niets gedragen mag worden. Nu 
was er een regel uitgevaardigd dat iedere inwoner van het 
land steeds een legitimatie bij zich moest hebben, en ook al 
verklaarden veel rabbijnen dat het meenemen van een pas 
geen overtreding van de wet was, de meeste oude mensen 
konden er niet toe besluiten de “last” van een pas mee te 
dragen. Zo waren er op sabbat, vooral de eerste tijd van de 
bezetting, veel arrestaties en het regende geld- en vrijheids-
straffen. Maar geleidelijk won de opvatting terrein dat het 
toegestaan was de pas bij je te hebben en de prettige inkom-
sten uit die strafbeschikkingen bleven uit. De talloze ambte-
naren die net als hondenmeppers alleen maar bezig waren 
legitimatieloze voorbijgangers op te sporen, boekten geen 
successen meer. – Toen naderde er een hoge joodse feestdag, 
het Nieuwjaarsfeest. De logische conclusie werd getrokken 
dat, als de joden op een gewone sabbat al niet graag een le-
gitimatie meenamen, ze op zo’n hoge feestdag al helemaal 
zonder pas betrapt zouden worden. Die dag was er een ge-
weldige hoeveelheid militaire politie in de buurt van de sy-
nagoge opgesteld. Ze wisten alleen niet dat de sabbat zijn ei-
gen strenge wetten heeft, die zelfs voor hoge feestdagen niet 
zonder meer gelden. Die dagen mag je rustig dragen wat je 
wilt en de teleurstelling en de verbazing van de ambtenaren 
was mateloos, toen de ene na de andere man rustig zijn pas 
liet zien. Ik vond het toen erg leuk om op een hoek te staan 
en een halfuur lang de fysiognomie van onze mensenmep-
pers te bekijken. Desondanks werd de rust van de feestdag 
in de wijk op die vrije dag erg verstoord, want uitgerekend 
op die dag werd er plotseling een groot aantal gezinshoof-
den met geweld geronseld voor werk aan de weg, en voor 
ze naar de dienst konden gaan, werden ze gegrepen en weg-
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gesleept. In dat geval had de interventie van dr. Rosenack 
geen succes.  
 Veel hoofdbrekens bezorgde onze autoriteiten de eigen-
aardige instelling van de eroev. Eroev betekent “sabbat-
grens”. Iets dragen binnen een stad kan worden toegestaan, 
als op een symbolische manier tot uitdrukking komt dat het 
geheel in zekere zin één enkele gesloten gemeenschap 
vormt. In een gesloten vesting bijvoorbeeld is dragen toege-
staan. Als er nu rond een stad een draad gespannen wordt, 
is dragen binnen het afgesloten gebied eveneens toegestaan 
en in heel veel steden van Rusland is daar gebruik van ge-
maakt. Natuurlijk zijn er dan nog een heleboel gecompli-
ceerde voorschriften en de hele instelling maakt op een bui-
tenstaander een vreemde indruk. Soms wordt, meer uit on-
wetendheid dan uit boze opzet, de draad ergens beschadigd 
en soms vermoedde men ook wel door spionnen uitgezette 
vallen of iets dergelijks; de rabbijnen deden vergeefs hun 
best de plaatselijke commandant het wezen van de eroev uit 
te leggen, en voor de bestudering van de eroev-kwestie had 
er eigenlijk een speciaal bureau opgezet moeten worden. Ik 
herinner me dat ik op een dag op kantoor gebeld werd door 
kapitein Bertkau: ‘Ben jij dat, Gronemann? Leg even gauw 
uit wat eroev is! Ik moet bij kolonel Hoffmann in Brest-Li-
tovsk komen om daar een verhaal over te houden en ik moet 
over drie minuten weg met de auto.’ Nou, laat iemand de 
kapitein maar eens in drie minuten uitleggen wat een eroev 
is! Dat verhaal in Brest-Litovsk had ik graag gehoord!  
 
 

Eroev en andere curiositeiten 
 
Niet alleen bij de eroev was het moeilijk om de buitenlandse 
machthebbers de eigenaardige gebruiken en opvattingen 
van de joden duidelijk te maken. Er is een anekdote dat ja-
ren geleden een kleine joodse gemeente in Zuid-Duitsland 
de overheid toestemming vroeg voor het instellen van een 
eroev. De woordvoerder van de delegatie zette uiteen hoe het 
spannen van een draad bij de ingang van de plaats de fictie 
wekte van een gesloten gebied. De draad, zei hij, vervangt 
een muur. Onze fantasie voltooit die zodanig dat we ons in-
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beelden dat we binnen muren leven. – Als dat zo is, zei de 
president, en als uw fantasie van een draad een muur 
maakt, dan moet diezelfde fantasie zich ook een draad kun-
nen voorstellen waar niets is. Daar is vanuit het standpunt 
van zuivere logica ook weinig tegen in te brengen, maar het 
gaat nu eenmaal niet om zuivere logica, en al heeft de mens-
heid het gelukkig tot draadloze telegrafie en tot draadloze 
telefonie gebracht, een draadloze eroev zal niet lukken.  
 Dus zelfs bij een bereidheid om aan de wensen van de be-
volking tegemoet te komen, waren er vaak onoplosbare mis-
verstanden. En al ontbrak het vaak genoeg aan goede wil, je 
moet toch zeggen dat men juist aan de religieuze behoeften 
graag in ruime mate tegemoetkwam. Bijvoorbeeld in de ge-
vangenkampen werd het houden van diensten niets in de 
weg gelegd en er werd ook niet gewerkt op sabbat en hoge 
feestdagen. Dat in een gevangenkamp op Nieuwjaarsdag 
het traditionele blazen op de ramshoorn verboden werd, 
omdat de gevangenen het “geven van signalen” niet toege-
staan kon worden, vermeld ik als curiositeit. Aan onze tafel 
bij Michelsohn hadden we ’s middags vaak Russische ge-
vangenen. Vindingrijke escortes kwamen op sabbatmiddag 
met hun beschermelingen in de buurt van het huis en lieten 
zich graag uitnodigen voor een maaltijd – de goede borrel en 
de gefilte fisj misten ook hier niet hun verzoenende missie 
tussen de volkeren.  
 De krijgsgevangenen hadden het ontegenzeggelijk beter 
dan de burgergevangenen. De gevangenissen waar de inwo-
ners van het land voor het minste of geringste terecht kon-
den komen – in Białystok bijvoorbeeld, omdat ze op straat 
links in plaats van rechts gelopen hadden of met zijn drieën 
naast elkaar – waren berucht. En vooral de gijzelaars waren 
er erg aan toe, bijvoorbeeld de welgestelde joden die in Wil-
na opgepakt en opgesloten werden tot er een oorlogsschat-
ting was betaald. Zij hadden ook niet de mogelijkheid om 
hun karige gevangeniskost aan te vullen, zoals onze gasten 
bij Michelsohn. In elk geval kwam het zover dat het begrip 
“gevangenis” alleen nog fysiek en niet langer moreel af-
schrikwekkend was.  
 Bij deze gelegenheid een aardige episode uit de praktijk: 
een tijdje geleden verscheen er bij ons op het advocatenkan-
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toor een oudere man met de vraag of we zijn verdediging in 
een strafproces wilden overnemen. Hij klaagde bitter over 
het lot dat hem voortdurend achtervolgde. ‘Acht jaar gevan-
genschap,’ zei hij, ‘en nou dit ongeluk!’ ‘Acht jaar?’ vroeg 
Alfred Klee verwonderd. ‘De oorlog is in 1914 begonnen en 
–‘ ‘Oorlog?’ onderbrak de ander hem met een minachtend 
gebaar. ‘Oorlog? – Wie heeft het over oorlog?’ In het tucht-
huis had de goede man gezeten!  
 Soms waren de joden ook zelf schuldig, als de goede wil 
aan de andere kant ontbrak. Wat moet je ervan zeggen, als 
de militaire autoriteiten, nadat hun duidelijk was gemaakt 
welke gewetensdwang het voor wetsgetrouwe joden bete-
kende om niet-rituele kost te genieten, nu rituele maaltijden 
voor de gevangenen of soldaten toestonden en dan moesten 
toezien hoe individuele legerrabbijnen zelf doodgemoede-
reerd deelnamen aan de casinomaaltijd? Die onwaardigheid 
en tactloosheid richtten meer schade aan dan ooit goedge-
maakt kon worden.  
 Curieus is het volgende geval: een joods-Duitse soldaat 
was in Kowno gestorven. Met veel moeite kreeg legerrabbijn 
dr. Rosenack voor elkaar dat hij bijgezet werd op de joodse 
begraafplaats. De generaal had zich hevig verzet tegen die 
toestemming. Naar zijn volkomen begrijpelijke en welwil-
lende mening hoorde de man bij zijn kameraden op het sol-
datenkerkhof. – Maar de rabbijn overtuigde hem, hoe pijn-
lijk die taak ook was, dat hij volgens de religieuze traditie op 
de joodse begraafplaats bijgezet moest worden, ook voor de 
familie, die dat graag zou willen, om hem op zijn sterfdag en 
bij andere gelegenheden volgens joods gebruik bij zijn graf 
te kunnen herdenken.  
 De soldaat werd dus volgens joods gebruik op de joodse 
begraafplaats bijgezet met militaire eer. – En toen liet de fa-
milie de dode opgraven en overbrengen naar het soldaten-
kerkhof! Rosenack was heel geërgerd, wat je hem niet kwa-
lijk kon nemen, en zei kwaad tegen mij: ‘Voortaan vraag ik 
iedere zieke waar hij begraven wil worden!’ – Nou, dat zal 
hij wel niet gedaan hebben, maar een feit is het volgende 
grappige verhaal uit het Westen, waarin de held een leger-
rabbijn is met wiens streken een heel uitgebreid hoofdstuk 
gevuld zou kunnen worden: de katholieke aalmoezenier 
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deelde hem mee dat in het lazaret in St. Q. de jonge, ernstig 
zieke legerarts dr. T. lag, die dringend de legerrabbijn wilde 
spreken. Zoals de plicht gebood, haastte de rabbijn zich naar 
het lazaret en sprak de zieke als volgt aan: ‘Bent u dr. T.? – 
Wie van uw familieleden moeten er na uw dood worden in-
gelicht?’ – Dr. T. is in leven gebleven om dat voorbeeld van 
praktische zielzorg te vertellen. –  
 Onze autoriteiten konden er lange tijd niet aan wennen 
dat er joden zijn die aan hun jodendom het allergrootste be-
lang hechten, zonder op de een of andere manier religieus te 
zijn en zonder zich aan de voorschriften van het joodse ritu-
eel te houden. Dat er heel wat joden zijn die strikt de sabbat-
rust in acht nemen, maar wel met veel plezier hun sigaretten 
roken, was een ontdekking die de commandanten van de 
gevangenenkampen veel hoofdbrekens bezorgde. Nu moet 
je weten dat er veel jonge joden in Oost-Europa zijn die hun 
gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid alleen maar kun-
nen uiten door op een zo provocerend mogelijke manier 
juist op sabbat in het openbaar te roken – tot grote ergernis 
van de ouderen. Dat achterwege laten om de gevoelens van 
anderen te ontzien vonden ze een verloochening van al hun 
principes.  
 Niet iedereen weet met die hardnekkige figuren zo han-
dig om te gaan als wijlen David Wolffsohn. In 1909 vond in 
Hamburg het negende zionistencongres plaats. Veel voorbe-
reidende conferenties werden gehouden in het gebouw van 
de joodse loge. Als er nu op sabbat, de dag voor de opening 
van het congres, in de ruimten van de loge gerookt zou zijn, 
hadden de Hamburgse vromen dat onaangenaam en 
vreemd gevonden. Het was onbegonnen werk om dat onze 
Russisch-joodse heethoofden duidelijk te maken en ze zover 
te krijgen dat ze puur om opportuniteitsredenen afzagen 
van hun principes en het praktiseren van hun vrijheidslie-
vende opvattingen. Zoiets probeerde Wolffsohn ook niet. 
Maar al aan het begin van de conferentie op de voorafgaan-
de maandag hing overal in het logegebouw, op alle trappor-
talen, in elke hal en elke kamer een biljet met de mededeling 
dat roken in dit gebouw niet toegestaan was. – Daar was ook 
vanuit het standpunt van een vrijheidsstrijder niets tegen in 
te brengen en er werd de hele week niet gerookt. Maar wat 
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was iedereen verbaasd, toen alle biljetten na sabbat opeens 
verdwenen waren! –  
 Ik geef hier graag nog een voorbeeld van de taaiheid 
waarmee de joden hun tradities verdedigden. Dit incident 
hoorde volgens de betrokken artsen tot hun indrukwek-
kendste belevenissen uit de oorlog: op een dag werd in het 
hospitaal een oude jood binnengebracht die aan een uiterst 
zeldzame en vreemde ziekte leed. Hij werd onderzocht en 
daarop werd de sectie gepland voor de volgende morgen 10 
uur. De patiënt stierf ’s nachts ook volgens plan. De volgen-
de morgen om 7 uur werd arts-assistent dr. Rosenthal opge-
trommeld. Hij trof in de wachtkamer een paar oudsten van 
de joodse gemeenschap, onder wie de oude rabbijn Reb Nis-
sen Karg. De delegatie verklaarde heel opgewonden dat ze 
gehoord hadden dat er vandaag sectie op de dode gepleegd 
zou worden en dat was tegen joods gebruik en zij zouden 
dat niet toestaan. De arts antwoordde bevreemd dat hij niet 
wist wat zij met de sectie te maken hadden; als er bezwaar 
moest worden aangetekend, konden toch alleen de familiele-
den van de overledene dat doen. ‘Nee!’ werd er geroepen, 
het ging om een algemeen-joodse aangelegenheid en zij zou-
den dat op geen voorwaarde toestaan. Met die verzekering 
vertrok de delegatie. Toen Rosenthal zich vervolgens naar 
het lazaret begaf, trof hij voor de deur een groot aantal jo-
den, mannen en vrouwen, die een bijzonder dreigende hou-
ding aannamen en eerst wilden verhinderen dat hij het ge-
bouw binnenging. Hij probeerde de mensen te kalmeren, 
maar al was hij persoonlijk algemeen bekend en geliefd om 
zijn humane instelling als arts, hij bereikte alleen maar dat 
hij ten slotte naar binnen mocht. In de sectiezaal wachtte 
hem een nieuwe verrassing. Het lijk was omgeven door een 
groot aantal vastberaden kijkende joden, die op tumultueu-
ze manier verhinderden dat hij naar de sectietafel ging. Hij 
probeerde de mensen duidelijk te maken dat ze veel last 
zouden krijgen, als ze hem dwongen geweld te gebruiken en 
hij probeerde hun ook duidelijk te maken hoe belangrijk zijn 
plan was voor de wetenschap en voor de geneeskunde – 
maar alles was vergeefs. ‘U bent een moordenaar!’ riepen ze 
en van verschillende kanten klonk de kreet: ‘We gaan naar 
Hindenburg!’ – Hier moet worden opgemerkt dat veldmaar-
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schalk Hindenburg zich interessant genoeg kon verheugen 
in een heel grote populariteit onder de joden. Er deden over 
hem een aantal anekdotes de ronde die hem allemaal afschil-
derden als joviale mensenvriend – ze vertelden dat hij een 
joodse tuinman, een krijgsgevangene, persoonlijk de kans 
had gegeven verbinding te zoeken met zijn familie in Rus-
land – en een appèl op Hindenburg leek velen het laatste 
redmiddel. Dr. Rosenthal besloot professor Klemperer, arts 
bij de generale staf, te bellen. Klemperer was buiten zichzelf 
van woede, toen hij hoorde wat er gebeurd was. ‘Daar moet 
flink ingegrepen worden,’ zei hij, ‘we moeten afrekenen met 
die achterlijkheid en die mensen een lesje leren; ik kom met-
een persoonlijk en neem de zaak ter hand!’ – Hij kwam in-
derdaad naar het lazaret – van top tot teen een arts van de 
generale staf – maar met zijn vastberadenheid was het afge-
lopen, toen hij de zaal binnenkwam. Het was voor hem na-
tuurlijk niet moeilijk geweest om met geweld in te grijpen, 
maar wat hij te zien en te horen kreeg maakte zo’n indruk 
op hem dat hij het lijk ter beschikking stelde. De joden ver-
trokken met hun dode. – Er was geen sprake van voorwaar-
den, het ging niet om een compromis, maar het was, zoals 
Rosenthal het noemde, een onvoorwaardelijke capitulatie 
van de artsen. De enorme vastberadenheid van die mensen – 
dezelfde mensen die anders, als het alleen maar om materi-
ele zaken ging, zo bedeesd en onderdanig waren – die hier 
aan de dag trad, omdat het om de verdediging van hun hei-
lige principes ging, was zo indrukwekkend, dat je daar wel 
voor moest buigen. –  
 Zulke verhalen, ernstig en vrolijk, verteld aan onze intel-
lectuelentafel, wakkerden telkens weer de belangstelling aan 
om dat wezen van die Oost-Europese joden te doorgronden. 
Maar er moet gezegd worden dat aan de andere kant de 
Oost-Europese joden veel van wat ze bij de Duitsers zagen 
verbluffend en raadselachtig vonden. Ook bij hen zal het on-
derwerp “De Duitsers, hun zeden en gewoonten” veel be-
sproken zijn. Ze zullen ook de willekeurige beschikkingen of 
liefhebberijen van veel plaatselijke machthebbers, voor zo-
ver ze daarmee te maken hadden, niet als individuele ema-
natie hebben gezien, maar als openbaring van Duitse zeden 
en opvattingen. In het kleine, alleen door chassidiem bewoon-
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de stadje P. bijvoorbeeld zijn de inwoners er misschien nog 
steeds vast van overtuigd dat bij de Duitsers de zwarte bol-
hoed een door de staat of de religie gesanctioneerde instel-
ling is. De plaatselijke commandant daar had namelijk een 
hevige, aan idiosyncrasie grenzende afkeer van het chassidi-
sche hoofddeksel, de stijve zwarte pet. Hij liet door aanplak-
king bekendmaken dat het streng verboden was met zo’n 
pet zijn gebouw te betreden. Dat leek een ramp, want na-
tuurlijk moesten daar elke dag oneindig veel dingen gere-
geld worden en aan de andere kant zou geen chassied het in 
zijn hoofd halen om zich zonder hoofdbedekking over straat 
te gaan. Maar gelukkig was er in het stadje nog één bolhoed, 
wel een heel oud, versleten en gedeukt exemplaar, dat door 
een ondernemend man, die lang geleden een keer naar het 
buitenland was gegaan, was meegebracht. De vindingrijke 
eigenaar van die kostbare hoed posteerde zich voortaan met 
de hoed voor de deur van het bestuursgebouw en verhuur-
de de kostbare relikwie voor vijf kopeke aan ieder die naar 
binnen ging. Hij zal door dat aanhoudende en concurrentie-
loze zaakje een zorgeloos bestaan hebben gehad. Maar het 
grote publiek daar verbeeldde zich natuurlijk dat zo’n 
vreemde hoed een onmisbaar rekwisiet was bij het verrich-
ten van officiële handelingen bij Duitse autoriteiten.  
 
 

Over het leerhuis 
 
Er is een gebouw in de joodse wijk dat zelfs nog hoger en 
heiliger is dan de synagoge. Dat is de bet hamidrasj, het leer-
huis, of misschien beter “de lernkamer”. De synagoge is, zo-
als ik heb laten zien, het algemene vergaderlokaal, het club-
huis, en daar worden ook openbare aangelegenheden van 
zuiver “wereldlijk” karakter bediscussieerd en georgani-
seerd. Maar de bij elke synagoge horende ruimte die be-
stemd is voor het lernen, dient alleen voor geestelijke doel-
einden en volgens joodse opvattingen mag een synagoge 
eerder voor profane zaken gebruikt worden dan zo’n plaats 
die alleen aan het leren is gewijd. Het wezen van die belang-
rijke instelling van het joodse Oost-Europa wordt een 
vreemdeling niet zo makkelijk duidelijk en ik denk dat wei-
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nig bezoekers die de weg daarheen gevonden hebben er een 
goed beeld van konden krijgen. Misschien was het voor mij 
makkelijker te begrijpen, doordat ik van jongs af aan het be-
grip lernen tenminste een beetje heb leren kennen. Lernen is 
immers het joodse woord voor die bijzondere vorm van tal-
moedstudie. Ik heb na mijn eindexamen middelbare school 
in Halberstadt een vol jaar bij de rabbijnen daar gelernd, en 
ik had er zoveel plezier in, dat ik, hoewel ik in mijn getuig-
schrift van Lyceum II in Hannover al als “jurist” werd beti-
teld, zin kreeg om rabbijn te worden en mijn talmoedstudie 
ook een tijdlang voortzette aan het Hildesheimer rabbijnen-
seminarie in Berlijn. Toch bleef dat maar een voorbijgaande 
“geestelijke stoornis” en zo zijn de Duitse joden tenminste 
behoed gebleven voor mijn preken, terwijl ik uit volle over-
tuiging moet zeggen dat ik me geen betere inleiding in juri-
disch denken voor kan stellen dan bezig zijn met de tal-
moeddiscipline, maar in elk geval sloegen die herinneringen 
voor mij de brug naar het begrijpen van de bet hamidrasj.  
 De lernkamer raakt nooit leeg. Dag en nacht zie je daar 
tussen de muren, die tot het plafond zijn volgestouwd met 
boeken, op de houten banken voor de eigenaardige lesse-
naars, de standaards, of rond de brede tafels oude joden zit-
ten, die heftig, snel en voortdurend sjokkelend met hun bo-
venlichaam in hun eigenaardige toonval halfluid in hun foli-
anten zitten te lezen en te lernen. Het is een soort muzikaal-
gymnastische studie en mij zijn de bronnen van zowel die 
eigenaardige toonsopvolging als die vreemde lichaamsbe-
wegingen onbekend. Gewoonlijk lernt ieder voor zichzelf; 
alleen vlak voor en na de gebedstijden en ’s avonds, wan-
neer er ook mensen komen die overdag andere bezigheden 
hebben, gaan ze rond de tafels zitten om samen te lernen, 
terwijl er een de voordracht overneemt.  
 Die voordrachten zijn heel verschillend van karakter. 
Mensen die bijvoorbeeld te weinig geleerd hebben om zelf 
in de moeilijke materie door te dringen scharen zich rond 
een kundige man, die hun nu op een populaire manier de 
betekenis van een zin duidelijk probeert te maken. Maar an-
deren, die in de studie verder doorgedrongen zijn, vormen 
samen een kleine kring om nu in hun regelmatige bijeen-
komsten langzaam en methodisch een gedeelte van de Tal-
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moed te bestuderen. Zo’n studie gaat niet bepaald snel, 
want het gaat ook niet om het bereiken van een of ander 
praktisch doel of het in bepaalde tijd doorwerken van een 
bepaalde hoeveelheid, maar het gaat om het zo diep moge-
lijk in de materie doordringen. Zo heb ik bij het lernen bij-
voorbeeld het volgende meegemaakt: een van de lernenden 
valt op dat Rasji, de kroon van alle commentatoren, op een 
bepaalde plaats een voetnoot plaatst die volkomen overbo-
dig lijkt. Maar nu weet iedereen dat Rasji eerder zuinig dan 
royaal met woorden is. Hij moet met deze aanmerking dus 
nog de een of andere verborgen bedoeling hebben. ‘Waar-
om?’ luidt de vraag, ‘waarom zegt hij het? Dat hadden we 
toch zelf wel kunnen bedenken!’ – Niemand vindt een be-
vredigend antwoord, en nu beginnen ze er alle mogelijke 
commentatoren op na te slaan die sinds de Kruistochten ver-
schenen zijn – in die tijd leefde Rasji in Worms. Na dagen-
lang zoeken wordt eindelijk ontdekt dat dezelfde vraag in 
de veertiende eeuw ook al door een commentator is gesteld, 
maar ook zonder dat hij een antwoord wist; wel haalt hij 
drie of vier vergelijkbare gevallen aan waar Rasji volgens 
hem ook iets overbodigs heeft gezegd. En weer een eeuw la-
ter komt een geleerde die het ophelderen van deze kwestie 
blijkbaar tot zijn levenstaak gemaakt heeft, er door vergelij-
king van al die passages achter dat er aan die schijnbaar 
overbodige opmerkingen één en hetzelfde motief ten grond-
slag ligt, en hij bouwt daar een verrassend nieuw systeem 
op. Daardoor is er een hele serie controverses ontstaan en 
het duurt weken en weken tot elke studiekring het hele com-
plex grondig bestudeerd heeft en nu in de oertekst een 
woord verder kan gaan.  
 Het is voor een buitenstaander moeilijk voor te stellen 
met wat voor een enorme intensiteit alle deelnemers die we-
ken voortdurend over het probleem hebben zitten piekeren 
– dat probleem, dat geen enkele praktische betekenis heeft, 
en bij die gelegenheid zijn die onderzoekers op heel afgele-
gen gebieden terechtgekomen en er zijn zoveel nieuwe ge-
zichtspunten verschenen en zoveel nieuwe kwesties opge-
doken dat je meer dan een mensenleven nodig zou hebben 
om ook hier tot een enigszins afgerond oordeel te komen. 
Maar daar maakt niemand zich druk over: individuen gaan 
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en komen, maar de lernkamer blijft bestaan en de studie, die 
tweeduizend jaar geleden is begonnen, wordt op de oude 
voet voortgezet – ook als er andere mannen achter de folian-
ten zitten te sjokkelen! –  
 Hier in het leerhuis krijgt het gevoel van eeuwigheid, het 
gevoel van absolute vrijheid en onafhankelijkheid van uiter-
lijke omstandigheden een monumentale uitdrukking! – Of 
de kruisvaarders nu de joodse huizen binnenvielen – of de 
landsknechten nu plunderden – of de troepen van generaal 
Tilly rovend en plunderend door de landen trokken – of de 
Wereldoorlog alles wat onwankelbaar leek overhoop gooi-
den – de boeken, de leer en het lernen blijven onberoerd – 
onafhankelijk van plaats en tijd. –  
 En hier in het leerhuis zie je de joden eigenlijk zoals ze 
zijn. Ik ben zo vaak ’s avonds van lernkamer naar lernkamer 
gegaan en heb altijd weer vol verbazing naar de mensen ge-
keken die ik daar aantrof. Dat waren dezelfde mensen die ik 
overdag achter de toonbank, achter de draaibank, op de bok, 
in het wisselkantoor of waar dan ook gezien had. Hier was 
het masker en het kostuum van hun beroep van hen af ge-
vallen – hier hielden ze zich bezig met wat ze echt graag de-
den! – Het ware jood-zijn is een volledig beroep, niet alleen 
omdat een streng volgen van alle voorschriften bijna geen 
tijd overlaat om nog iets anders te doen, maar omdat die 
mensen met hun beroepsactiviteit innerlijk lang niet zo ver-
bonden zijn als met die vrijwillige, inspannende geestelijke 
activiteit. Als die mensen in hun bedrijf flink en ijverig zijn, 
dan halen ze de kracht daarvoor alleen uit de sabbat en het 
leerhuis. – Max Brod heeft daar in zijn prachtige boek Hei-
dendom, christendom, jodendom uitstekende dingen over ge-
zegd.  
 Ik schreef hierboven dat er in het leerhuis dag en nacht 
gelernd wordt. Dat moet ik in zoverre beperken, dat het tij-
dens de oorlog voor burgers verboden was na tien uur hun 
huizen te verlaten, maar in één geval lukte het Hermann 
Struck in Białystok om voor zo’n kring van ijverige talmoe-
disten toestemming te krijgen om ook de hele nacht in het 
leerhuis door te brengen.  
 Je kunt je goed voorstellen dat dat lernen bij velen een 
passie wordt die niet alleen alle andere interesses verdringt, 
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maar de betrokkene ook verleidt tot het verwaarlozen van al 
zijn plichten. Al in de tijd van de Talmoed bestond het voor-
schrift dat iedere jood een beroep moest uitoefenen, liefst 
iets met zijn handen. Zo is dan ook overgeleverd welke be-
roepen al de grote rabbijnen uitoefenden. Maar ik heb toch 
gevallen meegemaakt waarin de talmoedroes de getroffenen 
alle andere dingen zo totaal deed vergeten als alleen speel-
zucht of alcohol dat in het Westen kunnen. Ik moet zeggen 
dat ik de passie van dat lernen wel begrijp, maar toch is de 
intensiteit waarmee oneindig veel van die mensen zich over-
geven aan die enorme geestelijke inspanning voor een Euro-
peaan bijna niet te begrijpen. We kennen in het Westen wel 
gevallen van individuele geleerden en onderzoekers die vol-
komen opgaan in hun boeken, maar je moet je wel voorstel-
len dat hier duizenden en nog eens duizenden met niets an-
ders en voor niets anders leven dan voor dat aanhoudende, 
rusteloze onderzoeken. Wanneer je dat hebt leren kennen, 
bekijk je de gestalten die zo vreemd door het leven gaan heel 
anders en je vraagt je beschroomd af met welke grote geeste-
lijke problemen de vreemde wandelaar zich bezighoudt tij-
dens zijn dagelijks werk.  
 Ik zei dat het tempo van het lernen niet bepaald snel is. 
Als ze nu toch een hoofdstuk van de Talmoed achter de rug 
hebben, is er een bescheiden feestje en afhankelijk van de 
omstandigheden van de betrokkenen of bij arme mensen 
van de giften van welgestelde vrienden van de lernkamer 
komen er spijs en drank op tafel, wanneer de laatste woor-
den van het hoofdstuk zijn gezegd. Maar wanneer in zo’n 
lernkring de hele Talmoed, dat gigantische werk, doorge-
lernd is, viert de hele wijk mee. Ik heb tijdens mijn verblijf in 
Kowno één keer zo’n feest meegemaakt. Alle belangrijke 
rabbijnen uit Kowno en van de hogeschool in Globotka bij 
Kowno waren aanwezig en ’s avonds was er een groot feest-
maal. De militaire autoriteiten hadden voor die gelegenheid 
zelfs de avondklok opgeheven en aan het zeldzame nachtle-
ven van Kowno namen natuurlijk niet alleen de oude tal-
moedisten deel, maar ook de jongeren van beide seksen.  
 De jonge mensen komen niet meer in zo groten getale als 
vroeger naar het leerhuis, maar dat hun passie net als bij de 
oude generatie op geestelijke dingen gericht is, zie je aan het 



 81 

soort amusement dat ze zoeken – en daar kom ik nog op te-
rug. –  
 Nu zou je je kunnen afvragen hoe het mogelijk is dat zo’n 
lernkamer dag en nacht nooit leeg is. Op werkuren, zou je 
denken, zou iedereen toch elders bezig moeten zijn. Maar 
dat is niet het geval. Er is gezorgd dat de lernkamer voort-
durend bezet is en daarvoor dient het hoogst eigenaardige 
en karakteristieke instituut van de asoro batloniem, de “tien 
nietsdoeners”. – Wat dat voor mensen zijn, die nietsdoeners, 
die waarschijnlijk de drukstbezette mensen ter wereld zijn, 
die intellectueel zwaar werk doen, moet apart worden uitge-
legd.  
 
 

De tien nietsdoeners 
 
Nietsdoen is het begin van alle vooruitgang. Dat geldt niet 
alleen in die zin dat eigenlijk elke grote uitvinding zijn ont-
staan dankt aan de wens van de mensheid om het leven zo 
makkelijk mogelijk te maken en zich werk te besparen. Dat 
is zonder moeite aan te tonen voor een serie grote uitvindin-
gen, van de kruiwagen tot de radio en de couveuse. Als je 
werkt, kom je tot niets – dat wil zeggen: als je voortdurend 
ingespannen en onafgebroken je beroep uitoefent, kun je 
niets nieuws creëren. Alleen vrije tijd is productief in een ho-
gere betekenis – Pythagoras was geen thuiszitter, Socrates 
was een typische flaneur – het eureka is in de vrije tijd van de 
badkamer geroepen – bij Goethe en Heine, bij Bismarck net 
zo goed als bij Beethoven is aantoonbaar dat hun schijnbaar 
vrije uren hun vruchtbaarste momenten waren, en ik ben er-
van overtuigd dat Albert Einstein minder achter zijn bureau 
zit dan de een of andere leraar natuurkunde, die zich correct 
aan zijn rooster houdt. Dat van de vloek van de arbeid, die 
we na de verdrijving uit het paradijs op ons moesten nemen, 
is wel waar. Alleen in die paradijselijke vrije tijd kun je 
vruchten plukken van de boom der kennis en wie zin heeft 
in die vruchten moet in de hof van Eden zien te komen om 
zich daar in paradijselijke onbezorgdheid te kunnen vertre-
den en te dromen.  
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 Met deze filosofische uitweiding wil ik nu niet de princi-
pes verdedigen die de leden van de persafdeling volgden bij 
hun werk en die vaak in openbare kantoren worden aange-
houden – daar slapen ze meestal zonder dromen – ik wil 
ook niet achteraf die verstandige beperking tot een minima-
le hoeveelheid werk goedpraten waardoor ik in mijn school-
tijd recht tegenover het lerarencorps van het Lyceum II 
kwam te staan – maar ik wil uitkomen bij het instituut van 
de “tien nietsdoeners”, waarvoor in het leerhuis van Oost-
Europa een paradijs geschapen is, al is dat ook heel primitief 
en, omdat vrouwen er niet binnen mogen, helemaal zonder 
slangen. –  
 De volkeren van het Oosten en het Zuiden weten de ze-
gen van het nietsdoen nog te waarderen – bij de Indiërs bij-
voorbeeld is het heilige nietsdoen van de fakirs het hoogste 
ideaal. Net als de joodse batlon leeft de Indische heilige van 
de gaven van vrome volksgenoten, is bevrijd van alle aardse 
zorgen en kan zich helemaal overgeven aan contemplatie en 
bespiegeling. Daarmee houdt de gelijkenis wel op. De men-
sen in het leerhuis zouden navelstaren niet bevredigend vin-
den, zelfs wanneer de kleding van de Talmoedbestudeer-
ders voor dergelijke genoegens niet bijzonder ongeschikt 
was. De Indische heilige leeft in zijn eigen isolement; hij 
zoekt bevrijding uit het rad van de tijd en probeert te ont-
snappen aan de vloek van de eeuwige kringloop van alle 
dingen en wezens. De batlon daarentegen leeft temidden van 
zijn volk, houdt zich op waar de menigte is, in het middel-
punt van het geestelijk leven, in het leerhuis, en zijn taak is 
wat het volk alle tijden in stand heeft gehouden veilig te 
stellen en voor komende generaties te bewaren – de leer – en 
het lernen!  
 Elke joodse gemeenschap beschouwt het als een plicht en 
een bijzonder goede daad om een aantal mannen die ver-
stand hebben van lernen te bevrijden van alle zorgen voor 
het levensonderhoud en hen in staat te stellen zich onge-
stoord en zonder afleiding van buiten helemaal te wijden 
aan de studie van de Heilige Schrift. Nietsdoeners – batlo-
niem – zijn die mensen dus alleen voor zover ze bevrijd zijn 
van alle wereldlijke arbeid. Ze hoeven alleen maar in het 
leerhuis te zitten en te lernen, ze zijn niet verplicht, zoals bij-



 83 

voorbeeld onze hoogleraren, geleerde geschriften te publice-
ren – ze zijn ook niet verplicht om onderwijs of colleges te 
geven – rituele vragen te beantwoorden of uitspraken te 
doen in conflicten. Hun enige plicht is in het leerhuis zitten 
en lernen, wat en hoe ze willen. Of ze veel of weinig stude-
ren, of ze een jaar lang op één blad zitten te broeden of in 
snel tempo door de Talmoed vliegen, is hun zaak; geen 
mens zal op het idee komen om hen te controleren.  
 Ik voelde in het begin weinig voor dat instituut en mijn 
sympathie ging uit naar de jonge, nationalistische joden, die 
het volk weer aan productieve arbeid willen hebben en de 
assoro batloniem met bittere spot volgen. Als nationalistische 
jood en zionist kan ik, zuiver rationeel redenerend, mijn jon-
ge vrienden nog steeds alleen maar gelijk geven. In Palestina 
hebben we harde werkers nodig – geen batloniem, maar cha-
loetsiem, pioniers! – Alleen die kunnen het land opbouwen, 
alleen van hen hangt onze toekomst af – maar toch – maar 
toch – heel geleidelijk, terwijl ik dag in, dag uit naar die ou-
de mannen in het leerhuis keek, hoe ze onophoudelijk zaten 
te sjokkelen en hoe daar voortdurend de zingzang van de 
talmoedist klonk, begon me iets te schemeren van de diepe-
re betekenis van dat instituut. Al duizenden jaren klinkt die 
melodie onophoudelijk in ontelbare lernkamers in Oost- en 
West-Europa. Die oude bedelaars hebben de geestelijke sfeer 
bewaard van het joodse leerhuis, waaruit alle joden voortge-
komen zijn die met hun gedachten of daden invloed hebben 
gehad op de ontwikkelingsgang van de mensheid. Die tien 
nietsdoeners – de drukstbezette en ijverigste nietsdoeners 
ter wereld – zijn de niet alleen de geestelijke vaders van 
mensen als Spinoza, Mendelssohn en Heine, maar uiteinde-
lijk ook van onze joodse politici en industriëlen, onze waren-
huiseigenaren en krantenredacteuren. Die zouden geen van 
allen denkbaar zijn zonder dat leerhuis, die kweekplaats van 
geestelijke cultuur, die paradijselijke tuin, waarvan je de 
wonderen beleefd moet hebben “om iets nuttigs te preste-
ren”.  
 Overigens, om helemaal correct te zijn, soms doen de bat-
loniem wel degelijk iets praktisch; ze zijn een soort brand-
weer of reddingsploeg, die dag en nacht klaarstaat. Wat is 
het meest noodzakelijke wat er in het geval van een plotse-
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ling ongeval, een plotselinge ziekte of een ongerechtvaardig-
de arrestatie moet gebeuren? Mijn lezers zullen dat niet alle-
maal weten. Maar in Oost-Europa kennen ze het middel te-
gen alle kwalen: psalmen zeggen. Hoe juist de tehiliem, de 
liederen van de koninklijke zanger, aan hun reputatie van 
wondermiddel zijn gekomen weet ik niet, maar wanneer er 
in een joods huis in Oost-Europa bijvoorbeeld een kind ziek 
wordt, gaat de bode onderweg naar de dokter gauw even 
een paar bedehuizen binnen om een financiële bijdrage te le-
veren en een oproep te doen om tehiliem te zeggen.  
 Piëteitsvolle families zeggen verder bijzondere bijdragen 
toe, die op de sterfdag van een overledene in het leerhuis 
verdeeld worden, opdat de batloniem in een bijzonder gebed 
voor of na het lernen de naam van de overledene noemen, 
waardoor die in het leerhuis voortdurend roemend en zege-
nend herdacht wordt. Uit mijn jeugd herinner ik me een cu-
rieus geval, waaruit ik afleid dat er vroeger het gebruik 
moet hebben bestaan om bij zo’n gelegenheid ook een gebed 
uit te spreken dat de naam van de een of andere misdadiger 
in Israël uitgewist moest worden. Ik bracht als scholier en als 
student soms een paar vakantieweken door in het stadje 
Gartz aan de Oder bij mijn stiefgrootvader Rafael Karger, 
over wiens grappige manier van doen mijn vriend Berl 
Weinstein in mijn roman Tohuwabohu (“Woest en ledig”) het 
een en ander vertelt. De oude Karger had in zijn jeugd bij de 
beroemde rabbi Elijahu Guttmacher in Grätz gelernd en een 
heleboel vreemde gewoonten overgenomen. Hij placht ook 
dagelijks vóór het lernen voor een hele reeks door hem ver-
eerde mannen en vrouwen die zegenspreuk te bidden. In de 
jaren 1890 kwam het zogenaamde Westfaalse gebedenboek 
uit, dat rabbijn dr. Vogelstein op initiatief van enkele re-
formgemeenten in Westfalen had samengesteld. In dat boek 
was met alle meedogenloosheid en stijlloosheid van de ou-
dere reform de tekst van de oude joodse liturgie onherken-
baar verminkt en ingekort. Dat boek kreeg de oude Karger 
in handen en hij werd vooral woedend op dr. Vogelstein, 
over wie hij via zijn zoon, mijn vader – de twee heren waren 
studievrienden – veel goeds had gehoord. Hij besloot voort-
aan dagelijks ook een gebed uit te spreken voor het uitwis-
sen van de naam van die boosdoener.  
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 Dat plan stuitte echter op een groot probleem. Om te zor-
gen dat er in de hemel geen pijnlijke vergissingen werden 
gemaakt, moest de juiste naam, namelijk de Hebreeuwse, 
waarmee de betrokkene in het godshuis opgeroepen wordt 
voor de toralezing, ingepast worden in het gebed, en die 
naam kende de oude Karger niet. Hij schreef dus aan zijn 
vriend Lehmann in Stettin met het verzoek om de nodige in-
formatie in te winnen. Lehmann ging spoorslags naar dr. 
Vogelstein om hem naar zijn naam te vragen. De rabbijn was 
een beetje verbaasd en werd nieuwsgierig – hij vermoedde 
waarschijnlijk iets van een Hebreeuws huldebetoon of zo’n 
soort eerbewijs – en drong bij de bezoeker aan om hem het 
doel te verraden. Lehmann was in grote verlegenheid, dr. 
Vogelstein drong aan en uiteindelijk flapte Lehmann het er-
uit: de oude Karger in Gartz wilde hem vervloeken en liet 
daarom informeren naar zijn naam. Het meest curieuze van 
het verhaal was altijd dat dr. Vogelstein echt woedend werd 
en Lehmann afpoeierde. Of hij nu geen gevoel voor humor 
had of misschien toch de gevolgen van zo’n negatief gebed 
niet helemaal vertrouwde, is me niet duidelijk geworden.  
 
 

Mijn hoofdwerk 
 
Alleen vrije tijd leidt tot creatieve gedachten – het ingespan-
nen nietsdoen, waar we ons in de persafdeling met volhar-
ding en innerlijke behoefte aan overgaven, had dan ook ge-
weldige culturele daden moeten opleveren. Ik wil beschei-
den afzien van het opsommen van al onze nieuwe uitvindin-
gen en ontdekkingen of het gebied van hogere onzin, maar 
één werk, waar ik intensief aan meegewerkt heb, moet ik 
toch vermelden. Misschien worden door de opheldering die 
ik kan geven heel wat waardige filologenhoofden behoed 
voor het gevaar van het vervallen in diepzinnigheid. Het 
gaat om het verbazingwekkende woordenboek dat onder de 
naam Zeventalenwoordenboek in bepaalde geleerde kringen 
als filologische curiositeit een soort beroemdheid heeft ver-
worven. Ik was de hoofdredacteur van dat boek, al staat op 
de titelpagina het Opperbevel-Oost als uitgever vermeld. 
Dat was in dit geval mijn pseudoniem, maar ik zeg er uit-
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drukkelijk bij dat ik verder nooit onder dat pseudoniem ge-
werkt heb, dus noch de slag bij Tannenberg, noch de oor-
logszuchtige daden van prins Leopold van Beieren, die in 
Oost-Europa de opvolger van Hindenburg werd, mogen op 
mijn conto geschreven worden. De mensen vinden deze re-
serve misschien overbodig, maar dat die niet helemaal over-
bodig is, zoals ze denken, zal ik aantonen met een verhaaltje 
waar we toen in Kowno veel om gelachen hebben.  
 Ons postadres luidde Persafdeling bij de staf van het Opper-
bevel-Oost. Nadat de staf voor een deel verplaatst was naar 
Brest-Litovsk, moest er het woord Opperkwartiermeester aan 
toegevoegd worden. Dat vertelden we onze vrouwen en 
vrienden. Nu was er bij ons een Berlijnse koopman met een 
oudtestamentische naam, laten we zeggen Levy. Toen me-
vrouw Levy in Berlijn het bericht kreeg over het nieuwe 
adres, schreef ze dolgelukkig een brief waarin ze hem geluk 
wenste met zijn nieuwe functie en liet meteen tweeduizend 
enveloppen drukken met het opschrift Opperkwartiermeester 
Levy, die ze aan alle kennissen uitdeelde. Je kunt je voorstel-
len hoe onze goede vriend gepest werd, toen er nog maan-
denlang brieven met het eervolle adres binnenkwamen.  
 Het idee van het woordenboek was oorspronkelijk ont-
sproten aan het brein van Hermann Struck, die toen de zaak 
serieus werd en we aan het werk gingen, last van zijn gewe-
ten kreeg en zich meldde voor het front. Daardoor heb ik het 
werk in mijn eentje gedaan; pas na voltooiing, voor het boek 
uitkwam, onttrok ik me door mijn vertrek naar Brussel aan 
alle ovaties. Ik begon heel ijverig aan het woordenboek, ter-
wijl ik tegelijkertijd ook aan mijn roman Tohuwabohu werkte. 
Waarom dat laatste boek vaak beschouwd wordt als een hu-
moristisch werk, is me een raadsel – ik vond het bij het 
schrijven en vind het nog steeds eerder een tragisch verhaal 
– maar dat dat woordenboek in wezen een humoristisch 
werk is, kan niet helemaal ontkend worden.  
 Het zat zo: het feit dat de ambtelijke vertalers de hun toe-
vertrouwde talen maar gebrekkig beheersten, had zoals ge-
zegd soms pijnlijke gevolgen. Niet iedereen had zich er zo 
makkelijk van afgemaakt als ik met mijn badmeester. Er was 
steeds meer bezwaar en kritiek op het mishandelen van de 
landstaal. Er moest iets gebeuren. En in zulke gevallen is er 
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in het leger maar één middel, maar dat is onfeilbaar: een be-
vel! Als het Opperbevel beval dat moederkoren in het Pools zo 
en zo heette en dat in het Litouws voor boete alleen dat en 
dat woord gebruikt mocht worden – dan was er geen tegen-
spraak en geen discussie – vanaf dat moment heetten moe-
derkoren en boete gewoon zo en niet anders. Zo werd besloten 
dat onze vertaalafdeling een woordenboek moest maken dat 
de belangrijkste uitdrukkingen van de ambtelijke taal in alle 
landstalen weer zou geven en daar had iedereen zich aan te 
houden – punt uit!  
 En nu begon dat leuke gezelschapsspel waarmee we ons 
bijna twee jaar lang vermaakten. Elke ochtend kwamen we 
bij elkaar bij de heer von Wilpert en ik las de nieuwe woor-
den voor die ik sinds de laatste bijeenkomst in het woorden-
boek dacht op te nemen. Ik probeerde het spel interessanter 
te maken door voor een deel heel buitenissige woorden te 
kiezen, waardoor ik mijn medespelers vaak harde noten te 
kraken gaf. Begrippen als sleutelmacht of neveninterventie was 
onze brave Koslowsky in zijn werk als horlogemaker net zo 
weinig tegengekomen als onze Wit-Roetheense, Doesja, iets 
kon beginnen met gemeentelijke-omslagregeling, reclamatie of 
geoorloofd politietoezicht. Maar dat onontwikkelde talen als 
bijvoorbeeld het Litouws voor zulke begrippen geen woor-
den hadden, is duidelijk. Daar begon onze taalscheppende 
activiteit. Nadat ik eerst op een populaire manier enig licht 
had geworpen op de betekenis van het betreffende woord – 
eerst moest iedereen zeggen wat hij eronder verstond en bij 
sleutelmacht kwamen er vreemde dingen uit – begonnen ze 
nieuwe woorden te vormen en met alle onbevangenheid die 
een gebrek aan wetenschappelijke kennis verschaft frank en 
vrij volkomen nieuwe woorden te bedenken. Dat was nog 
eens creatief werk! Soms waren er moeilijke bevallingen en 
heel wat woordgedrochten zagen het licht, maar Von Wil-
pert, die echt een opvallend verfijnd taalgevoel en van alle 
talen op zijn minst een notie had, was een uitstekende ver-
loskundige. Zo groeide de cartotheek die ik had aangelegd 
langzamerhand aan tot 7.000 kaarten en nadat ik voor deze 
zaak een aantal dienstreizen had gemaakt, sloot ik het met 
uitgever Spamer af. Vervolgens verscheen voorjaar 1918 in 
een oplage van 5.000 exemplaren, technisch uitstekend afge-
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werkt, dat zeventalige woordenboek, waaraan geen vakman 
meegewerkt had, maar dat bijna helemaal gemaakt was 
door mensen die niet meer dan lagere school achter de rug 
hadden en de taal waarin ze schreven maar heel oppervlak-
kig kenden. Maar als toen niet net de Duits-Russische vrede 
uitgebroken was, die een ontbinding van de oostelijke for-
maties ten gevolge had, was het woordenboek bij alle offici-
ele instanties ingevoerd, en het zou interessant zijn geweest 
om te kijken welke invloed op de taalontwikkeling die sum-
miere taalhervorming uitgeoefend had. Maar nadat de vrede 
van Brest-Litovsk de verwezenlijking van dat experiment 
verijdeld had, was ik bang dat Spamer met zijn 5.000 kloeke 
exemplaren zou blijven zitten. Maar tot mijn grote verbazing 
heb ik intussen vastgesteld dat de oplage uitverkocht is. Het 
boek is gewoon een curiositeit die geen bibliotheek en geen 
verzamelaar zich wil laten ontgaan.  
 Graag had ik voorin het boek een motto laten drukken 
dat ik vrij naar Heine aan die vreemde code had gewijd en 
dat alleen in de Almanak van de rotjongens van de persafdeling 
afgedrukt is; daarom mag het hier staan:  
 
  Aan de vreemde volkeren!  

Vaak werd ik verkeerd begrepen,  
En vaak praatten jullie raar.  
Als we naar de “code” grepen,  
Dan verstonden we elkaar!  

 
 

Inwendige dienst 
 
Door het woordenboek hadden we nu een beetje een activi-
teit die niet direct in werk ontaardde. Naast ons, bij censuur, 
waren ze bezig boeken te verbieden. Dat was niet altijd mak-
kelijk. Hoe moesten bijvoorbeeld de Hebreeuwse boekcen-
sors Heinrich Auerbach en Leo Deutschländer militair of po-
litiek bedenkelijke passages in de voor censuur overhandig-
de boeken aanstrepen, als ze enkel en alleen gebedenboeken, 
Bijbeluitgaven, talmoedische geschriften en dergelijke voor-
gelegd kregen? Natuurlijk zag het er heel indrukwekkend 
uit, als er op hun tafel eindeloze stapels dikke Hebreeuwse 
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boeken lagen. Met een zekere schroom bladerden de heren 
officieren erin en verbaasden zich hoe iemand dat allemaal 
kon lezen. De twee heren, die sinds hun jeugd de inhoud 
van al die boeken precies kenden, genoten van de erkenning 
dat hun werk moeilijk was en het duurde telkens geruime 
tijd tot ze de verklaring afgaven dat er tegen de bundel Psal-
men of het boek Esther militair en politiek geen bezwaren 
waren. Alleen was het bureau er niet om toestemming te ge-
ven, maar om te verbieden, en toen luitenant D. met nadruk 
eiste dat er ook eens een joods boek verboden werd – bij de 
Polen waren er elke dag een paar verboden – moest er hoe 
dan ook iets gevonden worden om te verbieden. Daarom 
schreven ze naar Wilna om te zorgen dat een uitgever zo 
gauw mogelijk een of ander gevaarlijk boek moest sturen. 
Bij de grote en oude uitgeverij Romm in Wilna waren ze na-
tuurlijk graag bereid om hen dat plezier te doen, maar ze 
konden in de hele joodse literatuur met de beste wil van de 
wereld niets ontdekken wat op de een of andere manier op 
bezwaren zou kunnen stuiten. Ze doorzochten het hele ma-
gazijn, maar pas na lang zoeken vonden ze uiteindelijk een 
halfverscheurd, vergeeld exemplaar van een historische ver-
handeling uit 1846, die natuurlijk niet verrassend actueel 
was en op zichzelf ook volkomen ongevaarlijk, terwijl beslist 
niemand door een verbod benadeeld zou worden. Dat boek 
werd zo goed en zo kwaad als het ging ingenaaid, gebon-
den, opgestuurd, bekritiseerd en verboden! – Zo was de 
staat deze keer gered, zonder dat het nodig was om speciaal 
een hoogverraderlijk werk te schrijven en te laten drukken.  
 Op de een of andere manier moesten ze nu eenmaal van 
hun macht gebruik maken; onze officieren verveelden zich 
toch al stierlijk. Vermoedelijk was het ook de verveling 
waardoor ze op het idee kwamen in ons literaire en artis-
tieke gezelschap wat meer militaire tucht te brengen. Kapi-
tein Bertkau hield elke week appèl, waarbij onze onmilitaire 
houding en onmilitaire manier van marcheren gecorrigeerd 
moesten worden, en soms trokken we zelfs naar de weiden 
in de omgeving om daar militair eerbetoon te oefenen. Ik 
herinner me dat ik een keer als onderofficier van dienst alle 
intellectuele manschappen voor zo’n oefening naar buiten 
de stad moest brengen. Ik sloeg de wonderlijkste zijwegen in 
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om met mijn weinig krijgshaftig uitziende troep maar geen 
aanstoot te geven bij de bevolking of bij onze meerderen. We 
waren er toen uitgejaagd door luitenant G., in de burger-
maatschappij een hoge ambtenaar, die bij ons korte tijd een 
gastrol vervulde en die tijd blijkbaar wilde gebruiken om 
energiek af te rekenen met de oude sleur. Nadat ik me met 
de persafdeling bij hem gemeld had, hield hij een strafpreek 
over de morele en pedagogische betekenis van de militaire 
groet. Nadat hij ons vooral duidelijk had proberen te maken 
dat iedere Duitse monarch binnen zijn land geëerd moest 
worden door voor hem in de houding te gaan staan, terwijl 
hij daar in het buitenland geen aanspraak op kon maken, 
wilde hij controleren of die wijsheid tot onze hoofden door-
gedrongen was en hij vroeg de vleugelman: ‘Als je in Kassel 
de groothertog van Hessen tegenkomt, wat moet je dan 
doen?’ Hij kreeg als antwoord: ‘Ik ga niet in de houding 
staan, luitenant.’ Luitenant G. keek hem verontrust aan. ‘De 
volgende!’ ‘Ik ga niet in de houding staan, luitenant.’ G. 
sloeg zich wanhopig voor zijn hoofd, maar van de hele rij 
kreeg hij hetzelfde antwoord. Nu werd hij woedend. ‘Dat 
zijn dan intellectuelen; iedere stomme rekruut zou toch ge-
merkt hebben dat als het eerste antwoord fout was, “in de 
houding gaan staan” correct was! Vertel mij eens,’ wendde 
hij zich weer tot de vleugelman, ‘waarom je in Kassel voor de 
groothertog van Hessen niet in de houding wilt gaan staan?’ 
‘Omdat Kassel in Pruisen ligt, luitenant!’ was het antwoord, 
dat de luitenant zo verblufte dat hij de oefening afbrak en 
voortaan van alle militaire lesjes afzag.  
 Von Wilpert en enkele heren hadden inwendig waar-
schijnlijk plezier om die militaire vermakelijkheden, en als 
ze gedwongen waren ’s nachts de kwartieren te inspecteren 
troffen ze zulke omslachtige voorbereidingen dat de bezoe-
ken tenminste niet onverwachts kwamen; en ook de poging 
van luitenant St. om tenminste in het dienstgebouw bij ons 
strikte militaire omgangsvormen in te voeren eindigde met 
een voor hemzelf heel pijnlijk resultaat: hij was erg gehecht 
aan twee ganzen – echte ganzen overigens, zoals straks zal 
blijken uit het verhaal dat ik wil vertellen. Verder bleek in 
het beroemde gifmoordproces B., dat dat voorjaar Wenen 
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maandenlang in zijn ban hield, vastgesteld dat hij een voor-
beeldige echtgenoot was. –  
 Hij hield op de binnenplaats twee ganzen en zag ze elke 
dag met welbehagen dikker worden. Die ganzen hadden 
ook bij anderen welbehagen gewekt en op een dag besloten 
een paar plunderaars ze te ontvoeren. Iemand van de persaf-
deling rook onraad en stormde opgewonden naar de luite-
nant om hem te waarschuwen. Luitenant St., anders een heel 
gemoedelijke man, had vanwege de lakse houding van zijn 
mannen waarschijnlijk een uitbrander gekregen en nam de 
gelegenheid waar om een voorbeeld te stellen. Voor de in-
dringer aan het woord kon komen, kreeg hij een grote bek 
en een hele preek over zijn onmilitaire manier van binnen-
stormen en nadat hij duchtig gekapitteld was, beval de luite-
nant hem in te rukken, fatsoenlijk te kloppen, te wachten tot 
hij binnengeroepen werd en net zolang stram bij de deur te 
blijven staan tot hem iets gevraagd werd. Nou, dat ging dan 
ook allemaal naar wens, maar toen de luitenant vervolgens 
na een lange pauze zei: ‘Zo – en vertel nou maar wat je te 
melden hebt!’ – toen waren de ganzen weg – een offer op het 
altaar van de militaire discipline!  
 Aan plagerijen was natuurlijk geen gebrek en meester 
Zellers tekening Het ganzenmannetje zorgde in het casino 
voor veel hilariteit.  
 
 

Ziekte 
 
De eerste maanden van mijn verblijf in Kowno kwam ik ei-
genlijk weinig buiten het kringetje van de persafdeling en de 
intellectuelen. Het joodse leven bekeek ik meer als toeschou-
wer; echt thuis voelde ik me pas, toen ik in een moeilijke pe-
riode echt kennismaakte met de hulpvaardigheid en goed-
heid die daar heersten. Ik liep in Kowno een ernstige ziekte 
op – en ook die vreemd genoeg alleen maar door de enorme 
vriendelijkheid van een goede vriend. Dat was een jonge 
arts, die me, toen ik met hem door de stad slenterde, op-
merkzaam maakte op een klein blaasje in mijn oor. Ik verze-
kerde hem dat ik daar nog niets van gemerkt had en er geen 
last van had, maar in een opwelling van hulpvaardigheid en 
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medische dadendrang sleepte hij me naar zijn kliniek en be-
gon in mijn oor te snijden. Zijn vriendelijkheid was des prij-
zenswaardiger, omdat ik geen patiënt van hem was en hij ei-
genlijk helemaal niet aan mij mocht dokteren en zich dus 
blootstelde aan allerlei vervelende dingen, als de zaak uit-
kwam. Maar het leek iets heel onschuldigs en alles zou ook 
heel goed zijn gegaan, als hij in het vuur van de strijd bij zijn 
verder succesvol verlopen bajonetaanval geen piepklein 
stukje watten in de wond had laten zitten. Ik kreeg ondraag-
lijke pijnen en lag gelukkig na een paar slechte dagen in 
mijn ongezellige kwartier met een flinke belroos plus bloed-
vergiftiging. Die diagnose werd overigens pas later gesteld. 
Voorlopig lag ik in mijn kwartier met 41 graden koorts en 
elke melding kon vervelend worden voor mijn medische ad-
viseur. Hij keek verbluft naar de gevolgen van zijn ingreep, 
vond elke melding en een behandeling in het lazaret overbo-
dig, mompelde iets van “vanzelf overgaan” en verdween 
voorgoed uit mijn gezichtskring. Het was een heel aardige 
vent en hij had het in het begin beslist goed bedoeld; zijn la-
tere gedrag, toen hij zag wat hij had aangericht, kan ik hem 
ook niet eens erg kwalijk nemen. Als ik begraven was, dan 
was het ook zijn onbeduidende vergissing geweest, en je in-
stelling in je uniform en in de militaire gedachtewereld zor-
gen ervoor dat je liever een mensenleven te gronde laat gaan 
dan dat je een officiële berisping krijgt. Maar zover kwam 
het niet. Hermann Struck en dr. Rosenack alarmeerden tele-
fonisch professor Klemperer, de hoogste medische autoriteit 
van de stad. Die kwam spoorslags en maakte niet weinig op-
hef, toen hij mij, zoals hij het uitdrukte, midden in “Zion en 
liefde, maar zonder medische bijstand” aantrof – hij en zijn 
assistent, dr. Felix Rosenthal, lieten mij onmiddellijk naar 
het lazaret brengen, waar ik na een paar moeilijke weken 
nog heel zwak, maar wel gelukkig op heerlijk herstelverlof 
kon gaan.  
 Met “Zion en liefde”, waar Klemperer het over had, zat 
het zo: ik lag dus in mijn lege kamer te ijlen in koortsfanta-
sieën. In mijn wilde en gekwelde dromen was het telkens 
weer of ik mooie, donkere vrouwen om me heen had en als-
of er zachte armen om me heen geslagen werden. Die fanta-
sieën had ik ook nog, toen ik in het ziekenhuis aan de bete-
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rende hand was, en ik probeerde vergeefs de gestalten weer 
op te roepen, maar toen ik weer bezoek mocht ontvangen, 
kwamen mijn beide feeën in levenden lijve door de deur 
binnen en stelden zich voor als Lise Wilensjoek en Sonia 
Warschawsky. De twee meisjes hadden ergens gehoord dat 
er een zieke soldaat eenzaam met koorts lag en waren, zon-
der mij te kennen, me gewoon komen verplegen – zonder 
rekening te houden met het besmettingsgevaar. Ik zal het 
hun niet makkelijk gemaakt hebben. Volgens hun verhalen 
wilde ik per se mijn bed uit en wegrennen. Ze moesten me 
met geweld tegenhouden en hadden moeilijke momenten. Ik 
moet wel hoge koorts gehad hebben, dat ik bij die lieve 
meisjes weg wilde lopen, en later zijn we goede vrienden ge-
worden. Ik deed met hen en Fanny Ritewski – ze waren alle-
maal leraressen aan het gymnasium – aan Duitse literatuur, 
en eigenlijk kwam ik via hen bij de joodse families in Kow-
no.  
 Toen dr. Rosenthal me gelukkig door het ergste heen ge-
holpen had, kreeg ik nog veel bezoek. Zwart en spookachtig 
sloop – toen lag ik nog half in schemertoestand – Isak Bosch-
witz uit Berlijn de kamer in, en daarna kwam zelfs Alfred 
Klee, die ergens in de buurt een cliënt verdedigde, en die 
vertelde over ons advocatenkantoor. Alfred had het zo ge-
troffen dat hij in Kowno naar de première kon van Robert en 
Bertram, de oude klucht van Gustav Räder, in ons Duitse mi-
litaire theater, die ik maar al te graag had bijgewoond. Toen 
namelijk onze theaterdirecteur, soldaat eerste klasse Werth, 
een tijdje daarvoor aan onze stamtafel verteld had dat hij de 
oude klucht wilde instuderen, had ik geprotesteerd om de 
derde akte, de Ipelmeyer-akte, waarin op een oude, half-
goedmoedige manier joodse types bespot werden. Ik ben in 
het algemeen niet zo gevoelig en voelde zelfs veel voor wij-
len Donath Herrnfeld en amuseerde me indertijd ook koste-
lijk bij Max Reinhardts enscènering van Robert en Bertram 
met Arnold, Großmann en Hedwig Wangel – maar hier in 
Kowno zou zo’n plagerij niet onschuldig meer zijn. Nooit 
hadden ze bijvoorbeeld de Polen of Litouwers op het toneel 
zo voor de gek durven houden – en: gelijke monniken, gelij-
ke kappen. – Werth werd achterdochtig, zag dat als verstan-
dig man wel in, maar het stuk was aangekondigd en hij zag 
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geen uitweg. Hij ging dus naar de Platzmajor en die nam een 
eenvoudig besluit: dan moet Gronemann maar een andere 
derde akte schrijven. Zo vormde ik een maatschap met wij-
len Räder, en Robert en Bertram werd in Kowno opgevoerd 
met mijn derde akte. Je kunt je voorstellen hoe vervelend ik 
het vond dat ik de première moest missen, maar doordat het 
stuk succes had, kon ik later een herhaling zien. – Overigens 
leverde het Duitse theater in Kowno vrij goede prestaties; 
Werth zorgde voor een behoorlijk repertoire en probeerde 
ondanks alle chicanes van de overheid het niveau te hand-
haven. De acteurs waren ook “manschappen”; ze moesten 
niet alleen meedoen met appèls en dergelijke grappen, maar 
werden soms ook opgeroepen voor allerlei karweitjes als 
houthakken en dergelijke – de dames konden nu immers 
niet ingeschakeld worden, maar helemaal “vrij van militaire 
dienst” waren die ook niet allemaal. – Er werd ook bij het 
theater vastgehouden aan militaire tucht. Ik las hier twee 
mooie verhaaltjes in. De Platzmajor, die de rang van Haupt-
mann [kapitein] had, verscheen onverwachts op een repeti-
tie.  
 Hij stelde zich voor met: ‘Ik ben de nieuwe Platzmajor. 
Wat speelt u daar?’  
 ‘Schmetterlingsschlacht, majoor,’ meldde Werth, die in de 
houding stond.  
 ‘Hauptmann,’ verbeterde de strenge man.  
 ‘Neemt u me niet kwalijk, maar het is Sudermann, majoor.’ 
– [Hauptmann en Sudermann waren beiden toneelschrij-
vers.]  
 Een andere keer kwam de Platzmajor op een repetitie van 
een stuk van Herbert Eulenberg. Tot zijn ergernis zag hij in 
het parket een landstormman zitten niksen en die liet hij bij 
zich komen.  
 ‘Wat doet u hier?’  
 ‘Ik ben de schrijver van het stuk, kapitein.’  
 ‘Hoe heet u?’  
 ‘Herbert Eulenberg.’  
 ‘Wat is uw burgerberoep?’ –  
 Ik moet nu terug naar mijn onderwerp, want er komt 
geen eind aan de theateranekdotes.  
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 Via mijn vriendelijke jonge vriendinnen kwam ik dus echt 
in de joodse kringen van Kowno en al heel gauw voelde ik 
me daar echt thuis. Net als mij verging het veel andere jood-
se en niet-joodse kameraden die tegelijkertijd of via mij aan-
sluiting vonden. Ik kwam bij zionistische en geassimileerde, 
orthodoxe en neologe families – overal heerste die intellectu-
ele sfeer en die ongedwongen, hartelijke gezelligheid die je 
alleen in Oost-Europa vindt. Gelukkig had ook die passie 
voor het afstompende kaartspel, die elk intellectueel element 
verdringt en die in veel joodse kringen heerst, bijvoorbeeld 
in Petersburg, hier nergens ingang gevonden. Ook de dwaze 
gewoonte van westerse gezelligheid, dat je de gasten “iets” 
moet “bieden”, zodat je door alle artistieke presentaties niet 
aan een verstandig gesprek toekomt, was daar gelukkig nog 
niet ingeburgerd. Kunst werd ons eigenlijk alleen geboden 
bij de knappe mevrouw Karno thuis – dat gemoedelijke bo-
hemienhuishouden waar ook de Duitse orthodoxie zich 
thuisvoelde – maar gelukkig geruisloze kunst. De vrouw des 
huizes tekende met veel talent en dat is veel minder agres-
sief dan het produceren van muzikale geluiden. Als je in de 
privéhuizen in Kowno toch al tamelijk veilig was voor mu-
ziek, was dat misschien voor een deel ook de verdienste van 
onze militaire autoriteiten. Die hadden namelijk de meeste 
bruikbare piano’s gevorderd voor officiers- en onderoffi-
cierscasino’s, voor ziekenhuizen, soldatentehuizen en ande-
re instellingen. De vaak gehoorde bewering dat de meeste 
piano’s later meegenomen werden naar Duitsland, geloof ik 
niet. Het is begrijpelijk dat de eigenaren, voor zover ze hun 
instrumenten niet terugkregen, dat gingen denken, maar als 
een vleugel jarenlang onderhanden is genomen in een casi-
no, is het transport echt niet lonend meer. Ook de vleugel 
die we meenamen naar Białystok, toen onze staf in januari 
1917 naar daar werd overgeplaatst, is waarschijnlijk meer uit 
piëteit en uit principe meegenomen. Overigens brachten we, 
toen we in de herfst van 1917 weer naar Kowno gestuurd 
werden, de “rammelkast” met alle andere in januari meege-
nomen en in Kowno gevorderde meubels weer terug naar 
onze kwartieren en daarbij nog een heleboel andere meubels 
die we in Białystok bij elkaar gezocht hadden. Maar de Kow-
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noërs zeiden: ‘De Duitsers zijn wel eerlijke mensen, die 
brengen meer terug dan ze meegenomen hebben.’  
 
 

Naar Białystok 
 
Toen in januari 1917 het bevel kwam om de persafdeling 
over te plaatsen naar Białystok, heerste bij ons geween en 
tandengeknars. We waren allemaal zo prachtig in Kowno 
geaard dat we ons er echt thuis voelden. Veel brave echtge-
noten hadden misschien ook tedere banden. Anderen waren 
bang voor het tot stilstand komen van de zo mooi georgani-
seerde pakketdienst met Duitsland, waardoor de voedsel-
voorziening van de dierbaren thuis veiliggesteld was; en bij 
niet weinigen was de relatie met bepaalde families zo innig 
geworden dat het vertrek bijna een ramp was. Ik ken geval-
len dat Duitse landstormmannen ter vervanging van de in 
Rusland verblijvende gezinshoofden de zaken voor hun hos-
pita regelden en zo waren er vaak idyllisch-vriendschappe-
lijke relaties ontstaan.  
 In onze kring was het afscheid het moeilijkste voor Hans 
Goslar. De overplaatsing van zijn afdeling was pas een paar 
weken later en toen hij met zijn formatie Białystok binnen-
marcheerde, stond ik op het balkon van mijn woning in de 
Lindenstraße met een half dozijn heel prettig uitziende jon-
gedames, en we zorgden met zakdoeken zwaaiend en bloe-
men gooiend voor een mooie kleine ovatie. Ik moet hier ein-
delijk eens wraak nemen voor de teleurstelling die hij me 
toen bezorgde. Ik had de jongedames, allemaal tandartsen, 
erop voorbereid dat ze kennis zouden maken met een heel 
charmante en vriendelijke vereerder van Oost-Europees-
joodse vrouwen, die zelfs in een opmerkelijk geschriftje het 
idee had geopperd dat de ongetrouwde joodse soldaten die 
in het Oosten waren terechtgekomen hun vrouwen daar 
moesten halen, zonder rekening te houden met de dwaze 
vooroordelen van hun familie. Je kunt je voorstellen met 
welke verwachtingen mijn vriendinnen nu stonden te wach-
ten op de komst van die heraut van hun deugden. Een kwar-
tier na de intocht kwam hij dan ook bij me langs en ik kon 
hem presenteren. Maar hij ging melancholiek aan tafel zitten 
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en begon meteen een loflied op – Kowno en de meisjes van 
Kowno, waarbij hij heel pijnlijke vergelijkingen met 
Białystok maakte. Nooit, verklaarde hij, zou hij zulke mooie, 
zachtmoedige ogen, zulke zedig-ingetogen meisjes, zulke 
goedmoedige, spirituele vrouwen treffen, al helemaal niet in 
dit onsympathieke, duistere oord met zijn afstotelijke fysio-
gnomieën en onelegante vrouwen. Mijn hele leven heb ik me 
als impresario nooit zo bedrogen gevoeld als bij die mono-
loog van mijn held. Met moeite redde ik hem uit de woede 
van de verontwaardigde tandartsmaenaden en uit het bereik 
van hun tangen in mijn kamer. Gelukkig hoefde hij in 
Białystok nooit een tandartsbehandeling te ondergaan.  
 Goslar verzoende zich later verregaand met de dameswe-
reld in Białystok, maar het was waarschijnlijk een voorge-
voel waardoor hij de stad aanvankelijk niet sympathiek 
vond. Met zijn fijne Dabartis was het nu afgelopen en hij 
werd redacteur bij de krant van Białystok onder een niet zo 
prettige hoofdredacteur, die zijn journalistieke begaafdheid 
tot dan toe alleen bewezen had als uitgever van een adver-
tentieblaadje in Zwitserland en zijn gebrek aan vakkennis 
probeerde te compenseren met militaire bravoure. Zo eiste 
hij van zijn redacteuren dat ze in het redactielokaal voor 
hem in de houding gingen staan, zodat ze al gauw de pest in 
hadden.  
 Ik voelde me daarentegen ook in Białystok heel prettig, 
nadat ik daar verrassend liefdevol ontvangen was. Ik had zo 
gauw mogelijk de groeten gedaan van de families in Kowno, 
want doordat er binnen het bezette gebied voor de inwoners 
nauwelijks postverkeer was, waren de mensen ongelooflijk 
blij met elke gelegenheid om persoonlijk de groeten te krij-
gen. Zo kwam het dat ik al een halfuur na onze intocht in de 
stad, die ‘s morgens om zeven uur plaatsvond, bij een aardi-
ge joodse familie aan een vorstelijk ontbijt zat en allerlei nut-
tige aanwijzingen kreeg voor mijn toekomstige verblijf. Toen 
ik vervolgens ons dienstgebouw opzocht, wachtte me daar 
ook een heel aangename verrassing. De Berlijnse collega 
Bötzow, die daar als kapitein bij het bureau van de comman-
dant een hoge functie bekleedde, had al naar me uitgekeken. 
Dat betekende wel wat, wat zo straalde er iets van de glans 
van zijn militaire nimbus af op mijn armzalige infanteristen-
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bestaan. Bötzows vriendelijkheid, die nog vaker bleek, stak 
gunstig af bij het gedrag van heel wat andere collega’s, die 
zich zo als goden gedroegen dat je er bang van zou worden. 
In mijn rekrutentijd in Brandenburg had ik zo te maken ge-
kregen met een Berlijnse collega als meerdere, die me uit 
pure overmoed een hoop mest op straat een paar meter liet 
verplaatsen en uitdrukkelijk opdracht gaf dat werk met blo-
te handen te doen, zonder gereedschap. Ik had toen erg de 
pest in over die man. – De zionisten in de stad begroetten 
me blij op een heel goedgeorganiseerd banket en ik voelde 
er me meteen thuis. – Mijn eerste zorg was nu een behoor-
lijke woning te vinden en na mijn badmeester in Kowno een 
tweede vaste Jiddisje vertaler te vinden. Dat lukte allebei 
verrassend snel.  
 Ik vond in de Lindenstraße bij een knappe, jonge vrouwe-
lijk tandarts een mooie kamer of eigenlijk, omdat die dame 
daar alleen haar atelier had, dat ze vroeg in de middag sloot, 
een hele etage waarover ik vrij kon beschikken. Mijn hospi-
ta, juffrouw Bialystotzky, was een buitengewoon begaafd, 
vriendelijk persoon, wie niet alleen als tandarts door velen 
om raad werd gevraagd. Na sluiting van de praktijk kwa-
men er bij haar vaak een heleboel interessante en sympathie-
ke jonge mensen, met wie ik veel mooie uren doorbracht.  
 Maar een vertaler vond ik in de persoon van leraar K.. 
Dat was een heel interessante man. Naast zijn baan als leraar 
deed hij nog een helebeol andere dingen en zo was hij redac-
teur van de Hebreeuwse bijlage van het al genoemde 
Białystokse nieuwsblad. Maar de meeste tijd wijdde hij aan 
kunst die geen geld opleverde. Als joods dichter had hij 
naam gemaakt, als vertaler van veel West-Europese toneel-
stukken en romans had hij zich bijzonder verdienstelijk ge-
maakt en daarnaast componeerde hij ook nog. Maar zijn kin-
deren declameerden en zongen met veel enthousiasme de 
teksten van hun vader. Hij leidde een heleboel ideële vereni-
gingen, vooral de culturele vereniging, waarover ik het nog 
zal hebben, regisseerde graag amateurvoorstellingen in de 
verschillende verenigingen en hield overal voordrachten 
over literaire onderwerpen. Het was zijn levenstaak om de 
West-Europese en speciaal de Duitse cultuur, waarvoor hij 
een diepe eerbied voelde, toegankelijk te maken voor de jon-
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ge mensen in de stad. Als mijn assistent leverde hij voortref-
felijk werk en ook het werk aan het woordenboek nam hij 
verrassend serieus, zodat hij mij soms zelfs meesleepte in 
zijn enthousiasme en zodat ik lange discussies met hem had 
over de lexicografische nauwkeurigheid van zijn vertalin-
gen. Zijn hele manier van doen, zijn passie voor cultuur en 
zijn rusteloze inspanningen hadden tegelijkertijd iets ontroe-
rends en verhevens. De kleine, onaanzienlijke man, voor wie 
de alledaagse zorgen – hij had een groot gezin en hield zich, 
zoals gezegd, alleen bezig met kunst waaraan hij niets ver-
diende – zo volkomen bijzaak leken, en voor wie alleen in-
tellectuele dingen iets betekenden, was een echte vertegen-
woordiger van de joodse cultuur in Oost-Europa in het alge-
meen.  
 
 

Bezoekers uit Duitsland 
 
Mijn zionistische vrienden waren al heel gauw in me teleur-
gesteld en Hans Goslar, die hun volle vertrouwen genoot, 
las mij als tolk van hun gevoelens vaak nadrukkelijk de les. 
De zionisten daar hadden, ik weet niet waarom, van mij bij-
zondere prestaties verwacht en waren heel verontwaardigd, 
toen ze moesten vaststellen dat ik weinig naar hun bijeen-
komsten en vergaderingen ging, maar liever de hele tijd 
door de stad zwierf, nieuwe kennissen maakte en contact 
hield met alle mogelijke kringen en me dus helemaal niet be-
perkte tot hun kleine kring. Białystok was de eerste overwe-
gend joodse stad die ik leerde kennen en ik hield mijn ogen 
en oren goed open. Ik wilde leren en leerde elke dag beter 
inzien dat ik heel weinig geven en heel veel ontvangen kon. 
In een enkel geval kon ik me soms nuttig maken, maar ik be-
moeide me echt niet graag met interne aangelegenheden, 
nog afgezien van het feit dat mijn militaire status elke ingrij-
pende activiteit onmogelijk maakte. Ik voelde me dus hele-
maal niet geroepen om te “redden”. Aan één stuk door arri-
veerden er uit Duitsland “redders van de Oost-Europese jo-
den”, zionisten, orthodoxen en liberalen. En hun voorbeeld 
vond ik niet erg aantrekkelijk. Het waren voor de heren al-
tijd interessante dagen en ze werden niet alleen door de 
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joden, maar ook door de autoriteiten eervol ontvangen. De 
meest vooraanstaande persoonlijkheden werden zelfs uitge-
nodigd in het hoofdkwartier en dineerden met Hindenburg 
en Ludendorff. Gezien de langzamerhand hachelijke voed-
selvoorziening in Duitsland waren ook de uitnodigingen 
voor diners, waarmee ze overladen werden, niet te versma-
den. In die tijd waren er ook van maand tot maand meer 
studiereizen van parlementariërs en journalisten.  
 Doordat het in Białystok een tijd tot mijn plichten hoorde 
om zulke studiereizen te leiden, dat wil zeggen achter mijn 
bureau het precieze rooster op te stellen, had ik de techniek 
waarmee zulke heren in het land rondgeleid werden, wel 
zo’n beetje leren kennen. Met behulp van de spoorboekjes 
stelde ik roosters samen waarin de bedoelingen van ons be-
stuur goed tot hun recht kwamen. Vanaf het moment dat 
zo’n gezelschap de grens over kwam totdat het het bezette 
gebied weer verliet kwamen de deelnemers niet tot bezin-
ning en pas op de terugreis naar Berlijn zal het een beetje tot 
deze of gene doorgedrongen zijn dat hij eigenlijk alleen ge-
zien had wat hij te zien hoorde te krijgen. Dat ging bijvoor-
beeld zo:  
 

15.20 Aankomst in Kowno. Auto’s aan het station, vertrek naar  
officiersverblijf I.  

15.35 Vertrek per auto naar het bureau van de commandant –  
ontvangst, koffietafel, inleiding door kapitein X.  

16.40 Vertrek per auto naar de aanlegplaats van de stoomboot.  
16.45 Vertrek per stoomboot naar P.  
18.15 Aankomst in P., rondleiding en inleiding door lt. P.  
19.10 Terugreis per auto.  
19.50 Ontvangst bij Zijne Excellentie.  
20.15 Souper.  
20.45 Inleiding door majoor R.  
21.00 Thee in het soldatenhuis, inleiding door aalmoezenier A.  
21.45 Slederit door de omgeving.  
22.30 Bieravond in officiersverblijf I.  
23.45 A`fsluiting.  
05.15 Opstaan.  
05.45 Vertrek per auto naar het station.  
06.05 Vertrek naar Białystok.  
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Zo ging het dag in, dag uit, tot de met de leiding belaste offi-
cier eindelijk kon herademen en zijn kudde bij de grens van 
het gouvernement-generaal Warschau eindelijk met een au-
gurenglimlach kon overgeven aan de kameraad die de heren 
rond moest leiden door de Poolse gebieden. Maar ’s avonds 
in het casino kon de verloste vriendelijke reisleider met de 
schildering van zijn reiservaringen voor de nodige hilariteit 
zorgen in de kring van zijn kameraden.  
 De joodse studiereizigers en “redders” werden ongeveer 
op dezelfde manier behandeld. Ik herinner me met genoe-
gen hoe ik in Kowno een keer diep in de nacht op professor 
Sobernheim en Adolf Friedemann zat te wachten. Ik moest 
glimlachen, toen ik de beide heren met om hun arm het rode 
kruis op de stralend witte band, over de sporen aan zag ko-
men strompelen met een ijver of er diezelfde nacht nog iets 
gered moest worden. Op mijn aanwezigheid was niet gere-
kend en de begeleidende officier wist er niet goed raad mee 
– eigenlijk mochten de heren niet met een onbevoegde spre-
ken, maar mijn uniform gaf wel enige garantie. Maar van 
burgers kregen de heren maar geselecteerde exemplaren te 
spreken en altijd alleen in aanwezigheid van de bijzonder 
hoffelijke officier, die onvermoeibaar vriendelijk was en het 
zich niet liet ontgaan om de heren van vroeg tot laat gezel-
schap te houden. Niet iedereen had evenveel geluk als rab-
bijn dr. Magnes uit New York, die na de beëindiging van 
zo’n zorgvuldig geplande studiereis op weg naar het station 
in Wilna een auto-ongeluk kreeg en met een gebroken arm 
naar het dichtstbijzijnde huis gebracht moest worden. De be-
geleidende officier had niet genoeg tegenwoordigheid van 
geest om dat te verhinderen en pas de volgende dag ver-
scheen er een adjudant van vorst P. om in naam van Zijne 
Doorluchtigheid zijn diepe spijt te betuigen over het ongeval 
en het primitieve onderkomen en tegelijk een dringende uit-
nodiging over te brengen om te verhuizen naar de door Zij-
ne Doorluchtigheid ter beschikking gestelde villa, een uitno-
diging die niet zomaar afgewezen kon worden. Maar de 
middag dat dr. Magnes in het privéhuis lag, hoorde hij ver-
moedelijk meer over de werkelijke toestand van de bevol-
king dan op heel zijn officiële reis.  
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 Wat trouwens die armband met het rode kruis betreft, die 
droegen de heren niet uit een soort behaagzucht, maar het 
dragen van die armband was sinds een naar incident in 
Grodno verplicht voor alle buitenlandse reizigers. In Grod-
no hadden namelijk alle inwoners van het land groetplicht 
tegenover officieren, en toen was het gebeurd dat een luite-
nant op straat een Duitse grote koopman met zijn rijzweep 
de hoed van zijn hoofd geslagen had. Ook al verontschul-
digde de officier zich heel beleefd, toen de vergissing uit-
kwam – hij had die beweging bij het zien van een niet-groe-
tende burger zuiver uit gewoonte gemaakt – de koopman 
maakte veel ophef. Daarop werd er verordend dat voortaan 
iedere buitenlandse burger de armband moest dragen om 
verdere betreurenswaardige persoonsverwisselingen te 
voorkomen. Zo’n groetplicht bestond overigens noch in 
Kowno, noch in Białystok, zodat de rijzweep bij deze gele-
genheid geen rol kon spelen. De invoering van de groet-
plicht hing net als die van veel andere maatregelen helemaal 
af van het oordeel van de machthebber in het district en het 
zou onrechtvaardig zijn om het Opperbevel verantwoorde-
lijk te stellen voor alle draconische verordeningen van lagere 
echelons. Ik herinner me een geval waarin de intussen over-
leden generaal-majoor F. een oude jood liet arresteren die 
hem van de andere kant van de straat niet had gegroet. De 
man werd meteen vrijgelaten, toen na een week of twee 
hechtenis bleek dat hij bijna blind was. Toen had excellentie 
Ludendorff persoonlijk telefonisch op een meer dan energie-
ke manier zijn afkeuring uitgesproken. Maar de hoge heren 
konden niet overal zijn en één districtskapitein met groot-
heidswaanzin kon meer onheil aanrichten en de naam van 
Duitsland zo in discrediet brengen dan ooit goedgemaakt 
kon worden, zelfs als de hoogste instanties begrip en wel-
willendheid toonden.  
 Ik moet hier naar waarheid vaststellen dat het bovenge-
noemde geval niet het enige was waarin van hogerhand 
werd ingegrepen om mishandelde joden te beschermen. Het 
kleinzielige chicaneren van individuele personen was waar-
schijnlijk niet de bedoeling van de legerleiding. Vooral Lu-
dendorff zaliger nagedachtenis – nee, dat is geen drukfout – 
de zalige, niet de onzalige; ik heb het over de Ludendorff die 
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in elk opzicht op zijn hoogtepunt was en zich allerminst een 
vijand van de joden betoonde. Hij bewees juist dat hij joodse 
hulp en medewerking wist te waarderen en maakte vaak en 
graag gebruik van joodse hulp. Hij trok joodse kunstenaars 
aan, voerde urenlange, geanimeerde gesprekken met hen en 
vond het goed als ze werken aan hem opdroegen. Hij trad 
ook meer dan eens op tegen antisemitische gewelddaden en 
begreep toen volkomen dat antisemitisch optreden de Duit-
se belangen niet alleen door de indruk in het neutrale bui-
tenland, maar ook vanuit andere gezichtspunten heel gevoe-
lig zou schaden. In Kowno was zelfs via dr. Rosenack de 
“Ludendorff-keuken” geopend, waar de hele bezettingstijd 
dagelijks vele honderden maaltijden werden uitgedeeld aan 
arme joden. De generaal had het protectoraat bereidwillig 
overgenomen en bij de openingsplechtigheid werd door alle 
Duitse redenaars benadrukt dat de naam van deze gaarkeu-
ken bedoeld was als blijk van de duurzame, diepgaande be-
langstelling en welwillendheid van de protector voor de 
joodse bevolking. Excellentie Ludendorff was vol bewonde-
ring voor de joden en dankbaar voor alles wat de joodse cul-
tuur de wereld had gegeven – liet hij via zijn vertegenwoor-
diger weten – en verheugd dat er zo’n symbool van de 
duurzame sympathie van hemzelf en het Duitse volk voor 
de joden was opgericht. –  
 Maar ik wou het erover hebben hoe ik anderen teleurstel-
de. Ik was niet sociaal of politiek actief en had niet de pre-
tentie om les en leiding te geven, omdat ik me heel klein 
voelde en vond dat ik nog van alles moest leren. Ik zag 
steeds meer in dat wij uit West-Europa ons maar niet los 
konden maken van onze manier van denken en dat we door 
het meten met onze maatstaven en werken met onze midde-
len zelfs met de beste wil van de wereld heel makkelijk ver-
warring en onheil konden stichten. Ik kom daar later mis-
schien nog op terug, wanneer ik het over het schoolwezen 
heb. – Ik had dus hoogstaande principiële en ethische be-
denkingen, waardoor ik niet actiever kon worden. Maar ik 
geef verder graag toe dat ik veel plezier heb in wandelen en 
flaneren en in sommige gevallen liever met een mooie en in-
telligente vrouw praat dan dat ik deelneem aan een heel se-
rieuze vergadering van een comité – in zoverre had Hans 
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Goslar dus gelijk. Ik ontken ook niet dat de anderen, die 
daar onbekommerd en zonder last van remmingen sociaal 
werk verrichtten, veel goeds gepresteerd hebben, en soms 
ook wel die heren uit Duitsland op hun reddingsreizen. 
Door die acties kon van tijd tot tijd aangename gasten van 
thuis begroeten en ik had vaak genoeg oprechte bewonde-
ring voor de eenvoud en de onproblematische manier van 
denken van die heren. Ik herinner me een heerlijke middag 
met Franz Oppenheimer, die met alle prachtige helderheid 
en energie die typerend waren voor zijn stijl en zijn persoon-
lijkheid, pregnante en afsluitende formuleringen vond die 
me van de ene twijfel in de andere hielpen.  
 Ik had soms ook andere bezoekers. Zo dook vooral van 
tijd tot tijd Aron Barth op, die me toen in mijn Berlijnse ad-
vocatenpraktijk verving. Het was een heel bijzonder genoe-
gen om hem rond te leiden en hem te laten zien wat voor 
een natuurlijke en harmonische indruk het joodse volkska-
rakter hier maakte. Hij was even blij en verrast als ik, toen 
hij werkelijk onbevangen joden leerde kennen, die net zo on-
gedwongen hun joodse leven leidden als verder alleen bij-
voorbeeld Duitsers of Engelsen. Juist omdat hij uit de meest 
orthodoxe kringen van Berlijn komt, zal het hem toen opge-
vallen zijn dat er in het Westen alleen nog maar een formeel 
verstard jodendom is, dat zich elk moment alleen kan uiten 
als een in vreemde bodem overgeplant gewas.  
 Ik kan het niet laten om hier een verhaaltje in te lassen uit 
de kindertijd van mijn vriend, dat hier in zekere zin op zijn 
plaats is: Aron was een jaar of tien, toen zijn vader, de be-
kende Berlijnse oriëntalist, hem op een sabbatochtend naar 
de universiteit stuurde om een bestelling te bezorgen bij de 
decaan van de faculteit. Dat was toen Erich Schmidt. Die 
wilde de gelegenheid gebruiken om professor Barth het 
nieuwe collegerooster te sturen en hij wilde de jongen het 
boekje meegeven. Net als waarschijnlijk de meeste Duitsers 
wist hij niet dat vrome joden op sabbat niet de geringste 
“last” mogen dragen – wat iedereen in het Oosten natuurlijk 
weet en gewoon vindt, terwijl kolonel Hoffmann kapitein 
Bertkau over de eroev een inleiding moest laten houden. Zo 
raakte de kleine Aron in niet geringe verlegenheid. Maar hij 
vermande zich snel en zei rustig en welopgevoed: ‘Profes-
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sor, om religieuze redenen mag ik het boek niet aannemen’ – 
dat zei hij en trots liep hij weg. De ontdekker van de Urfaust 
was stomverbaasd.  
 
 

Leven en sterven in Białystok 
 
In Białystok heersten orde en ellende. Beide waren we in 
Kowno niet in die mate gewend. Het Duitse stadsbestuur 
had zich blijkbaar voorgenomen van Białystok een militair-
bureaucratische modelstad te maken, een soort burgerkazer-
ne waarin de militairen naar verhouding nog de meeste be-
wegingsvrijheid hadden.  
 De avondklok gold overal in bezet gebied: na de taptoe 
van tien uur ’s avonds tot zes uur ’s morgens mocht geen 
burger zich op straat vertonen. In de warme zomer van 1917 
werd dat niet bepaald gewaardeerd, vooral omdat de zo-
mertijd was ingevoerd en iedereen nog vóór de echte koelte 
en duisternis zijn huis in moest vluchten. Voor liefdespaar-
tjes was dat natuurlijk helemaal naar, maar die hadden het 
toch al moeilijk. Er was namelijk een verordening uitgevaar-
digd dat privéomgang van militairen met de bevolking ver-
boden was, want Duitse soldaten onwaardig. Als een sol-
daat en een meisje op straat betrapt werden op een gesprek, 
waren beiden strafbaar. Maar daar kreeg de overheid met 
haar macht geen vat op. Soms zag je bijvoorbeeld een sol-
daat lopen die met luider stemme, recht voor zich uitkij-
kend, een monoloog leek te houden. Daarna zag je pas het 
bijbehorende meisje, dat tien passen voor hem ook in de 
lucht liep te praten. Dat verschijnsel kwam je bijzonder vaak 
tegen op weg naar het stadsbosje. Op dezelfde manier zaten 
zulke paartjes bijvoorbeeld in de koffiehuizen rug aan rug 
aan twee tafeltjes. Wij van het Opperbevel-Oost negeerden 
dat verbod altijd bij voorbaat en er schijnen tussen de leiden-
de persoonlijkheden hevige meningsverschillen te zijn ge-
weest; in elk geval werd het verbod een tijdje na onze komst 
opgeheven.  
 Dat het verboden was met zijn drieën naast elkaar te lo-
pen en dat overtredingen streng bestraft werden, heb ik al 
verteld. Maar één verordening ging de hoge heren vooral ter 
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harte en dat was het gebod rechts houden. Het was bijna roe-
rend om te zien hoe oneindig veel moeite er werd besteed 
aan de naleving van die verordening. Het Białystokse 
nieuwsblad bracht regelmatig berichten over het aantal boe-
tes wegens overtreding van dat voorschrift; gemiddeld wa-
ren dat er per dag 25 à 30. Nu moet je je niet voorstellen dat 
het ging om een verkeersregel zoals gebruikelijk in de 
hoofdstraten van grote steden. Nu eens gold het voorschrift 
ook voor de meest afgelegen steegjes, en dan weer was bij-
voorbeeld voorgeschreven dat je niet alleen aan de rechter-
kant van het trottoir moest lopen, maar ook aan de rechter-
kant van de straat. Als iemand dus de deur uitging om zijn 
buurman te bezoeken die drie huizen verder naar links 
woonde, moest hij de straat oversteken, daar de paar passen 
langs de straatwand lopen en dan weer de rijbaan overste-
ken, om niet het risico te lopen van een geldboete en in som-
mige gevallen zelfs gevangenisstraf. Het opmerkelijkste was 
echter dat dat voorschrift alleen maar voor de oorspronkelij-
ke inwoners gold, zodat duidelijk werd dat de oefening niet 
alleen de verkeersveiligheid diende, maar eerder een middel 
was om de burgers strikt te disciplineren. De hoofdverkeers-
ader van de stad liep evenwijdig aan de markt van oost naar 
west; daardoor lag rond de middaghitte de ene kant in de 
schaduw en de andere in de felle zon. Wie van west naar 
oost wilde, kon aan de schaduwkant lopen, maar wie in de 
omgekeerde richting liep, moest de zonkant gebruiken. ’s 
Middags was er een openluchtconcert door de militaire ka-
pel en aan de schaduwkant golfden de wandelaars in de 
hoofdstraat heen en weer. De oorspronkelijke inwoners gin-
gen met de massa mee, maar alleen van west naar oost – aan 
het oostelijke eind van de straat gingen de nationaliteiten uit 
elkaar: iedereen die een uniform of de bekende armband 
droeg, wandelde op zijn gemak in de schaduw terug, terwijl 
de inwoners gauw overstaken om aan de andere kant zo 
snel mogelijk weer aan het westelijke eind van de straat te 
zijn en na een nieuwe oversteek in de straat onder te duiken. 
Het was een vrolijke bende en er waren steeds met veel ge-
schreeuw begroete incidenten. Plotseling werd er bijvoor-
beeld in de dichte mensenmassa een zwartharig joods meisje 
ontdekt dat naar het westen liep of een gehoofddoekte Pool-
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se boerenvrouw die met uitgestoken hand liep te bedelen, 
een paar passen iemand naar het westen was gevolgd die in 
zijn zak naar kleingeld liep te zoeken – en meteen stortten 
de marechaussees en mensen van de stedelijke militie zich 
op de misdadigster; die werd uit de menigte gehaald en 
naar de overkant gejaagd en ze mocht van geluk spreken als 
ze niet meteen naar het bureau gebracht werd. Er staat me 
nog een geval voor de geest waarin een heel sympathiek uit-
ziende en met bescheiden elegantie geklede jongedame dat 
lot trof. Dat was nu een zeldzaam beeld, omdat het voorna-
mere deel van de bevolking zich begrijpelijkerwijs erg op de 
achtergrond hield. Met des te meer rumoer werd de vangst 
dan ook gevierd; minstens vijf politiemannen hadden het er 
druk mee en terwijl de jongedame hoogrood van verlegen-
heid vluchtte, spoorden een paar officieren de mensen la-
chend aan om haar te achterna te gaan.  
 Bij dat alles mag niet vergeten worden dat zulke maatre-
gelen niet alleen van belang waren voor de disciplinering 
van de burgerbevolking, maar ook op ons manschappen een 
heel wezenlijke pedagogische invloed moesten uitoefenen. 
De innerlijke discipline en zelfbeheersing werden aanzien-
lijk versterkt, als die zo hard op de proef werd gesteld. Er 
was al een hoge mate van zelfoverwinning nodig, als een ge-
middelde gecultiveerde Europeaan zulke dingen zag zonder 
zich te laten overweldigen door zijn gevoelens en zich te la-
ten meeslepen tot een impulsieve actie, die hem onvermijde-
lijk voor de krijgsraad had moeten brengen. Opvoeding tot 
lafheid is de basis van alle militaire discipline.  
 Ik kan tot eer van het oude Duitse leger wel zeggen dat 
veruit de meeste militairen, officieren en manschappen geen 
plezier hadden in de beschreven maatregelen. De bevolking 
– op zijn minst de joodse, die niet tegen de Duitsers opge-
hitst was en ze bij hun intocht blij begroet had als bevrijders 
van het Russische juk – voelde dat ook en ondanks alle ver-
bittering trad ze iedere Duitser die zich een beetje redelijk 
gedroeg vriendelijk tegemoet. Toch leek het hun een uitzon-
dering, als bewoners zich positief tegenover hen opstelden 
en met des te meer verrassing en dankbaarheid werden ge-
vallen van vriendelijke bejegeningen, waar geen gebrek aan 
was, opgemerkt en doorverteld. Ik weet bijvoorbeeld hoe de 
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lof gezongen werd van een humane stadscommandant in 
Białystok. En toen de heer von Wilpert zijn hospes en hos-
pita en daarna ook een ziekgeworden oude rabbijn enige 
liefdediensten bewees, ging het verhaal daarover van mond 
tot mond. Het was immers zo makkelijk om die mensen 
voor je te winnen – in plaats daarvan wilden ze hen liever 
“opvoeden”. – Over de appèls voor de mannelijke bevolking 
in de dienstplichtige leeftijd en de manier waarop die ge-
houden werden, vertel ik liever niet en ook niet hoe indivi-
duele heren met hun hospes omsprongen. Anderen waren 
des te voorkomender en vaak leidde dat ook tot een hechte 
vriendschap. –  
 Maar het ergste van alles was de bittere ellende, die van 
dag tot dag toenam. Het was lang niet zo erg als in Wilna, 
maar veel erger dan in Kowno. – Onophoudelijk luidde het 
doodsklokje in de toren van de katholieke kerk naast ons 
dienstgebouw en onophoudelijk klonken de jammerkreten 
van de klaagvrouwen die de joodse lijkwagen volgden. – 
Hier had de vrome begrafenismaatschappij, de chevra kadisja, 
tenminste nog niet zoals in Wilna haar activiteit moeten be-
eindigen omdat ze het werk niet meer aankon. Maar ook 
hier namen de sterfgevallen door ondervoeding zo toe, dat 
ook leken verbazingwekkend goed leerden voorspellen. Zit-
tend op de drempel staarden ze berustend voor zich uit en 
oude mensen verklaarden heel rustig op welke dag ze zou-
den sterven – op de vijfde dag of over een week. De sympto-
men van de toenemende verzwakking waren hun door 
waarneming langzamerhand bekend.  
 Er waren veel hulpverlenende instellingen, maar die ston-
den machteloos tegenover die ellende. Ze hadden hun acti-
viteit helemaal moeten beëindigen, als de Duitse autoriteiten 
niet uit hun magazijnen gratis of voor lage prijzen voorra-
den ter beschikking hadden gesteld voor de gaarkeukens of 
de weeshuizen. Net als de meer welvarende burgers gaven 
ook de soldaten stuk voor stuk naar vermogen en ik zag 
meer dan eens hoe anders heel ruwe kameraden alles wat ze 
van hun rantsoen konden missen aan kinderen gaven. ‘Als 
ik weer in Duitsland ben,’ zei een oudere landstormman, die 
eigenlijk scheepsknecht was, ‘zal ik nooit meer klagen. Bij 
ons hebben de armste mensen het nog royaal vergeleken 
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met de mensen hier.’ Het beste hadden het nog de families 
waarvan de kinderen de kostwinner waren. Tenslotte bedel-
den die ondanks de enorme concurrentie de hele dag nog 
wat bij elkaar. Ik had al speciale vriendschappelijke betrek-
kingen met een groep haveloze jongens, die me rond de 
middag opwachtten. De groep groeide bedenkelijk aan en ik 
zei uitdrukkelijk dat ieder maar om de dag iets van me kon 
krijgen. Voor zover ik kon zien, werd die afspraak ook ge-
wetensvol nagekomen. Maar één prachtige jongen – Struck 
heeft hem vastgelegd in een tekening – kwam me elke dag 
dat hij niet aan de beurt was een hand geven en riep al bij 
voorbaat: ‘Vandaag krijg ik niks!’ – De slimmerd! – Heinrich 
Auerbach vroeg een keer op sabbat een klein meisje van 
misschien zes, dat bij hem bedelde, waarom ze op sabbat 
geld wilde hebben. Op sjabbes pakte je toch geen geld aan? 
‘Als ik niks te eten heb, is het voor mij geen sjabbes!’ ant-
woordde de kleine kostwinster van haar gezin. – Erg was 
het wanneer de laatste vodden van de kledingstukken zo uit 
elkaar gevallen waren dat arme mensen zich niet meer op 
straat waagden. Zo’n geval, waarin een familie van vijf vol-
komen naakt in een onderaards hol zat, ontdekte dr. Rosen-
ack, toen hij een heel klein bedelend worm achternaging. In 
dat geval werd er natuurlijk ingegrepen, voor drie leden van 
de familie nog net op tijd.  
 Maar je moet je niet voorstellen dat de bedelende en have-
loze kinderen met meelijwekkende gezichten jammerden en 
om aalmoezen smeekten – hoogstens stond zo’n klein, bleek 
meisje met onnatuurlijk grote, ernstige ogen stil op een hoek 
haar hand op te houden – de bedelende jongens in Białystok 
waren een lawaaiig, vrolijk gezelschap. Ze vochten op het 
marktplein als spreeuwen om toegeworpen gaven en hiel-
den een wedloop over het hele plein, wanneer er een als vrij-
gevig bekendstaand iemand opdook. Wat je gaf, namen ze 
zo vanzelfsprekend aan als de oude bedelaars in de tempel, 
die gewend waren van iedere bidder hun bijdrage als hun 
goed recht te incasseren.  
 Er waren in Białystok een heleboel kleuterscholen en 
weeshuizen. Veel van die instellingen kregen heel wat 
schenkingen. Daar kregen de kinderen behoorlijke kleren en 
net genoeg te eten, maar weinig kinderen waren zo gelukkig 
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om in zo’n instelling opgenomen te worden. Veruit de mees-
te kinderen leden erbarmelijk honger op straat. Maar er wa-
ren ook instellingen waar de opgenomen kinderen nog lang 
geen menswaardig bestaan leidden. Goslar en ik interesseer-
den ons bijzonder voor een kleuterschool in de armste buurt 
van de stad. Daar waren ongeveer driehonderd kinderen, 
een alleraardigst, niet bang uitgevallen, over het geheel 
goedopgevoed en ondanks alle ellende vrolijk stel. De kleu-
terleidsters zelf – heel lieve en aardige meisjes – zagen er 
ook uitgehongerd genoeg uit. Maar de kinderen waren erg 
aan hen gehecht. Het was ontroerend om te zien hoe de kin-
deren het voorgezette eten met hun ogen verslonden, maar 
ze staken geen vinger uit vóór in koor de traditionele zegen 
uitgesproken was. Maar dan! Voor je het wist, was de hele 
voorraad verdwenen – en de laatste kruimel zorgvuldig op-
gepikt. Er was dan letterlijk niet het kleinste kruimeltje meer 
in de zaal. Het menu was ook zo op. Er was – en je moet we-
ten dat de kinderen verder niets kregen, niets op de kleuter-
school en niets thuis – ’s morgens om half tien een dun 
plakje roggebrood, soms met marmelade, en een kop zwar-
te, ongezoete surrogaatkoffie. Daarna om drie uur dunne 
gortepap en nog een dun plakje roggebrood. Dat was het 
voor de hele dag. De kinderen stierven dan ook met massa’s 
tegelijk. Eén gebeurtenis maakte veel indruk op me: een jon-
getje vertelde zijn speelkameraad op een dag heel opgewon-
den dat ze de vorige dag thuis een grote schaal rapen gege-
ten hadden. Dat zorgde voor veel opwinding. De kinderen 
waren niet meer te houden en praatten over niets anders 
meer dan over die grote schaal rapen. De leraren waren 
wanhopig, omdat de kinderen buiten zichzelf waren en niet 
meer rustig te krijgen. Daarna bleek dat de jongen door de 
koorts had zitten fantaseren. Hij stierf een paar dagen later, 
maar de kinderen fluisterden nog weken tegen elkaar over 
die schaal rapen. –  
 Door een snel georganiseerde inzameling in onze kennis-
senkring in Berlijn, waarbij vooral Hans Goslar zich verdien-
stelijk maakte, lukte het die kleuterschool vrij veel voedsel te 
leveren en later nam een zionistische vereniging de regie 
over, zodat de ellende hier een beetje beperkt bleef.  
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 Daarbij had al die nood zo makkelijk vermeden kunnen 
worden, zonder noodzaak om de uitvoer van levensmidde-
len naar Duitsland te beperken. Er gingen dagelijks enorme 
hoeveelheden etenswaren van allerlei soort naar Duitsland, 
nog afgezien van de voorraden die ter plaatse nodig waren 
voor de troepen en hun gevolg. Maar het land was immers 
zo vruchtbaar en rond de stad, bij de boeren, waren er volop 
voorraden. Maar door een strikt gecontroleerd invoerverbod 
voor levensmiddelen was de stad van die zegen afgesneden. 
Zo nam de wanhoop in de stad voortdurend toe en uiteinde-
lijk werd er gevreesd voor wanhoopsdaden. Ze lieten troe-
pen met muziek door de straten gaan om de mensen van on-
bezonnen daden af te houden. Maar ten slotte hadden die 
mensen echt niets meer te verliezen en niets anders te win-
nen dan een snelle verlossing. Al was het nogal laat, er werd 
besloten het invoerverbod te verruimen, maar nog lang niet 
genoeg. Het bestuur zal wel goede redenen voor zijn gedrag 
hebben gehad, alleen waren die het beperkte verstand van 
de onderdanen niet duidelijk. Ieder hoofd bestuurde zijn 
district als een autonoom koninkrijkje en rond Białystok was 
een bewaakte grens getrokken, zoals vroeger rond het tsa-
renrijk. Prins August Wilhelm, die in Białystok toen bij de 
een of andere bestuurlijke instantie werkte, zou een keer een 
oude joodse vrouw, die een paar eieren van het land ge-
haald had, op de weg bij dat vergrijp betrapt hebben en de 
misdadigster hoogstpersoonlijk in zijn auto naar de gevan-
genis gebracht hebben. De vrouw zou flauwgevallen zijn, 
toen ze achteraf hoorde door wie ze gearresteerd was, en ik 
ben ervan overtuigd dat er in de familie nog generatieslang 
over dat contact met een telg van de keizerlijke familie ver-
teld zal worden en dat er rond die ontmoeting van een min-
zame vorst met een vrouw uit het volk een legende zal ont-
staan.  
 Op een dag begaf een deputatie van notabelen zich naar 
de Duitse autoriteiten met het volgende voorstel om ener-
zijds de vreselijke nood te lenigen en anderzijds het bestuur 
een weg te wijzen om goedkoop en probleemloos de voed-
selvoorziening van de troepen en het achterland veilig te 
stellen. Er werd voorgesteld om een aantal betrouwbare 
handelaars toestemming te geven op het platteland levens-
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middelen in te kopen en wel zonder vaste maximumprijzen, 
alleen moesten die handelaars ook toestemming krijgen om 
voor de inkopen bij de boeren sterkedrank mee te nemen. 
De invoer moest gecontroleerd worden door het bestuur en 
de garantie werd gegeven dat de helft van alle ingekochte 
waren, maar minimaal het door het bestuur bepaalde con-
tingent, voor de wettelijke prijs, dus onder de inkoopsprijs, 
aan het bestuur geleverd werd. Dat aanbod leek inderdaad 
voor alle belanghebbenden een voortreffelijke uitweg, maar 
natuurlijk paste die methode niet goed in het bureaucrati-
sche schema en het idee om de boeren door het aanbod van 
sterkedrank tot verkoop te bewegen, bracht een geweldige 
morele verontrusting teweeg. Daardoor moest de deputatie 
onverrichter zake weer weg en de onwrikbaarheid van de 
principes van onze bestuurlijke praktijk werd weer eens 
prachtig getoond.  
 Zo bleef het doodsklokje luiden en zo hield het gejammer 
van de klaagvrouwen niet op. Dat instituut van klaagvrou-
wen schijnt door de joden direct uit Egypte meegenomen en 
geconserveerd te zijn. Voor ons Duitsers waren die vrou-
wen, die tegen betaling op elk graf ontzettend klagend en 
jammerend de lof van de dode zingen, hoogst eigenaardig, 
tot we ons herinnerden dat dat instituut met bepaalde wijzi-
gingen ook in het Westen bestond, maar dat daar alleen an-
dere functionarissen optraden dan oude vrouwen.  
 
 

Uitstapjes naar Warschau 
 
Ze roepen me tot de orde, of als je wilt – tot de wanorde! Ze 
zeggen dat ik in de inleiding tot deze niet-leerzame bladen 
beloofd had naar gewoonte ongedwongen te babbelen; ge-
woonlijk zijn de mensen bij zo’n gelegenheid van mij een 
ratjetoe van vrolijke verhalen gewend, en op de laatste blad-
zijden hier had ik eigenlijk allemaal treurige dingen verteld. 
Al ben ik in geen enkele richting verplichtingen aangegaan – 
ik heb de lezer gewaarschuwd – ik wil toch rekening hou-
den met de wensen en al heb ik tot nu toe al het tragische 
heel erg afgezwakt, ik wil voortaan al het treurige zoveel 
mogelijk uit de weg gaan en straks, wanneer ik verslag doe 
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van mijn uitstapjes naar Warschau, zwijgen over het aller-
treurigste wat ik daar heb meegemaakt. Ik heb het dus niet 
over de manier waarop de Duitse Agoeda, de organisatie van 
een deel van de orthodoxe joden van Duitsland, haar belan-
gen in Warschau liet behartigen. Om objectief te zijn, wil ik 
steeds benadrukken dat een van beide vertegenwoordigers 
van die organisatie de erkenning die hij van alle kanten 
krijgt, volkomen verdient: hem stond het uniform van leger-
rabbijn werkelijk uitstekend, zoals iedereen moest toegeven 
die hem rinkelend met zijn sporen over straat zag lopen – en 
dat de ander, de eigenlijke leider van de agoedistische actie, 
in zekere zin een vormende invloed op me heeft gehad: 
sinds ik zijn tactiek heb leren kennen, oordeel ik milder en 
met minder morele hoogmoed over de tactiek waarmee van 
antisemitische zijde vaak gewerkt wordt.  
 Naar Warschau ging ik vanuit Białystok vaak op dienst-
reizen, die talrijker werden vanaf het moment dat het Wil-
nase Gezelschap daar gastvoorstellingen gaf. Eerst lokte me 
in Warschau het huis van mijn vriende Zabludowski en 
daarna zat in de afdeling van het bestuur voor joodse zaken 
mijn oude vriend Laze Barth uit Berlijn. Toen ik hem de eer-
ste keer opzocht op kantoor en hij met vreugdekreten en 
zwaaiend met zijn handen op me afrende, liet hij het op me 
regenen. Hij was net bezig zijn handen grondig te wassen. Ik 
was verrast en veel van zijn Berlijnse kennisen zouden mijn 
verrassing gedeeld hebben – maar in feit had hij in Berlijn 
nooit zoveel redenen om zijn handen te wassen als daar. Tot 
zijn taak hoorden ook de onderhandelingen met de verte-
genwoordiging van de Agoeda, maar afgezien daarvan had 
hij heel prettig werk; hij was de assistent van de leider van 
de afdeling joodse zaken bij het gouvernement-generaal 
Warschau, een bekende Duitse politicus, een van de zeldza-
me persoonlijkheden waarop je niet boos kunt zijn, wat ze 
ook presteren. Inderdaad heb ik later vastgesteld dat er on-
der de verbitterdste vijanden van die man bijna niemand 
was die niet met respect en een zekere warmte voor hem als 
mens sprak. De onbekommerdheid en het enthousiasme 
waarmee hij alle dingen aanpakte, de onbevangen manier 
waarop hij alle realiteiten aanpaste aan het schema van zijn 
idealistische opvattingen, ontwapende iedereen. Je dacht bij 
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hem innerlijke goedheid en liefde te vinden voor de aanvan-
kelijk aan hem toevertrouwde mensen, de joodse bevolking, 
en iedereen betreurde het dat hij in zijn jarenlange activiteit 
niet ook nog tijd en gelegenheid gevonden had om die joden 
echt te leren kennen. Misschien is het ook beter zo. De lezin-
gen die hij nu soms houdt, zouden dan veel minder interes-
sant zijn. Volgens mij is een groot voordeel van zijn levendi-
ge schilderingen dat ze een uitstekend beeld geven van de 
instelling van een liberale West-Europese jood tegenover die 
mensen en dingen, die in wezen berust op een zorgvuldig 
bewaarde afstand en een principieel vermijden van alle ken-
nis van details die het harmonische, achter de schrijftafel 
ontstane beeld zouden kunnen verstoren.  
 Laze Barth moest me in Warschau rondleiden, wat hem 
de mogelijkheid gaf mij zowel op straat als in de chassidi-
sche lernkamers, zowel op de joodse dansvloer als in de ver-
schillende synagogen, zowel in de joodse straat Nalewki als 
in de laan van de Marszalkowska zijn anekdotes te vertellen, 
die deels uit de toneelwereld kwamen en deels aanknoopten 
bij bijbelexegese – hij is namelijk een wandelend mengel-
werk en ziet de dingen in de werkelijkheid alleen maar als 
kapstok om verhalen aan op te hangen. – Voor zijn toneel-
verhalen heb ik me gewroken, zoals ik nog zal vertellen en 
het duurde niet lang of ik had hem in echte toneel- en coulis-
senood gebracht.  
 Maar de koning van alle vertellers woont in Warschau en 
heet Hirsch Zabludowski. Als die op sabbat tronend aan het 
hoofd van de lange familietafel zijn verhalen ten beste gaf, 
was dat het mooiste wat je je voor kon stellen. Ik zou graag 
een boek schrijven, Hirsch Zabludowski vertelt, maar het is on-
mogelijk de taal, de toonval en de droge, ironische stijl van 
die uitstekende vertegenwoordiger van joodse humor weer 
te geven en duizend nuances zijn me ontschoten. – Wat 
prachtig was zijn versie van het verhaal van de leerfabrikant 
in Warschau die van de Duitse autoriteiten een paspoort 
wilde hebben. Het betreffende afdelingshoofd, een oudere 
generaal, stond erom bekend dat hij tegenover kooplieden 
heel ongenadig was, maar voor handwerkers veel overhad. 
Met veel moeite kreeg de aanvrager ergens anders een legiti-
matie als schoenmaker. Daarop nam de generaal hem apart in 
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zijn privékamer en vroeg hem de prijs te schatten van twee 
pasgekochte rijlaarzen. In zijn grote verlegenheid noemde 
de man een belachelijke prijs. Meteen trok de generaal zijn 
laarzen uit en beval hem ter plekke de maat te nemen voor 
een nieuw paar, dat hij voor die prijs moest leveren. De 
koopman zweette peentjes, toen hij de voet van de generaal 
in handen had en er niets mee wist te beginnen. Daarop ren-
de hij naar een schoenmaker en bezorgde de laarzen voor de 
zesvoudige prijs. Het gevolg was dat hij geen paspoort 
kreeg, maar wel een heleboel opdrachten voor allerlei soor-
ten laarzen en schoenen voor zulke lage prijzen, die hij hoe 
dan ook voor veel geld moest laten maken. – Leuk was ook 
het oneindige verhaal over de opkomst voor militaire dienst, 
dat nog wel in de Russische tijd speelde. Het ging om een 
ook bij mij bekende man, die na contact met de keurings-
commissie zeker dacht te weten dat hij afgekeurd zou wor-
den, omdat hij toen in het buitenland studeerde en niet spe-
ciaal naar de afspraak wilde komen. Daarom stuurde hij een 
vervanger, die onder zijn naam naar de keuring ging. Maar 
door een ongelukkig toeval werd die vervanger goedge-
keurd en meteen naar de kazerne gebracht. Nu moest die ar-
me man natuurlijk bevrijd worden. Dat ging zo dat er een 
vrijwillige vervanger voor hem optrad. Maar omdat voor ie-
dere vrijwilliger alleen de laatste uitgelote vrijgelaten werd, 
terwijl die man elf mannen achter zich had, moesten er 
twaalf vrijwilligers gevonden worden. Die twaalf vrijwilli-
gers werden ook gevonden en ze wilden zich wel melden, 
maar niet om echt te dienen en naar Siberië te gaan. Ze 
moesten de volgende dag dus alle twaalf deserteren. Dat 
lukte ook zonder gevolgen, doordat ze zich alle twaalf meld-
den op paspoorten van overledenen, die natuurlijk niet te 
vinden waren.  
 Heel interessant was voor mij een tocht door joodse scho-
len in Warschau, die ik op een dag maakte door me aan te 
sluiten bij een gezelschap van Duitse journalisten en afge-
vaardigden dat onder leiding van dat afdelingshoofd en van 
Barth op schoolinspectie ging.  
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Schoolbezoeken 
 
Als ik me de stroom toeristen voorstel die momenteel over 
Palestina uitgegoten wordt en bedenk dat al die mensen zich 
verplicht voelen om daar bepaalde onderwijsinstellingen te 
bezichtigen, vraag ik me af wanneer de kinderen eigenlijk 
nog echt onderwijs krijgen. Als ik terugdenk aan mijn eigen 
schooltijd, ben ik erg jaloers op de kinderen in Palestina; ik 
was tenminste blij met elke storing van het onderwijs. – Net 
als nu de kinderen in het land Israël verging het toen de pu-
pillen van enkele scholen in Warschau die de buitenlandse 
bezoekers te zien kregen. Alleen verschillen de joodse kind-
ren in Oost-Europa van alle andere schoolkinderen die ik 
ken doordat zij het onderwijs niet beschouwen als een 
hoogst onverkwikkelijke zaak, die zoveel mogelijk gesabo-
teerd moet worden, maar dat ze allemaal eigenlijk met 
enorm plezier en ijver leren. In het Oosten zul je ouders klei-
ne kinderen ook nooit zien dreigen: ‘Wacht maar, als je een-
maal naar school gaat, dan krijg je het moeilijk,’ maar de 
kleine kinderen worden juist zo nieuwsgierig gemaakt naar 
school, dat ze ongeduldig de dag afwachten dat ze eindelijk 
die beslissende poort door kunnen gaan. Natuurlijk, kinde-
ren blijven kinderen en ze verheugen zich net zo op vrije da-
gen als de Europese kinderen. Als bijvoorbeeld bij het grote 
voorjaarsfeest, Lag Baomer, het traditionele kinderfeest 
plaatsvindt, zijn de kinderen net zo uitgelaten als hun leef-
tijdgenoten in Berlijn of Londen. Dat feest van het voorjaar, 
van de toekomst en de kinderen is een feest in de hele stad. 
In Warschau lopen dan door de Nalewki stoeten van dui-
zenden kinderen met blauw-witte, met de davidster getooi-
de vlaggen en uit alle ramen hangen guirlandes en tapijten; 
tijdens de bezetting stelde het Duitse bestuur van de spoor-
wegen een extra trein ter beschikking en tot in de avonduren 
hadden de mensen plezier op de grote weiden buiten de 
stad. Maar de kinderen gaan ook graag naar school en niets 
vinden ze erger dan dat ze de school moeten verzuimen. Ik 
wil hier als bewijs graag een verhaaltje inlassen dat me ver-
teld is door onze dr. Baeck, die als legerrabbijn werkte in het 
Oosten, een verhaal dat op meer dan één manier typerend 
is:  
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 Hij had een pottenbakker nodig, en toen hij in een kleine 
plaats het huisje van de ambachtsman binnenging, zag hij in 
het voorhuis twee banken staan en op elke bank zaten zeven 
kinderen. Verbaasd vroeg hij de man of dat allemaal kinde-
ren van hem waren en hij kreeg als antwoord: nee, alleen de 
kinderen op de ene bank waren van hem, de heer des hui-
zes, en de andere waren de kinderen van zijn zuster, want 
haar man was in militaire dienst en hij had de kinderen in 
huis genomen. Terwijl de man nu aan zijn werk was, begon 
de rabbijn een gesprek met de kinderen en vroeg ook of ze 
naar school gingen. Daarop begonnen ze op de ene bank 
luid te jammeren en te huilen. De pottenbakker vertelde 
hem hoe het zat. Hij zei dat hij te arm was om alle kinderen 
naar school te laten gaan en omdat hij natuurlijk eerst moest 
zorgen voor de kinderen die hem toevertrouwd waren, had hij 
zijn eigen kinderen allemaal van school moeten nemen. – 
Het goedgunstige lot dat dr. Baeck naar hun huis had ge-
bracht, bevrijdde de kinderen van de pottenbakker nu na-
tuurlijk uit de nood, en al gauw konden ze allemaal naar 
school. –  
 Bij dat schoolbezoek gingen we eerst naar een model-chei-
der, een van de al modern uitziende scholen zoals vooral 
door de verdienste van mizrachist Farbstein in Warschau in 
groten getale ingericht waren. In het eerste lokaal waar we 
binnenkwamen, zaten de negen- of tienjarige jongens een 
hoofdstuk van de Misjna over het huwelijk te lernen en er 
werden hoogst subtiele kwesties behandeld, waarvan de be-
spreking vermoedelijk bij veel West-Europese zedelijkheids-
apostelen de grootste bedenkingen gewekt zouden hebben. 
Argeloos nodigde onze leider een van de jongens uit om de 
passage die hij aan het lezen was in het Duits te vertalen. 
Dat deed de jongen ook en het was opmerkelijk hoe de he-
ren van het gezelschap elkaar ontsteld en een beetje verlegen 
aankeken. Dat ontging de kinderen niet en we merkten aan 
de opgeroepen jongen dat hij met een zeker begrip voor de 
achterlijkheid van de bezoekers hen over hun verlegenheid 
heen probeerde te helpen. Toen we het lokaal uit waren, was 
er een discussie; de heren werden het er ten slotte over eens 
dat ze gewoon het feit moesten registreren dat de kinderen 
het onderwerp volkomen zakelijk, met volledig begrip en 
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volkomen zuiver behandelden, maar dat zoiets elders ge-
woonweg ondenkbaar was, zelfs in de progressiefste school 
in Duitsland. We gingen naar een ander lokaal, waar jon-
gens van ongeveer dezelfde leeftijd juist bezig waren met 
een talmoedtraktaat over uiterst ingewikkelde kwesties van 
civielrecht en erfrecht. Daar bleven we langer. De aanwezige 
juristen vonden het spannend om met de jongens in discus-
sie te gaan over bewijslast en over erfopvolging. Een van de 
heren, die niet kon geloven dat de jongens die materie wer-
kelijk beheersten, begon hen aan een kruisverhoor te onder-
werpen, eerst in het Duits en daarna in het Pools. ‘Daar kan 
ik niet bij met mijn verstand; ik durf te wedden dat in een ju-
ridisch seminarie in het Westen nauwelijks iemand door dat 
examen heen zou komen.’ Maar nu wilde onze excursielei-
der ook dat de heren gedemonstreerd werd hoever de jon-
gens met Duits waren en hij liet de leraar vertellen wat mo-
menteel de leerstof was. Toen beleefden we eigenlijk de 
grootste verrassing, toen de kinderen, die zich daarnet met 
zulke moeilijke woorden beziggehouden hadden, bij de 
Duitse test opeens vrij ver achterbleven. Maar dat was de 
gewoonste zaak van de wereld. Hier had het schoolbestuur 
de stof voorgeschreven en natuurlijk de stof die voor jon-
gens van dezelfde leeftijd op Duitse scholen gebruikelijk 
was. Deze kinderen waren bij de kindergedichten van Ro-
bert Reinick en Kopisch, terwijl ze qua prestaties in andere 
vakken eigenlijk Tasso of zelfs de Faust hadden moeten le-
zen. Ik ben er overigens van overtuigd dat ze dat stiekem 
deden. Maar daarbij werd ons allemaal heel duidelijk dat 
daar aan de kinderen volkomen andere maatstaven worden 
aangelegd dan aan leeftijdgenoten in het Westen. Alles bij 
elkaar amuseerden de kinderen zich wel bij ons bezoek. Ik 
weet niet of de andere heren iets merkten van de verlegen-
heid waarmee ik het lokaal uitging.  
 Daarna gingen we naar een echte cheider, een joodse lage-
re school oude stijl. Tone we daar het enige lokaal binnen-
stapten, ging bij ons allemaal de weinige haren die we nog 
hadden overeind staan. In een middelgrote, niet behangen 
en halfdonkere ruimte verdrongen zich rond de leraar mis-
schien honderd kinderen in de leeftijd van zes tot veertien 
jaar, allemaal op blote voeten en in armoedige en gescheur-
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de kleren. Ze maakten een hels kabaal, dat nauwelijks min-
der werd, toen wij binnenkwamen. Er hing een vreselijke, 
bedompte lucht in het lokaal en het eerste wat we deden 
was naar het raam rennen om dat open te doen. Toen bleek 
het raam niet eens open te kunnen; misschien was het sinds 
de oplevering van gebouw niet opengemaakt. West-Europe-
se kinderen waren er beslist aan onderdoor gegaan, als ze 
elke dag van ’s morgens acht tot ’s middags vier uur in deze 
vuiligheid, in deze lucht hadden moeten zitten. Maar deze 
kinderen waren ondanks alle ondervoeding vrolijk en over-
moedig. Ze verdrongen zich spontaan rond ons, bevoelden 
onze jasjes, pakten onze handen en stelden – zij aan ons – al-
lerlei vragen. We hielden het niet lang uit in de hel en toen 
we buiten in de frisse lucht stonden, begon een van de heren 
flink te foeteren. Die kinderen moesten gered worden, zulke 
scholen moesten gesloten worden, met licht en lucht, met 
hygiëne en zeep moest daar orde geschapen worden. Ik kon 
het er niet mee eens zijn, maar wist niet wat ik ertegen in 
moest brengen. Er zijn geen principiële bezwaren tegen hy-
giëne en zeep, en het is mooi als het begrip voor die goede 
dingen ook daar langzaam doordringt. Aan de andere kant 
geloof ik niet dat wij uit Europa met het alleenzaligmakende 
dogma van de hygiëne alleen maar goed werk doen. De ba-
cillen krijgen we misschien weg, maar of we met die ge-
welddadige ingreep, met die hervorming à la West-Europa 
niet ook een heleboel goede en waardevolle dingen vernieti-
gen, is de vraag. Die tweespalt is nauwelijks oplosbaar. Als 
iemand van ons de zorg voor zulke scholen toevertrouwd 
werd, zou hij er gezien zijn hele mentaliteit natuurlijk niet 
omheen kunnen de bezem en de dweil te laten regeren, de 
ramen open te stoten en de kinderen tot netheid aan te ma-
nen, maar eerst moest blijken of de verworvenheden van 
zo’n revolutie niet al te duur betaald worden. Ik denk dat al-
leen een langzame volksopvoeding en een evolutie kunnen 
helpen. Met Europese begrippen kom je er niet.  
 In elk opzicht moet je oppassen dat je niet gewoon je ei-
gen opvattingen daarop projecteert. Ik herinner me een ge-
val waarin een Duitse leraar met zijn gevorderde leerlingen 
Goethes Egmont las. Wat was hij verbaasd, toen zijn jongens 
en meisjes op een dag protesteerden en om andere lectuur 
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vroegen! Het waren de scènes met Klärchen die de kinderen 
ongemakkelijk vonden, juist de scènes die onze leerlingen zo 
mooi vinden. Ze vonden die scènes te immoreel en funest 
voor het beeld van Egmont.  
 Of is het volgende geval verenigbaar met de psychologie 
van Duitse scholieren? Ik trof op de dag van de rapportuit-
reiking op de gang van het gymnasium in Kowno een jong 
meisje, dat ik kende en dat doodongelukig in een hoek stond 
met tranen in haar ogen. Vol medeleven vroeg ik of ze niet 
naar huis durfde en of ze dan zo’n slecht rapport had. Toen 
bleek dat ze een prachtig rapport had en dat zij als eerste 
over was naar de hoogste klas. Op mijn verbaasde vraag 
waarom ze dan zo ongelukkig was, zei ze snikkend dat het 
onrechtvaardig was van de klasseleraar; zij had het niet ver-
diend en een ander was veel beter dan zij.  
 
 

De ontketende onderwijsinspecteur 
 
Het Duitse bestuur wilde niet alleen het lichamelijk welzijn 
van de plaatselijke bevolking bevorderen en liet dat blijken 
door strikte reglementering van de voedselvoorziening, 
door in- en uitvoerverboden, door rantsoenering enzovoort, 
maar tegelijk en vooral het geestelijk welzijn, en daar richtte 
het zijn aandacht natuurlijk vooral op het onderwijs. Er wa-
ren in het bestuur schoolmannen met een meer dan normale 
dadendrang en het hart van een Pruisische onderwijsinspec-
teur moest wel verdrietig worden als hij bijvoorbeeld zag 
hoe de joodse kinderen helemaal zonder godsdienstonder-
wijs opgroeiden. Iets als systematisch godsdienstonderwijs, 
waarin de religieuze plichten netjes worden onderscheiden 
in plichten a) tegenover God, b) tegenover de medemens en 
c) tegenover jezelf, was in het Oosten onbekend. Religie is 
daar bij de joden geen schoolvak; ze geloven gewoon niet 
dat je zoiets kunt leren en verder worden ook alle pedagogi-
sche principes en gewoonten van het Westen ernstig ver-
waarloosd. De oude melamdiem, de schoolmeesters, zitten 
daar van ’s morgens vroeg tot in de middag met een onop-
gevoede horde kinderen; van enige systematiek, van ver-
plichte leerstof, van een rooster is geen sprake en het feit dat 
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de kinderen geestelijk oneindig veel meer gestimuleerd wor-
den en oneindig veel meer leren dan hun leeftijdgenoten in 
het Westen speelt natuurlijk helemaal geen rol, gezien de 
ongedisciplineerdheid en schijnbare chaos van het hele pro-
ces. Er moest met energie en durf ingegrepen worden.  
 Men wilde, om het kwaad bij de wortel aan te pakken, 
meteen beginnen bij de universiteit, namelijk bij de talmoed-
hogeschool, waar de rabbijnen, de geestelijke leiders, van-
daan komen. In Slobotka bij Kowno is al eeuwen een be-
roemde talmoedhogeschool, een jesjiva. Daar zitten van 
oudsher de beroemdste talmoedisten die het jodendom kent 
en rond hen verzamelen zich uitverkoren leerlingen; je kunt 
rustig zeggen dat iedere jonge man die daar als student aan-
genomen wordt al moet beschikken over een ongewone do-
sis kennis en scherpzinnigheid. Ieder van die studenten kan 
naar West-Europese maatstaven al als een talmoedgeleerde 
worden beschouwd. Naar die talmoedhogeschool stuurde 
de onderwijsinspecteur van het Opperbevel-Oost op een dag 
de dominee van het soldatenverblijf in Kowno om de kennis 
van het Hebreeuws van de leraren van dat instituut te on-
derzoeken. Onze goede dominee, die op de universiteit zo-
veel Hebreeuws had geleerd dat hij een makkelijke tekst 
langzaam kon ontcijferen, vond het waarschijnlijk een curi-
euse opdracht, maar een bevel is een bevel en hij ging op 
weg. – Hij werd ook net als iedere gast vriendelijk ontvan-
gen, maar toen hij vervolgens nogal timide vertelde wat zijn 
opdracht was, gebeurde wat de eeuwen dat het instituut be-
stond nog nooit gebeurd was: de boeken gingen dicht en de 
rabbijnen verklaarden dat ze de onredelijke eis om zich te la-
ten controleren als een belediging opvatten en zolang de do-
minee er was weigerden ook maar een woord te lezen. De 
dominee, die zich zelf opgelaten voelde, vroeg of ze hem 
tenminste de kans wilden geven om een rapport op te stel-
len; hij wist immers dat ieder van hen in zijn pink meer ken-
nis van Hebreeuws had dan hij in zijn hele leven kon ver-
werven; het was toch maar een formaliteit en ze konden 
hem één regel voorlezen. Maar de oude rabbijnen bleven bij 
hun weigering en de dominee moest onverrichterzake ver-
trekken.  
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 Nu besloot men, omdat men toch terugschrok voor 
dwangmaatregelen tegen de rabbijnen, aan de andere kant 
te beginnen en de kleine leraren, de melamdiem, zelf in te wij-
den in de principes van de moderne pedagogiek. Er werden 
lerarencursussen georganiseerd en elke cursus zou vier we-
ken duren. Tot leider van de eerste cursus werd Leo  
Deutschländer benoemd. De joodse leraren van het gouver-
nement Kowno kregen een uitnodiging om zich voor die 
cursus op te geven en naar de openingsdag naar Kowno te 
komen. Leo Deutschländer kreeg van de onderwijsinspec-
teur nadere instructies. ‘U mag,’ zei de onderwijsinspecteur, 
‘bij die mensen vooral niet te veel bekend veronderstellen; 
als u bijbelse geschiedenis geeft, mag u in één uur bijvoor-
beeld niet het hele verhaal van Abraham met ze doornemen; 
ik wil graag dat u een uur besteedt aan het uitleggen van de 
ontmoeting van Abraham met de engelen.’ Deutschländer 
kreeg het flink benauwd.  
 Er waren genoeg aanmeldingen. De onderwijsinspecteur 
controleerde de lijst en miste de naam van een heel bekende 
oude leraar uit de stad Kowno zelf. Die man, die in de nieu-
we bet hamidrasj werkte, had zich best willen melden, alleen 
al om Deutschländer een plezier te doen, maar Deutschlän-
der, die net als ik in zekere zin tot zijn leerlingen behoorde – 
we gingen in de avonduren met bijzonder genoegen naar 
zijn lezingen luisteren – had hem bij hoog en bij laag ge-
smeekt om dat niet te doen, om hem niet helemaal af te laten 
gaan. ‘Waarom staat meneer X er niet op?’ vroeg de onder-
wijsinspecteur; Deutschländer kwam overeind en zei: ‘Ik 
heb het gecontroleerd en die man bleek de bijbelse geschie-
denis al te beheersen.’  
 De openingsdag brak aan. De zaal zat stampvol en  
Deutschländer begon aarzelend aan zijn lezing over Abra-
ham en de engelen. De oude, eerbiedwaardige mannen luis-
terden rustig en geduldig. Toen het uur om was, vermande 
Deutschländer zich en zei: ‘Mijne heren, nu nog een kleine 
formaliteit: de betaling van het deelnemersgeld van dertig 
mark. Ik verzoek u dat meteen te voldoen.’ Het bleef even 
stil. Daarna ging er ten slotte een van de ouderen naar Leo 
Deutschländer toe, die al blij was. Maar hij was heel ver-
baasd, toen de man zei: ‘Beste heer Deutschländer, het was 
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mooi, maar morgen ken ik niet kommen.’ ‘Waarom niet?’ 
vroeg Deutschländer verbouwereerd. ‘Beviel het niet?’ 
‘Godbeware, integendeel, het was hartstikke mooi, alleen – 
ik zal de waarheid zeggen – eigenlijk ben ik helemaal geen 
leraar. Ik woon in Mariampol en handel in stoffen. Nou 
moest ik in Kowno nieuwe spullen kopen en kreeg nooit een 
pas. Nou heb ik me opgegeven voor de lerarencursus, ben 
zo in Kowno gekomen, heb inkopen gedaan en morgen ga ik 
terug.’ – Toen bleek dat zo’n beetje alle deelnemers aan de 
cursus zich om dergelijke redenen opgegeven hadden, 
kwam er een vroegtijdig einde aan de cursus en het experi-
ment werd niet meer herhaald.  
 Zo kwam het dat de joodse kinderen van Litouwen tot op 
de dag van vandaag geen systematisch godsdienstonderwijs 
krijgen en dat het verhaal van Abraham en de engelen daar 
nog steeds niet verteld wordt volgens de verfijnde methodes 
van het Westen.  
 
 

Modeljacht 
 
Struck kwam met de luitenantsepauletten terug van het 
front en werd benoemd tot afdelingshoofd voor joodse za-
ken in het district Opperbevel-Oost. Dat was een grote voor-
uitgang en, zoals al gauw bleek, een waar geluk voor zowel 
de joodse bevolking als voor het Duitse bestuur. Nu was er 
tenminste een man die de bevolking, haar behoeften en ook 
de grenzen van haar prestatievermogen kende en wiens 
woord zowel bij de autoriteiten als bij de joden gewicht had.  
 Voor mij was Strucks terugkeer natuurlijk heel fijn. Nu 
werden ook de indertijd nog in Kowno begonnen tekenles-
sen voortgezet en ik compromitteer hem hierbij openlijk 
door me bekend te maken als zijn leerling in de tekenkunst. 
– Maar mijn artistieke aspiraties ontlaadden zich hoofdzake-
lijk in een andere richting. Ik werd zijn drijver bij de model-
jacht. Wanneer hij op straat bijvoorbeeld een interessante 
kop zag die hij graag in zijn schetsmap had, moest ik op de 
betreffende persoon af sluipen en hem of haar naar mijn ka-
mer of zijn atelier lokken. – De onderhandelingen waren niet 
altijd zo eenvoudig en Struck in zijn luitenantsuniform – het 
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zag er tamelijk fantastisch uit – kon zich niet goed blootstel-
len aan het risico van zulke onderhandelingen op de open-
bare weg. Ik liep dan babbelend met mijn slachtoffer vooruit 
en hij volgde op zes passen afstand. Zo strikte ik bijvoor-
beeld de man met de collectebus. Die liep met zijn heel res-
pectabel uitziende collectebus ijverig van café naar café om 
geld op te halen. Op een dag kwam ik op het idee om te vra-
gen voor welk doel hij eigenlijk geld ophaalde. Hij was 
stomverbaasd! Voor welk doel? Natuurlijk voor hemzelf en 
zijn kinderen! – Dus die man leek een geschikt model – hij is 
te vinden in Strucks mooie album Het Oost-joodse gezicht, 
waarvoor Arnold Zweig de uitstekende tekst leverde – en ik 
loodste hem naar mijn woning. Onderweg wilde hij er een 
paar keer vandoor. Hij vond de zaak verdacht – eerst mijn 
vreemde vraag – en daarna de officier die ons op de hielen 
zat! Maar uiteindelijk had ik hem op mijn kamer en hij 
wachtte nu angstig op de executie die we met hem van plan 
waren. – De voorbereidingen waren niet bemoedigend: hij 
moest bij de kachel gaan staan met de collectebus in zijn 
hand en zich niet verroeren. Maar de officier ging tegenover 
hem zitten, nam potlood en schetsboek ter hand en keek 
hem zwijgend en doordringend aan. – Dat hield hij niet lang 
uit en hij begon te parlementeren. Ik probeerde de zaak uit 
te leggen en zwaaide met zijn loon. – Zijn wantrouwen bleef 
bestaan! Uitgerekend van hem wilde der Daitsj een portret 
hebben en er nog voor betalen ook. – Langzamerhand zag 
hij wel dat de zaak serieus werd, maar telkens weer probeer-
de hij dichterbij te komen om zich ervan te overtuigen dat 
echt alleen maar zijn portret op het papier kwam. En nog bij 
het weggaan met de rijke beloning in zijn bus, vroeg hij me 
angstig en wantrouwig of het echt niet slecht zou aflopen. 
Bij zo’n gekke Daitsj moest je dat wel weten!  
 Een veel verstandiger model was mijn vriendje de straat-
jongen, die ik al noemde. Struck legde hem prachtig vast, 
terwijl hij in mijn kamer op de grond zat en zijn mening gaf 
over de verschillende legerrabbijnen die achtereenvolgens in 
Białystok gewoond hadden. Verbaasd keken we elkaar aan, 
wanneer de bengel absoluut trefzeker het beeld van die he-
ren schetste, dat hij toch maar heel sporadisch op straat had 
gezien. Misschien vinden dr. Winter in Lübeck en dr. Arthur 
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Levy in Berlijn het leuk om te horen dat ze in de ogen van de 
kleine criticus volledig genade hadden gevonden, terwijl hij 
andere heren met minder liefde afschilderde.  
 Maar moest er een vrouwelijk wezen met de tekenstift 
vastgelegd worden, dan had ik een andere taak. Dan moest 
ik de betreffende dame de hele zitting, gewoonlijk in Strucks 
atelier, ononderbroken op leven en dood het hof maken. 
Hoewel het gewoonlijk om heel lieftallige en aangename ob-
jecten ging – je hoeft in het genoemde werk maar naar het 
meisje met het klassieke profiel te kijken – en de zaak dus 
niet ongevaarlijk leek, volgde ik met echt Pruisische discipli-
ne het dienstbevel van de luitenant en putte me uit in vrien-
delijkheid en galanterie. Daar kan het aan liggen dat de 
vrouwen in Strucks albums zo’n afwijzende en misnoegde 
gezichtsuitdrukking vertonen. Een paar zien er overigens 
heel levendig, opgewekt en voldaan uit; die tekende Struck 
zonder mijn assistentie en ik wijs voor zulke gevallen elke 
artistieke en verdere medeverantwoordelijkheid uitdrukke-
lijk af.  
 
 

Dienst in Białystok 
 
De dienst had ook in Białystok al gauw een heel aangename 
vorm gekregen. Mijn kamer was een soort antichambre ge-
worden voor – ja, hoe zal ik het zeggen: een paar passen ver-
der in de gang kwam je bij de deur van een kamertje dat ie-
dereen in de loop van de dag tenminste één keer gewend 
was op te zoeken. En omdat we in een heel hokkerig en on-
handig gebouwd huis ingekwartierd waren, had je geen zin 
in de terugweg, wanneer je aangekomen was bij het eind-
punt van je wandeling en ontdekte dat een ander de wed-
strijd gewonnen had en als eerste bij de finish was. Wie de 
wedstrijd niet kon winnen wilde plaats winnen en het werd 
een gewoonte om intussen bij mij te gaan zitten. Daardoor 
had ik voortdurend bezoek en bij mij werden de nieuwste 
leuzen uitgewisseld, op de baas gescholden of nieuwe stre-
ken uitgedacht. – Onze Wit-Russische tolk, de lieve kleine 
Doesja, de origineelste van alle Russische studentes, had een 
theemachine neergezet en we hadden bij mij om vijf uur ’s 
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middags een echt theeuurtje, waar soms ook de andere da-
mes van de persafdeling kwamen.  
 Heel gezellig was het ook in de kamer van Arnold Zweig, 
al had die zijn werkruimte niet helemaal in de gesoigneerde 
stijl van de Novellen um Claudia aangekleed. – Hij verdeelde 
zijn aandacht tussen de tientallen boeken die hij voor de ver-
vulling van zijn dienstplicht moest lezen en tegelijkertijd las, 
en een heel zorgzaam beheer van zijn voorraden levensmid-
delen. Romans en kaasbolletjes, manuscripten en eierdozen, 
kommiesbroden en proefdrukken vormden een niet zonder 
architectonisch talent geordend en uiteindelijk harmonisch 
uitziend geheel. Pakte je een boek op om het in te kijken, 
dan viel er onverwachts iets op de grond, dat hij dan boos 
oppakte om onder grimmig protest tegen de ordeverstoor-
der de betreffende pagina’s op te zoeken waar hij de als boe-
kenlegger dienende verbazingwekkende curiositeiten weer 
zorgvuldig terugstopte. In elk geval heb ik in Zweigs boe-
ken, hoezeer ik die verder ook waardeer, nog nooit zoveel 
verrassende dingen gevonden als bij zo’n gelegenheid.  
 We hadden ook een nieuw werkterrein gekregen: het hele 
fronttheater was aan onze afdeling toegewezen. In de per-
soon van luitenant Rösler bevond zich bij ons een vakman – 
literatuurhistoricus en tevens acteur. Zo werd de leiding van 
de afdeling opgedragen aan een theoloog – altijd de juiste 
man op de verkeerde plaats – die nu de komedianten moest 
instrueren. Meneer von Wilpert had nu toevallig ook veel 
verstand van en belangstelling voor dat werk en samen met 
hem wijdde ik me met grote ijver aan de nieuwe taak. Aan 
het front en in het etappegebied lagen enorme massa’s men-
sen die zich in de saaie loopgravenoorlog verschrikkelijk 
verveelden. – Voor het overgrote deel waren dat mensen die 
thuis nooit naar een serieus theater gingen – wilden ze uit, 
dan gingen ze naar het circus of het variété en hooguit nog 
naar een klucht met muziek. Dit was een unieke gelegenheid 
om voor die mensen cultureel werk te doen, ze goed geeste-
lijk voedsel te bieden en ze op te voeden tot belangstelling 
voor literatuur en kunst. Hier hadden de mensen immers 
geen keus – ze moesten nemen wat hun gegeven werd en 
het kwam er alleen op aan wat je hun wilde geven. – Ik 
werkte een groot memorandum uit waarin ik mijn plannen 
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uiteenzette; zonder bijzondere onkosten konden we met het 
naar verhouding goede acteursmateriaal dat ons ter beschik-
king stond een serie behoorlijke voorstellingen van goede 
Duitse stukken organiseren. Met Minna von Barnhelm zou 
het beginnen. Het memorandum werd door Wilpert gete-
kend en aan de kapitein overhandigd – die bracht zijn ver-
anderingen aan en gaf het door aan de instanties. Het resul-
taat was ontmoedigend: de “man” wil alleen maar lachen. 
En het belangrijkste stuk van ons Duitse fronttheater in het 
oosten, dat een symbool van Duitse cultuur zou zijn en blij-
ven, was nog steeds Charleys tante – natuurlijk ook een lieve-
lingsstuk van Zijne Majesteit.  
 
 

Soldatentoneel 
 
Het kwam tijdens de oorlog vaak zo uit dat ik zelf op de 
planken stond. Voor het eerst gebeurde dat in 1915 in Rathe-
now, kort voor de afmars. Daar zat een majoor die van mu-
ziek en toneel hield en van tijd tot tijd grote artistieke evene-
menten organiseerde “ten bate van de nabestaanden van het 
regiment”. Zo werd op een dag, na een rammelende, door 
hofacteur Schröder uit Hannover de zaal in geslingerde pro-
loog, waarin veel sprake was van Duitse kunst en het Duitse 
lied, Verdi’s Rigoletto opgevoerd. Schröder kon het laten 
schallen! Speciaal om de ad hoc geschreven proloog door 
deskundigen op bruikbaarheid en houdbaarheid te laten on-
derzoeken had hij een week verlof gekregen om naar Berlijn 
te gaan. Ik werkte mee als figurant in de dankzij enkele gas-
ten niet slechte voorstelling, maar had bovendien de bijzon-
dere opdracht gekregen om de vrouwelijke figuranten en de 
ballerina’s tijdens hun verblijf van drie dagen kennis te laten 
maken met de bezienswaardigheden en de omgeving van de 
stad, een opdracht die ik gewetensvol op me nam met mijn 
al bewezen plichtsgetrouwheid (zie boven). – Na de repetitie 
gaf de majoor me opdracht om zijn kritische opmerkingen 
aan de kunstenaars door te geven. De kritiek was kort en 
bondig: ‘Allemaal prima – alleen de page in de derde akte 
moet meer naar voren komen – die heeft benen die gezien 
mogen worden!’ – ’s Morgens op de dag van de uitvoering 
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verscheen bij het appèl van de compagnie onverwachts de 
bataljonsadjudant en die riep tot mijn verbazing mijn naam: 
‘Landstormman Gronemann!’ Ik rende naar voren en ging 
voor hem staan – snel bedenkend wat voor verschrikkelijks 
ik gedaan kon hebben, dat de hoge heren in alle vroegte al 
mobiliseerde. Maar het liep anders: ‘Vanavond na de voor-
stelling geven de officieren in het “Duitse huis” een souper 
voor de artiesten. De dames willen dat u ook uitgenodigd 
wordt. Dus u wordt daar verwacht!’ – ‘Tot uw orders, luite-
nant!’ – Nou – het was een vreemde situatie voor mij als eni-
ge soldaat. Alleen met de officieren – dat was nog wel ge-
gaan – met alleen de dames was ook nog wel gelukt – maar 
zo – ik was naast de page met de bezienswaardige benen ei-
genlijk iemand die een plaats vrijhield. Maar op een verge-
vorderd uur, na aanzienlijke alcoholische genietingen, stond 
er een oudere acteur op, die de bataljonsadjudant als volgt 
toesprak: ‘Eén ding begrijp ik niet! U – hik – u bent nou zo’n 
hoge ome – en – en zo’n man als Gronemann – hik – die is 
maar gewoon soldaat! Hoe kan dat?!’  
 Nou – ze zorgden wel dat ik niet te overmoedig werd! 
Twee dagen later ging ik de locatie binnen van ons feest, het 
“Duitse huis”, in een pak van dril en met op mijn rug een 
zak haver en vroeg bescheiden waar ik die neer kon leggen. 
– Sic transit gloria mundi. –  
 Nu in Białystok speelde ik weer toneel. We organiseerden 
in die zomer van 1917 een serie festiviteiten. Eerst vierden 
we een jubileum van onze kapitein en daarna was het af-
scheidsfeest van eerste luitenant Frentz, de algemeen gelief-
de, die ons verliet, zeiden ze, na een conflict met de chef à la 
Posa tegen koning Filips. Zo speelden we Schillers Don Car-
los – wel in mijn wat vrije bewerking; staaltjes daarvan kan 
ik om redenen van censuur niet geven – een beetje ruw was 
het wel – maar als ik nu in het tekstboek blader, valt me op 
hoe militair de dichter ingesteld was; hij was immers van 
adel en oorspronkelijk legerarts. Wie bijvoorbeeld weet dat 
in het militaire jargon vader Filips zoveel betekent als “ar-
rest” zal de huiver voor vader Filips in de tragedie pas hele-
maal begrijpen. De opvoering was heel vrolijk en Arnold 
Zweig als koningin was regelrecht verleidelijk. Als conferen-
ciers fungeerden de onderofficieren Eulenberg en Grone-
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mann en er werd lustig geïmproviseerd. Eulenberg hield, 
omdat ik nog niet helemaal geschminkt was, voor het doek 
een literaire inleiding over Schiller, terwijl hij van tijd tot tijd 
keek waar ik bleef. Hij beweerde dat ik achter tekeerging, 
omdat hij me al mijn grappen afpakte. En toen ik eindelijk 
klaar was en naast hem verscheen, zei hij: ‘Straks gaat Gro-
nemann slaan!’ – Waarop ik antwoordde dat dat zijn eerste 
doorslaande succes op het toneel zou zijn.  
 Er waren ook serenissimus-intermezzo’s omdat Zijne 
Hoogheid de oorlogscorrespondent zijn bezoek had aange-
kondigd. – De heren oorlogscorrespondenten, die in 
Białystok hun hoofdkwartier hadden, waren het voorwerp 
van dagelijkse spot. Wij zagen hoe de heren in heel oorlogs-
zuchtige uitdossing in de stad achter heel vreedzame ver-
overingen aan liepen en zich lekker volvraten om vervol-
gens hun bloeddorstige en huiveringwekkende berichten 
van het front te lezen. Ze kwamen er die avond dan ook niet 
zo makkelijk van af. Vanzelfsprekend kwam de persman – 
zoals gewoonlijk – te laat, toen het belangrijkste voorbij was 
– en even vanzelfsprekend wees hij de gereserveerde plaats 
op de voorste rij af. Hij was gewend alles liever uit de verte 
– van heel ver achteraan – te bekijken.  
 
 

Bloemendagen 
 
We namen echter ook geanimeerd deel aan andere feesten. 
Van tijd tot tijd werden er ten bate van de grote joodse lief-
dadigheidsverenigingen bloemendagen georganiseerd, die 
eindigden met een feest in het mooie stadspark. Op zulke 
dagen werd de straat bezet door joodse jonge meisjes, alle-
maal voorzien van sjerpen met een opschrift in Hebreeuwse 
letters. De meisjes benaderden geen militairen die ze niet 
kenden, om onaangename incidenten te vermijden, maar de 
meeste officieren namen zelf het initiatief en kochten de bos-
jes en de blauw-witte insignes met de davidster. ’s Middags 
was het dan een vrolijke boel in het park, iedereen was in 
het blauw-wit gekleed, alle bezoekers droegen de joodse 
kleuren en maar heel weinig officieren bleven weg. Al het 
aanwezige antisemitisme verdween bij de aanblik van de 
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joodse schonen en het luchtpostverkeer was geweldig; iede-
re bezoeker had een nummer als adres op zijn borst en klei-
ne postillons d’amour bezorgden snel de met vermakelijk-
heidsbelasting belaste kaartjes over en weer. Maar in het 
midden stond de landstormkapel te spelen. Van tijd tot tijd 
speelden ze het joodse volkslied – de Hatikva. De Hatikva 
was algemeen erkend als nationale hymne. De meeste Duit-
sers waren verrast door de ontdekking in Oost-Europa van 
een levendige joodse volkswil. Terwijl ze alleen gewend wa-
ren aan “israëlieten” en “staatsburgers van de joodse deno-
minatie”, zagen ze hier mensen die zich van hun volksaard 
bewust waren en voor hun nationale karakter uitkwamen – 
een natie die net zoveel bestaansrecht had als alle andere. Je 
stond sympathiek of antipathiek tegenover de joden – maar 
je kon hun nationale bestaan niet ontkennen, je moest met 
de joodse natie rekening houden als met alle andere en nie-
mand kon en mocht die onvergelijkelijk sterke volkswil van 
een al duizenden jaren van een eigen staat beroofde volkswil 
zijn respect onthouden. Zo kwam het dat wanneer bijvoor-
beeld in het Duitse theater in Kowno de kapel ter afsluiting 
van een feestconcert de joodse hymn inzette en het joodse 
publiek zingend inviel, de officieren in de loges opstonden 
en met hun helm in de hand tot het slot bleven staan.  
 Bij een van die parkfeesten was er ook een echte schoon-
heidswedstrijd en dat was een hard gevecht. Als gewetens-
vol chroniqueur moet ik helaas vermelden dat het niet zon-
der een heel bedenkelijke en gedeeltelijk zelfs fanatieke agi-
tatie verliep. De ene partij had een dame van buiten de stad, 
een Wilnase, als favoriet gekozen; dat wekte de verontwaar-
diging van de plaatselijke schoonheden – een mij onbekende 
bakvis kwam verontwaardigd op me af en verklaarde met 
ogen die vuur schoten: ‘Wij pikken het niet dat een meisje 
van buiten de stad wint!’ – Onze officieren van de pers ston-
den aan de kant van het Białystokse schoonheidsparticula-
risme en de winnares was inderdaad een werkelijk beeld-
schoon meisje uit de stad. Maar Hans Goslar was diepbe-
droefd en publiceerde in de Białystokse krant een artikel vol 
bitterheid, waarin hij te verstaan gaf dat er bij de verkie-
zingspropaganda van een bepaalde kant middelen waren 
gebruikt die elke waarachtige democratie onwaardig waren 
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en grensden aan corruptie, dat er beslist niet zonder aanzien 
des persoons gewerkt was en dat hij het resultaat dan ook 
niet als maatgevend en bindend kon zien. Het artikel was 
blijkbaar met zijn hartenbloed geschreven.  
 
 

Het sprookje van het lage morele niveau 
 
Ik heb het al vaak gehad over de flirt, die tussen de bezetting 
en het vrouwelijke deel van de bevolking een heel graag be-
treden brug van verstandhouding werd. Hoe onschuldig en 
vriendelijk die relaties in het algemeen ook waren, ik ben 
toch bang dat de een of ander hier een nieuwe bevestiging in 
zou kunnen zien van het lage morele niveau van de joodse 
vrouwen in Oost-Europa. Ik weet dat serieuze en allesbehal-
ve kwaadwillige bezoekers van joods Oost-Europa er te goe-
der trouw zulke opvattingen op na hielden – nog helemaal 
afgezien van kwaadsprekers – en ik beschouw het als mijn 
plicht om daar tegen in te gaan. Het is niet waar! Waar is dat 
de vreselijke nood van de oorlogstijd veel vrouwen en moe-
ders in het verderf stortte en dat meisjes in hun wanhoop 
van het rechte pad af raakten om aan brood te komen voor 
henzelf en hun familie. En natuurlijk was de verleiding en 
de verlokking tot oppervlakking levensgenot nooit en ner-
gens zo groot als toen. Maar iedere echte kenner van de om-
standigheden zal het met me eens zijn dat zulke gevallen on-
danks alles grote uitzonderingen waren en verder dat die 
vrouwen dat leven meteen de rug toekeerden, zodra ze de 
kans kregen om op een beetje fatsoenlijke manier te leven. In 
Białystok werden er toen werkplaatsen voor die meisjes in-
gericht en ze kwamen in groten getale en bewezen door 
hard te werken dat ze in wezen fatsoenlijke mensen waren 
gebleven. Onze legerrabbijnen kunnen dat bevestigen en ie-
der van hen zal kunnen vertellen over ontzettende psychi-
sche tragedies, die zich afspeelden in die door het bestuur 
bijzonder zorgvuldig gecontroleerde en beschermde huizen.  
 Maar ik begrijp heel goed hoe die verslaggevers tot hun 
misleidende berichten kwamen. Ze zagen nu eenmaal dat de 
Duitse soldaten bijna alleen met joodse meisjes wandelden. 
Geen wonder, als je bedenkt dat daar de taalproblemen 
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wegvielen en dat die meisjes natuurlijk ook cultureel het 
dichtste bij de Duitsers stonden – en dat een groot deel van 
de niet-joodse bevolking een diepe haat tegen de Duitse be-
zetters koesterde.  
 Het klopt, als er verteld wordt dat in 1915 in Wilna opge-
schoten jongens de soldaten aan hun jas trokken: ‘Komt u 
mee – heer! Sjeejne gebraden gans! Ik heb een sjeejne zuster!’ 
– Of de jongen een zuster had en of die knap was, dat was in 
geen geval vast te stellen. Ze kwam in elk geval niet tevoor-
schijn. En de meegelokte gast liet zich lachend de werkelijk 
heerlijke gebraden gans smaken en betaalde stil zijn reke-
ning; gereclameerd heeft bij het stille, oude echtpaar van het 
café waarschijnlijk niemand.  
 Maar de beruchte thee-animeerhuizen! Er was waar-
schijnlijk een heel aantal van die huizen, waar het, overigens 
bij heel bescheiden prijzen, niet veel anders toeging dan in 
een Berlijnse dansbar. Je werd er zelden afgezet – alcohol 
was er nauwelijks – maar er werd gedanst en de bedienende 
meisjes waren niet bepaald preuts. Maar in die heel beschei-
den etablissementen waren nauwelijks joodse meisjes. Wel 
zag je bijvoorbeeld in Wilna en andere plaatsen veel theehui-
zen met achter de ramen felgekleurde gordijnen, en voor de 
deur stonden weelderige en gewoonlijk knappe joodse vrou-
wen met bonte omslagdoeken uitdagend naar de voorbij-
gangers te glimlachen en hen naar binnen te wenken. Dan 
stootten de naïeve landstormmannen elkaar met hun ellebo-
gen aan en verdwenen met een verlegen lachje naar binnen. 
Maar de vrouwen bleven buiten en binnen bracht een kleine, 
bleke jongen de thee met suiker naar de eenvoudige, onge-
dekte houten tafel. Er was geen vrouwelijk wezen te zien be-
halve hooguit de oude vrouw des huizes. Dan zaten de gas-
ten elkaar dom aan te kijken – lepelden langzaam hun thee 
en gingen na lang rondstaren weg – op de plotseling onge-
naakbaar geworden vrouwen voor de deur alleen maar 
schuwe blikken werpend.  
 Veel wat niet bepaald opwekkend en mooi was, zag er 
voor de oppervlakkige toeschouwer nu eenmaal veel erger 
uit. Je moet niets alleen maar van buiten bekijken, je moet 
erin doordringen. Ik ging naar binnen.  
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 Daarnaast was er een serie heel degelijke theehuizen, die 
mooi ingericht waren, waar een fatsoenlijke opgewektheid 
heerste, waar muziek gemaakt werd en waar je prettig kon 
praten met de waardin en haar dochters, die vaak betere tij-
den gekend hadden – zoals bijvoorbeeld in het theehuis van 
Sonia R., waar vaak heren van de intellectuelentafel elkaar 
ontmoetten. –  
 Maar ik wil iets vertellen wat ik in Wilna meemaakte en 
wat de situatie eigenlijk het beste illustreert:  
 Op de grote laan van de Georgevski-prospekt zag je tegen 
de avond veel opvallend knappe jonge meisjes wandelen en 
hun vurige en veelbelovende blikken konden zelfs voor 
mannen van middelbare leeftijd gevaarlijk worden. In de 
loop van mijn studiereizen kwam het soms zo uit dat ik met 
een van die meisjes in de mooie konditorei van Strall aan de 
koffie zat. Het schema van de stuiversromannetjes in het 
Westen is bekend. Vader stafofficier, jong gestorven, moeder 
van oude adel enzovoort. Het is heel typerend welk koloriet 
zulke verhalen in het Oosten krijgen. Daar was de vader re-
gelmatig een rabbijn en talmoedgeleerde. Ook hier blijkt, op 
een vertekende manier, voor welke stand het volk het mees-
te respect heeft.  
 Dus op een dag zat ik weer bij Strall met een heel leuk 
babbelend meisje, dat je bijna aan de waarheid van Natha-
nael Sichels schilderijen zou doen geloven, en bewonderde 
met enig plezier de handigheid waarmee die Ruth of Esther 
oneindige hoeveelheden gebak naar binnen werkte, toen een 
onbekende onderofficier me aansprak en vroeg of hij me 
even onder vier ogen kon spreken. Ik deed wat hij vroeg en 
hoorde nu het volgende vreemde verhaal:  
 ‘Kameraad, als je het niet erg vindt, wil ik je op een 
vriendschappelijke manier waarschuwen. Ik neem aan dat je 
onbekend bent in Wilna. Hier in Wilna trappen wij er niet 
meer in bij die vrouwen. Ik waarschuw je heel dringend 
voor die slechte jodinnen, dat zijn de gemeenste bedriegsters 
die er bestaan.’  
 Ik staarde hem behoorlijk onthutst aan en vroeg om nade-
re uitleg.  
 ‘Nou,’ vervolgde hij, ‘het is altijd en eeuwig hetzelfde 
liedje. Die meisjes laten zich uitnodigen voor de koffie, wer-
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ken zoveel mogelijk naar binnen – thuis hebben ze immers 
niks te vreten – en als ze volzitten – – – dan verdwijnen ze.’  
 Ik heb me er door herhaalde experimenten van overtuigd 
dat de “waarschuwing” terecht was. Maar nooit in mijn le-
ven heb ik zo’n morele verontwaardiging gezien als bij die 
korporaal.  
 
 

Een literaire rechtbank 
 
Wie de gelegenheid heeft de joodse jongeren in Oost-Europa 
in hun vrije uren te bekijken, weet dat die jonge mensen op 
een hoog moreel niveau staan. Ze gebruiken elke gelegen-
heid om intensief aan hun intellectuele ontwikkeling te wer-
ken. Ze zijn vervreemd van de sfeer van het leerhuis en het 
is interessant om te zien op welke manier ze een alternatief 
creëren. Ik wil een voorbeeld geven: op een dag vond ik op 
kantoor een briefje van leraar K., die me vroeg om ’s avonds 
naar de joodse culturele vereniging te komen, waar ik iets 
interessants zou zien. Ik kon pas wat later komen en de zit-
ting was al aan de gang. De tamelijk grote zaal zat stampvol; 
het publiek bestond bijna uitsluitend uit jonge mensen van 
beide seksen. Heel veel hielden een opengeslagen boek voor 
zich. Ik drong naar voren. Op het podium stond een u-vor-
mige tafel, waaraan negen mensen zaten, drie aan elke zijde, 
en er was ook een dame bij. In de zaal, vlak voor het podi-
um, stond een tafel waaraan een aantal dames en heren za-
ten die ijverig aantekeningen maakten. Iedereen, ook de 
mensen op het podium, hadden een exemplaar van het boek 
voor zich dat ik in de zaal gezien had. Het proces duurde 
even voor ik begreep wat er eigenlijk gebeurde.  
 Er vond een proces plaats – een zogenaamd literair pro-
ces. De leden van de vereniging hadden een paar weken ge-
leden opdracht gekregen een bepaalde roman te lezen en nu 
volgde de uitspraak over dat werk in de vorm van een 
rechtszaak. De heldin van het boek was een soort figuur als 
Ibsens Nora, die weggaat bij haar man en kinderen en ande-
re vermeende plichten volgt. Ze werd nu aangeklaagd we-
gens kwaadwillige verlating van haar gezin en andere delic-
ten. De drie heren aan de middelste tafel waren de rechters, 
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aan de ene zijtafel zaten de aanklagers en aan de andere zij-
tafel de verdedigers, terwijl de mensen voor het podium de 
jury vormden.  
 De rechtszaak verliep als volgt: een van de aanklagers be-
riep zich bijvoorbeeld op getuige R. door te zeggen dat ge-
tuige R. op pagina 83 – overal werd die bladzij opgeslagen – 
het volgende zei: … en nu las hij de betreffende passage 
voor. Meteen stond een van de verdedigers op en zei: ‘De 
getuige spreekt zichzelf tegen: op pagina 122 zegt hij’ – weer 
bladerde iedereen – – en nu volgde het voorlezen van de 
blijkbaar tegenstrijdige uitingen van R.. Zo volgde woord en 
weerwoord en soms werd als deskundige de auteur – pagi-
na 68 en pagina 154 – gehoord. Maar er verschenen ook an-
dere deskundigen. Dostojevski, Ibsen, de profeet Jesaja, 
Knut Hamsun en Nietzsche moesten voor de rechtbank een 
verklaring afleggen. De jury deed ijverig mee en het publiek 
volgde de gang van zaken heel gespannen. Nu moet je je 
niet voorstellen dat de rechtszaak een humoristisch of paro-
distisch karakter had; het was voor alle deelnemers een 
enorm serieuze zaak en de voorzitter leidde de rechtszaak 
op een heel charmante manier. Eén keer, na een slagvaardi-
ge opmerking van een van de betrokkenen, applaudisseerde 
het publiek. Nadat hij de rust hersteld had, gaf de voorzitter 
het publiek op een heel elegante manier een terechtwijzing 
door te zeggen: ‘Ik heb niet de mogelijkheid om de zaal te la-
ten ontruimen en ik verzoek u mij niet meer op dat zwakke 
punt te wijzen.’  
 De rechtszaak duurde acht dagen, van zeven uur tot te-
gen tienen, wanneer alle burgers binnen moesten zijn, maar 
op zaterdag en zondag begon de rechtszaak al om vier uur. 
De publieke belangstelling werd van dag tot dag groter en 
elke dag moesten er letterlijk honderden onverrichter zake 
terug naar huis. In de stad werd gediscussieerd over de ver-
moedelijke afloop van het proces, zoals bijvoorbeeld bij een 
sensatieproces in Berlijn of Wenen het geval zou zijn. Toen 
op zaterdag de pleidooien begonnen, werd de toeloop bijna 
levensgevaarlijk. Ik heb zelden zulke goede aanklachten en 
pleidooien gehoord als bij die gelegenheid. Door de ene par-
tij werden de oude joodse traditie en gebruiken tegen de be-
klaagde aangevoerd en de andere partij bracht het geschut 
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van de modernen in stelling. De redenaars gaven blijk van 
grote belezenheid en uiterste welbespraaktheid. Nooit tij-
dens mijn lange activiteit als advocaat is een officier van jus-
titie me zo sympathiek geweest als die beeldschone verte-
genwoordigster van de aanklagers. Welk resultaat er ten 
slotte uitkwam, kan ik me niet precies meer herinneren; 
voor zover ik weet, kwam de jury tot een juridische vrij-
spraak, maar een morele veroordeling.  
 Nu moet je je voorstellen dat de hele zaak plaatsvond 
midden in de zomer en in een heel mooie en warme zomer. 
Die jonge mensen, die overdag achter de toonbank, op kan-
toor of in de werkplaats zaten, brachten hun avonden door 
in een warme, benauwde en overvolle ruimte, enkel en al-
leen voor dat intellectuele probleem. Het kan zijn dat ze een 
deel van de tijd beter hadden kunnen besteden, maar één 
ding staat wel vast: die jongeren zijn moreel niet verdorven!  
 Zoals al duidelijk was, beperkte de belangstelling van die 
mensen zich niet tot joodse zaken. Je kunt je nauwelijks 
voorstellen met welke ijver de goede literatuur van het Wes-
ten verslonden wordt. Ik zou willen beweren dat zelfs onze 
klassiek opgeleide jonge mensen in het Westen lang niet zo 
onderlegd zijn in de Duitse literatuur en vooral in de klassie-
ken als hun meeste leeftijdgenoten daar in het Oosten, die 
tenminste in die richting toch grotendeels autodidact zijn. 
Wij stonden daar vaak met onze mond vol tanden. Ik herin-
ner me dat ik op een dag ging wandelen met een paar jonge 
mensen. Er ontstond onder hen een heel intensief gesprek 
over kunst. Ik luisterde meestal rustig en zei maar één keer, 
vermoedelijk om te laten zien dat ik ook wel iets over kunst 
gelezen had: ‘Iets dergelijks zegt Lessing in hoofdstuk 5 van 
zijn Laocoön.’ Daarop keken de jongens en meisjes elkaar 
stomverbaasd aan en een meisje zei bescheiden: ‘Neem me 
niet kwalijk, maar dat staat in hoofdstuk 6.’ – Ik was voort-
aan voorzichtiger.  
 Ik geef toe dat favorieten van het Duitse volk, zoals 
Courths-Mahler, in Oost-Europa weinig bekend zijn. Maar 
de door ons bestuur georganiseerde pers, die zich verdien-
stelijk moest maken voor de verspreiding van Duitse cul-
tuur, probeerde die tekortkoming goed te maken. Maar ik 
ben bang dat zelfs het Kownose nieuwsblad met de publica-
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tie van een lange roman van Anny Wothe geen fanclub van 
die schrijfster heeft kunnen creëren.  
 
 

Verenigingsleven 
 
Buiten de culturele vereniging waren er in Białystok nog een 
groot aantal uiteenlopende verenigingen, die allemaal één 
ding gemeen hadden: eindeloze debatten. Russische joden 
zijn geboren redenaars, maar zijn niet in staat zich te beper-
ken en daardoor hebben de beste redevoeringen door hun 
lengte vaak geen effect. Doordat er in het tsaristische Rus-
land immers nauwelijks een echt verenigingsleven mogelijk 
was, is het begrijpelijk dat de mensen in Oost-Europa maar 
moeilijk en langzaam kunnen wennen aan de in het Westen 
allang bekende parlementaire noodzaken; tot de revolutie 
van 1905 wisten de Russische massa’s niets van parlemen-
taire zaken. Toen in 1897 het eerste zionistische congres 
werd gehouden, gebeurde het dat midden in een referaat 
een zekere meneer S. uit Zuid-Rusland opstond van zijn 
stoel en uit alle macht met een uit zijn zak gehaalde tafelbel 
begon te zwaaien. Toen dr. Herzl verontwaardigd en ver-
baasd reageerde, zei S. heel onschuldig; ‘U hebt toch ook een 
bel, meneer de voorzitter?’ Toen Alexander Marmorek, die 
bijna stikte van het lachen, vervolgens de bel wilde bemach-
tigen, riep S.: ‘De bel is van mijn hotel!’ Als je terugdenkt 
aan dergelijke dingen, moet je wel verbaasd zijn hoe snel ze 
in Rusland gewend zijn geraakt aan parlementaire om-
gangsvormen.  
 Bijna alle verenigingen hebben de een of andere partijach-
tergrond. Het partijwezen is in Oost-Europa heel ontwik-
keld; zionisten en hun tegenstanders bestrijden elkaar heftig, 
net als orthodoxen en progressieven. Maar iets als de West-
Europese assimilatie bestaat daar nauwelijks. Geen jood ver-
beeldt zich dat hij tot een andere natie behoort dan de jood-
se. De idee van nationale eenheid staat boven alle menings-
verschillen en komt niet in gevaar, doordat bij het volgen 
van elk partijprogramma een radicalisme optreedt dat nau-
welijks te vergelijken is met iets in het Westen. Er is daar hoe 
dan ook weinig bereidheid tot compromissen.  
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 Een grote rol in het verenigingsleven speelt het amateur-
toneel. Er is een aantal speciale toneelverenigingen, maar 
ook heel veel andere verenigingen organiseren van tijd tot 
tijd voorstellingen om de verenigingskas te spekken. Zulke 
voorstellingen worden daar veel serieuzer opgevat dan bij 
ons in het Westen. Ze spelen daar bijvoorbeeld niet die ont-
zettend onschuldige eenakters waar onze bakvissen zoveel 
plezier in hebben, maar ze wagen zich aan heel serieuze en 
moeilijke dingen. De joden zijn toch al een volk van toneel-
liefhebbers. Voor de jonge mensen daar, die leven volgens 
een vast, onveranderlijk ritme, is toneelspelen een uitlaat-
klep voor hun levensbehoeften. Daar kunnen de jonge meis-
jes, die hun hele toekomstige levensweg en alle verplichtin-
gen na hun huwelijk duidelijk voor ogen hebben, hun ver-
langen naar het leven daar buiten in de verte, naar een al-
leen uit de literatuur bekende wereld, bevredigen in artis-
tieke dromen, daar hun sensatie vinden en zich echt uitle-
ven. Voor die jonge mensen geldt nog het devies van “de 
planken zijn de wereld” en zo wordt er met geweldige over-
gave gespeeld – die mensen beleven werkelijk wat ze spelen.  
 In dat amateurtoneel is veel talent tot ontwikkeling geko-
men en velen hebben de weg gevonden naar het grote to-
neel, want er is een Jiddisj theater en natuurlijk is er ook in 
Białystok een vast Jiddisj toneel.  
 
 

Toneel 
 
Gezien die levendige belangstelling voor toneel waren ze in 
de bevolking natuurlijk heel benieuwd naar het Duitse to-
neel. Jammer genoeg konden we met wat we in Białystok 
aan Duitse kunst boden niet veel indruk maken. Een paar 
operettes waren nog wel redelijk, maar wat daar bovenuit 
kwam, was een ramp. In Kowno onder Werth zag het er be-
ter uit. Hans Goslar moest de toneelrecensies schrijven – en 
hij deed zijn werk met zoveel mildheid en vriendelijkheid 
dat ik daardoor bij de acteurs heel geliefd werd. Ik weet niet 
hoe het kwam, maar de luitjes bleven maar denken dat ik re-
censent G. was, en zo kwam het dat ik ook het slachtoffer 
werd van het patriarchale gebruik dat pasgeëngageerde 
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vrouwelijke leden en vooral soubrettes in gastrollen de re-
censent persoonlijk opzochten om zich te verzekeren van 
zijn welwillendheid. Maar toen Goslar een keer verhinderd 
was en ik om bijzondere redenen echt zelf een recensie 
schreef die niet zo welwillend was, merkten de artiesten wie 
er in de krant van Białystok eigenlijk het zwaard van de kri-
tiek zwaaide en sindsdien heerste er enige wrok tegen –  
Goslar.  
 Daarbij schiet me een grappige gebeurtenis te binnen uit 
een zionistisch congres, waarbij ik ook voor een ander werd 
aangezien. De bekende publicist dr. Pasmanik hield me in 
een donkere gang staande om me te vertellen welk verzoek 
hij wilde indienen. Daarbij sprak hij me aan met “dr. Hant-
ke”. Ik vond het niet nodig om hem uit de droom te helpen, 
maar gaf mijn mening over zijn voorstellen zo onverbloemd, 
dat hij maandenlang geen woord sprak met – Hantke.  
 Maar het Jiddisje toneel kon ons ook niet erg imponeren. 
Er waren wel, zoals op elk joods toneel, een aantal zeer geta-
lenteerde acteurs. Maar er was geen toneelcultuur, geen 
maar een beetje behoorlijke regie en geen samenspel. Ook 
het publiek gedroeg zich hoogst ongedisciplineerd. De men-
sen kwamen te laat, gingen op verkeerde plaatsen zitten, 
praatten hardop, gaven luid commentaar, en vooral brach-
ten de vrouwen hun kleine en kleinste kinderen mee, die 
vaak allerlei improvisaties ten beste gaven. Het was wel in-
teressant hoe het publiek de gebeurtenissen op het toneel 
met uiterste en vaak al te levendige belangstelling volgde. – 
Er was in de ellenlange pauzes ook een druk foyerleven en 
het buffet met allerlei nationale lekkernijen was heel aanlok-
kelijk. Daar waren overigens volgens ritueel voorschrift 
strikt gescheiden vlees- en melkkanten en onze officieren 
merkten al gauw dat een kaaslatke en een worstenbroodje 
niet met hetzelfde mes gesneden mochten worden.  
 Ik maakte een keer iets mee wat bewijst dat er bij het Jid-
disje toneel problemen kunnen opduiken die een Duitse re-
gisseur nauwelijks tegenkomt. Ze speelden een heel onnozel 
stuk, waar in de eerste akte twee jonge mensen door een 
overmoedig gezelschap voor de schijn onder een trouwhe-
mel gezet wordt en voor de grap trouwt. De bruidegom 
schuift de ring aan de vinger van de bruid en spreekt de ri-
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tuele formule uit. – Iedereen lacht en amuseert zich; opeens 
komt de vader van de “bruid” binnen, hoort wat er gebeurd 
is en maakt luid kabaal. Door het uitspreken van de formule 
is volgens de joodse wet het huwelijk gesloten, ook als de 
betrokkenen het niet serieus bedoeld hebben! Dat is de basis 
van de handeling. – Het probleem is overigens behandeld in 
Zangwills Kinderen van het getto. – In de entr’acte hoor ik in 
de foyer een levendige discussie, waarin een jong meisje op-
gewonden verklaart dat dat onmogelijk kan kloppen. Want 
als die wetsregel werkelijk bestond, zouden de acteur en de 
actrice nu ook echt getrouwd zijn! – Ik werd achterdochtig 
en begaf me achter het toneel om die vraag voor te leggen 
aan de acteurs. Die glimlachten alleen maar. Natuurlijk had-
den ze aan dat mogelijke gevolg gedacht en daarom liet de 
acteur die de bruidegom speelde ook een woord uit de for-
mule weg! –  
 Het repertoire van het Białystokse theater telde hoofdza-
kelijk stukken van Goldfaden en Gordin. Goldfadens “histo-
rische operettes” zijn met hun pathos onverdraaglijk, maar 
onuitroeibaar vanwege de mooie, enorm populaire liederen. 
Maar Gordin, een Amerikaanse toneelschrijver en een bril-
jant kenner van toneeleffecten, heeft met verbazingwekken-
de onbevangenheid de dramatische meesterwerken van de 
wereldliteratuur bewerkt voor zijn publiek. Nog minder 
scrupuleus gingen zijn leerlingen en opvolgers te werk. – In 
de Jiddisje literatuur wordt overigens ongelooflijk schaamte-
loos geplagieerd; ik heb dat aan de lijve ondervonden. Het 
orthodoxe en heel verbreide New Yorkse dagblad Jidisjer 
Togblat drukte mijn boek Tohuwabohu helemaal af – onder 
een andere titel, en redacteur Moskowitz tekende doodge-
moedereerd als auteur. –  
 Als voorbeeld van zo’n vreemde verbastering wil ik de 
bewerking van Hamlet noemen. Hamlet is geen prins van 
Denemarken, maar talmoedstudent – de koning is een tsa-
diek, een chassidische rabbi, geworden – Polonius een bad-
chen, een beroepsgrappenmaker, die in Oost-Europa bij alle 
bruiloften de gasten moet vermaken. De bruiloft van de tsa-
diek met de weduwe van zijn voorganger speelt dan ook een 
grote rol in het stuk en wordt gekruid door de humoristi-
sche improvisatie van de badchen-Polonius. Ik was benieuwd 
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hoe ze het probleem van de acteursscène zouden ontwijken. 
De tsadiek kon onmogelijk bij hem thuis toneel laten spelen. 
Maar het ging heel goed: er kwam een rondtrekkende ma-
gied en die hield een met hatelijkheden doorspekte droosje.  
 Alles bij elkaar zijn die Jiddisje theaters niets anders dan 
geschmier met voor een deel bijzonder begaafde acteurs.  
 Pas tijdens de bezetting werd er een serieuze poging ge-
daan om een werkelijk artistiek Jiddisj theater te creëren. 
Dat gebeurde door de stichting van het Wilnase Gezelschap, 
waar ik iets over moet vertellen – al is het in het kader van 
deze bladen maar weinig.  
 
 

Het Wilnase Gezelschap 
 
Een aantal jonge amateurs met acteertalent kwam in 1916 in 
Wilna bij elkaar om een goed joods gezelschap te vormen. 
Ze begonnen heel gedurfd in de Wilnase stadsschouwburg 
en hadden veel artistiek, maar heel weinig zakelijk succes. 
Ze sloegen zich er letterlijk hongerlijdend doorheen, maar 
waren sterk genoeg om geen concessies te doen aan de 
smaak van het publiek met betrekking tot het repertoire en 
zo voordelige successen te kopen. – Het intellectuele deel 
van de joden bleef weg, doordat Jiddisj toneel door zijn lage 
niveau bij hen in diskrediet was geraakt en van hen uit prin-
cipe geen steun meer kreeg – maar de smaak van het grote 
publiek bleef de meeslepende voorstellingen van het oude 
derderangstoneel trouw. – Toen ontdekten sommigen van 
ons Duitsers – zoals Struck, Eulenberg, Wallenberg, Goslar 
en ik – de verborgen kunst. We moedigden hen aan om op 
tournee te gaan en dat zorgde na veel moeite voor de ver-
diende erkenning.  
 Bij hun eerste gastvoorstelling – in het Duitse theater in 
Kowno – gebeurde er iets typerends. Smigielski, die de to-
neelkritiek verzorgde, schreef in de Kownoer Zeitung na de 
eerste voorstelling een enthousiaste recensie. De lange luite-
nant D., de Groot-Duitse hoofdredacteur, ergerde zich daar-
aan en toen de tweede recensie net zo schitterend uitviel, 
voegde hij er een serie hatelijke en antisemitische opmerkin-
gen aan toe. Smigielski weigerde zijn naam onder het zo 
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veranderde artikel te zetten en bleef ondanks alle dreige-
menten van zijn chef bij zijn weigering. Dat manhaftige op-
treden wekte bij luitenant D. het vermoeden dat de zo strijd-
lustige landstormman Smigielski uiteindelijk toch geschikt 
was voor dienst aan het front – hij liet meteen een onderzoek 
instellen – zijn vermoeden werd bevestigd en de dappere re-
censent werd onmiddellijk afgelost.  
 In Białystok boekte het gezelschap zijn eerste grote suc-
cessen. Het leverde toen door het schitterende samenspel en 
het bezit van een aantal eersterangs acteurs, maar vooral 
door de grenzeloze toewijding van ieder afzonderlijk, wer-
kelijk uitstekende prestaties. Daardoor begonnen ook de 
Duitse officieren naar de schouwburg te komen en de repu-
tatie van het gezelschap nam steeds verder toe. Daarop 
werd Hans Goslar van hogerhand te verstaan gegeven dat 
hij in het Duitse deel van de krant helemaal geen recensies 
van het gezelschap meer mocht publiceren en dat was de re-
den dat ik, zoals ik eerder schreef, een keer voor de verhin-
derde Goslar inviel als recensent van het Duitse gezelschap. 
Ik smokkelde namelijk door vergelijkingen te trekken, toch 
een paar uitdrukkelijke verwijzingen naar de Wilnaers in de 
recensie en was heel blij, toen het opzetje slaagde.  
 Dit is niet de plaats om de prestaties van de Wilnaers kri-
tisch te beoordelen. Ik wil alleen iets vertellen over de per-
soonlijke betrekkingen tussen onze kring en het gezelschap. 
Na de voorstelling kwamen we achter wegens de avondklok 
zorgvuldig gebarricadeerde ramen in een zaaltje van ons 
restaurant bij elkaar om na te genieten. Vooral na het einde 
van de sabbat vierden we het traditionele vertrek van Prin-
ses Sabbat altijd samen en vaak werden er tot het ochtend-
gloren Jiddisje liederen gezongen en chassidische dansen ge-
danst. ‘Weet je,’ zei Struck vaak, wanneer de extatische dan-
sen voor ons wervelden, ‘wanneer ik dat zie, zegt me dat 
meer over joodse cultuur dan duizend geschriften.’  
 Maar nu mag ik niet verzwijgen dat de vreugde niet hele-
maal onverdeeld was. Eerst tot mijn verrukking en daarna 
tot mijn groeiende ongerustheid begonnen bijna al onze jon-
gere en ook een paar oudere studenten halsoverkop verliefd 
te worden op de jeune première van het gezelschap. Struck en 
ik hadden het druk met biechthoren en het voorkomen van 
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al te grote stommiteiten. De epidemie bleef niet beperkt tot 
onze kring. Ook een paar officieren bespeurden bij zichzelf 
een geweldige veroveringsdrang en leken veel zin te hebben 
om terug te grijpen op oude landsknechtgewoonten. We 
moesten een regelrechte bewakingsdienst organiseren om de 
artieste tegen haar al te stormachtige vereerders te bescher-
men. Ook binnen het gezelschap ontstond onrust en het 
werd hoog tijd dat het allang geplande gastoptreden in War-
schau begon. Ik herinner me dat onze vriendin de laatste 
nacht goedbewaakt op een strikt geheimgehouden plaats 
ondergebracht moest worden en dat Struck persoonlijk 
zorgde voor haar veiligheid bij haar vertrek.  
 Ik had het gastoptreden in Warschau voorbereid door 
daar met hulp van Barth en Zabludowsky een garantiefonds 
op te zetten en allerlei andere maatregelen te treffen. De goe-
de reputatie was hun vooruitgesneld en hier moet ik met bij-
zondere bewondering en erkenning de vrouw noemen die, 
al was ze zelf een gevierde joodse actrice, een voorbeeld van 
onzelfzuchtigheid en zelfverloochening gaf dat je achter de 
coulissen zelden aantreft. Esther Rahel Kaminski had in Bia-
łystok ter gelegenheid van een gastvoorstelling met haar ge-
zelschap de Wilnaers gezien. Zij is zelf een van de briljantste 
actrices die ik ooit ontmoet heb – haar gezelschap overstijgt 
op geen enkele manier het niveau van het oude Jiddisje to-
neel. Ze leidt een eigen theater in Warschau en de gastvoor-
stelling van de Wilnaers in een ander gebouw moest haar 
wel ernstige zakelijke schade toebrengen. Maar zij was de 
eerste die in Warschau de roem van de Wilnaers verbreidde 
en zo gespannen verwachtingen voor hun optreden schiep. 
‘Er komt een nieuwe tijd en een nieuwe kunst,’ verkondigde 
ze en bewees zo dat er ook in het oude Jiddisje theater on-
zelfzuchtige liefde voor de kunst te vinden is.  
 Ik wil voor een beschrijving van de mentaliteit die toen bij 
het Wilnase Gezelschap heerste nog verslag doen van een 
typerende scène. Het succes van het gastoptreden in War-
schau was voor de mensen een kwestie van erop of eronder. 
Hier zouden ze zich voor het eerst blootstellen aan serieuze 
kritiek in een oude theaterstad en voor het eerst de concur-
rerentie aangaan met de gevestigde gezelschappen van me-
vrouw Kaminski en de heer Adler. Het was het grote exa-
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men en van het slagen hing ook hun zakelijke bestaan af. Ik 
was met hen meegereisd en zat met kloppend hart bij de 
eerste voorstellingen. Het applaus was enorm, de ene recen-
sie was nog enthousiaster dan de andere en de voorstellin-
gen waren meer dan uitverkocht. Zo zat ik dolgelukkig in de 
zaal, toen het publiek na de tweede akte van een stuk van 
Hirschbein een ovatie gaf – maar tot mijn verbazing werd 
het doek niet opgehaald om de artiesten gelegenheid te ge-
ven voor de zaal te buigen. De ovatie zwol aan – het doek 
kwam niet in beweging. Ik rende naar achter het toneel, naar 
de kleedkamers en trof alleen maar ontstemde gezichten. Nu 
raakte ik geïrriteerd en ik begon tegen de mensen uit te va-
ren. ‘Nou hebben jullie je doel bereikt – jullie hebben het 
grote succes in Warschau – artistiek en zakelijk – en nog zijn 
jullie ontevreden!’ Daarop draaide de regisseur zich om en 
zei: ‘Het was beter geweest als de schouwburg leeg was ge-
weest en als wij beter gespeeld hadden! Aan het applaus 
merk je dat ze in er Warschau ook niks van begrijpen!’  
 Ik dacht aan mijn kleine, bedroefde meisje van het gym-
nasium in Kowno, dat huilde, omdat ze eerste was gewor-
den!  
 Het succes bleef de mensen volgen – zelfs de heren van 
het Duitse gouvernement-generaal gingen met hun eregas-
ten uit Duitsland naar het Wilnase Gezelschap en na de oor-
log kon ik voor het gezelschap de weg naar het Westen ba-
nen. Ze hebben intussen naam gemaakt in Europa. Maar 
toen moesten er nog vele moeilijkheden overwonnen wor-
den. Het waren geen makkelijke mensen en zo gediscipli-
neerd als ze op het toneel waren, zo ongedisciplineerd wa-
ren ze daarbuiten. Hun temperament bleek niet alleen voor 
het voetlicht. Daardoor was het voor mij een hele opluch-
ting, toen ik mijn beschermelingen kon toevertrouwen aan 
de zorg van Laze Barth. Maar nog voor ik uit Warschau ver-
trok, kwam hij handenwringend naar me toe om te vragen 
of ik hem wilde bevrijden. Hoezeer hij zich ook had ver-
heugd op zijn nieuwe taak, die hem tot het leven achter de 
coulissen bracht waar hij tot dan toe van verre zo naar had 
verlangd, hij had niet gedacht dat het tot de plichten van een 
joodse theaterintendant hoorde om midden in de nacht bij 
de apotheek bruispoeder te halen voor artiestes die dreigden 
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flauw te vallen – in alle vroegte snikkende biechten of aan-
klachten aan te horen – heldenmoeders die rollen weigerden 
liefderijk te kalmeren en voortdurend te beschikken over 
diep in hun mannelijke waardigheid gekrenkte regisseurs 
als uitlaatklep voor woede en smaad. Ik verdween en dook 
maar af en toe op om tranen te helpen drogen en alle door-
stane ellende te laten compenseren door artistieke prestaties.  
 Maar die mannen vermoordende jeune première trouwde 
met de jeune premier en bereikte zo een veilige haven. Hij en 
zij beweren dat ik de koppelaar was. Toen ze voortdurend 
ruzie maakten, had ik namelijk een keer gezegd: ‘Jongens, 
jullie maken toch al dag en nacht ruzie. Dan kunnen jullie 
toch beter meteen trouwen?’ – Maar de huwelijkssluiting 
verliep als volgt: op een treinreis vanuit Łódź, waar ze een 
gastvoorstelling hadden gegeven, schoof de jonge man zon-
der veel omhaal een ring aan haar vinger en sprak de al ge-
noemde formule uit – maar zonder een woord weg te laten. 
Naderhand was er een hele consternatie! Zij beweerde dat 
het maar een grap was geweest en ze gingen van het station 
naar de rabbijn. Die zei dat het huwelijk voltrokken was en 
gaf een scheiding in overweging. Dat wilden ze nu ook weer 
niet en het werd een heel goed en vredig huwelijk!  
 
 

Film in Białystok 
 
Films speelden in Białystok een grote rol. Er waren twee bi-
oscopen, de Kino Modern en de grote Apollo-Kino, en beide 
deden goede zaken. De grote liefdadigheidsverenigingen 
wisten van dat feit voor zichzelf ook nuttig gebruik te ma-
ken. Ze huurden bijvoorbeeld voor drie dagen in de week 
het ene of het andere etablissement. Dan gingen een paar 
dames van het bestuur achter de kassa zitten, openden 
meestal ook in de hal een buffet, lieten bijzonder verzorgde 
programma’s drukken en haalden voor hun doelen aanzien-
lijke bedragen op. Soms, en vooral in de Apollo-Kino, pro-
beerden ze voor zulke avonden door bijzondere attracties 
nog meer bezoekers te trekken. In Modern was dat niet no-
dig. In de persoon van de aantrekkelijke dochter van de ei-
genaar had die bioscopp een onovertroffen trekpleister en 
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juffrouw Bertel verstond de kunst om haar grote menigte 
vereerders regelmatige bijdragen voor de goede doelen te 
vragen. Toen ze zich verloofde, ging een deel van de intel-
lectuelen voortaan naar Apollo. –  
 Daar was een keer, ook ten bate van een of ander goed 
doel, een mooie wedstrijd: een groot filmdrama werd drie 
dagen lang zonder titel gedraaid, en de bezoekers moesten 
een passende titel bedenken. Ik zat in de jury en was blij met 
de vele ingenieuze en soms heel geestige oplossingen. – 
Maar het allervreemdste was de volgende gebeurtenis, die 
me toen behoorlijk kwaad maakte. Op een dag werd er, ook 
ter gelegenheid van zo’n manifestatie ten bate van een jood-
se vereniging – een echt bekeringsstuk opgevoerd. Een van-
wege zijn sympathie voor de Europese cultuur door de fana-
tieke chassidische gemeente vervolgde en uitgestoten jonge 
jood vindt vrede bij de alleenzaligmakende kerk en sterft 
uiteindelijk in de armen van de goedige prior in het klooster. 
– Dat was al curieus genoeg, maar in elk geval te verklaren 
door het feit dat die theaters geen invloed hebben op de 
keuze van de programma’s die de filmdistributeurs leveren. 
Maar nu komt het vreemdste: tijdens de dood in het klooster 
klonk plotseling een Hebreeuws gezang! Het voortreffelijke 
koor van de nieuwe synagoge bracht een treurpsalm ten ge-
hore! – In mijn verontwaardiging maakte ik de dirigent, de 
prachtige oude heer Bermann, hevige verwijten vanwege 
dat grove gebrek aan tact en goede smaak. Hij begreep mijn 
woede helemaal niet. ‘Het is zo gek,’ zei hij, ‘dat vast en ze-
ker geen jood zich zal laten dopen. En daardoor verdienen 
we zoveel dat we op sjabbos rustig in sjoel kunnen zingen.’  
 
 

Terug naar Kowno 
 
Oktober 1917 werd onze persafdeling weer met de opper-
kwartiermeester mee naar Kowno verplaatst. Ook verheug-
den we ons er allemaal op dat we het fijne Kowno terug 
zouden zien, het was toch ook een moeilijk afscheid van Bia-
łystok. Toen de grote vrachtwagen met ons persmensen in 
de avondschemering wegreed, stond er op het marktplein 
een heel stel jonge meisjes te zwaaien met zakdoeken die nat 
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van de tranen waren. Dat waren de leerlingen van het Gut-
manngymnasium, en ze waren verdrietig om Leo Deutsch-
länder, die in korte tijd hun idool geworden was. Eén ding 
beviel mij bijzonder aan die relatie: al die meisjes waren zio-
nistes – Deutschländer, een aanhanger van de Agoeda, was 
een vurig tegenstander van het zionisme. Dat die meisjes op 
hun bakvisleeftijd zich ondanks al het gedweep met hun le-
raar niet van hun opvattingen af lieten brengen, was een te-
ken van grote innerlijke zelfstandigheid en karaktervastheid. 
Natuurlijk vonden ze het allemaal waarschijnlijk maar een 
gril van de goede Leo, dat hij beweerde geen zionist te zijn – 
ze geloofden dat gewoon niet. (En misschien hadden ze niet 
eens helemaal ongelijk!)  
 We trokken Kowno binnen en werden door onze oude 
vrienden hartelijk begroet. De stamtafel van de intellectue-
len, die in Białystok niet echt op zijn plaats was geweest en 
een beetje ineengeschrompeld was, herstelde zich.  
 Ook het sociale verkeer in de huizen van Kowno leefde 
weer op. – Bij mevrouw Eliaschewitz werden allerlei literai-
re en sociale problemen bediscussieerd – Arnold Zweig ging 
daar, heen en weer rennend in de kleine, gezellige salon, te-
keer tegen de verburgerlijking van de smaak, die voort-
schreed van het Westen naar het Oosten. Daarbij koos hij tot 
onze ontzetting ongegeneerd als voorbeeld de schilderijen 
aan de muur en de kamerinrichting, die hij veroordeelde als 
grote kitsch – en bij mevrouw Karno probeerden onze kun-
stenaars de vrouw des huizes duidelijk te maken dat de tij-
dens onze afwezigheid door haar gemaakte tekeningen een 
heel betreurenswaardige artistieke achteruitgang beteken-
den – kortom: we lieten merken dat we ons helemaal thuis 
voelden. –  
 Mij wachtte nog een nieuw werkterrein. Luitenant D. van 
de Kownoer Zeitung, die vroeger in de redactie van de Deut-
sche Tageszeitung zat, deed Magnus Zeller en mij het voorstel 
om een humoristische bijlage te beginnen, Het goelasjkanon. – 
Op zichzelf hadden we daar geen van beiden erg veel zin in, 
omdat satire juist daar onderdrukt had moeten worden 
waar hij het meest op zijn plaats was. Aan de andere kant 
bood de redactie van de Kownoer Zeitung in de samenstelling 
na het vertrek van Smigielski op zichzelf een prachtig onder-
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werp voor humoristen. De lange, dunne O. en de korte, dik-
ke Bronck zagen er al uit als de komische Stettiner Zangers en 
konden als vaste personages met commentaar op de politiek 
van de dag best populair worden. Zeller maakte er al gauw 
een tekening van en ik had veel zin om de half cynisch-bru-
tale en half gezellig-alcoholische humor van de lange O. vast 
te leggen. Maar het liep anders! Ik liet mijn medewerking af-
hangen van het honorarium. O. viel bijna van zijn stoel: ‘Ho-
norarium? Van mij? – Man, hoe haal je het in je hoofd?’ – 
Maar ik bleef rustig en hield voet bij stuk. Mijn zorgvuldig 
bewaarde, op een gunstig moment van kapitein Bertkau ge-
kregen papier dat me bevrijdde van de taptoe en de avond-
klok werd door het bureau van de Kownose commandant 
niet erkend. Ik wilde nu ook een verklaring dat ik me als lid 
van de redactie ook ’s nachts vrij mocht bewegen met het 
oog op de vrije nieuwsgaring. – O. haalde opgelucht adem. 
‘Alles is best, zolang het maar geen geld kost!’ zei hij. ‘Ik heb 
niet het minste recht om zo’n verklaring op te stellen, maar 
ik zal zo’n tekst voor je schrijven en die voorzien van zoveel 
stempels, dat iedere patrouille en iedere officier overstag 
gaat, als je dat vodje laat zien.’ Ik kreeg mijn prachtige ver-
klaring en daarna – werd het blad na het eerste nummer ver-
boden; nooit heb ik een waardevol honorarium zo makkelijk 
en pijnloos verdiend! –  
 
 

Café Steinbach 
 
Een nog grotere rol dan bij ons eerste verblijf speelde bij ons 
nu het koffiehuis van madame Steinbach. Elke middag 
kwam daar een groep intellectuelen bij elkaar en wachtte 
ongeduldig op de verse kwarktaart. Maar ’s avonds aten Os-
car Kühl en ik daar regelmatig onze eierkoeken en wenden 
langzamerhand aan het schelle orgaan van de waardin, die 
in de winkelruimte zo met de klanten onderhandelde dat je 
altijd dacht dat ze een flinke ruzie gekregen hadden. Toch 
ging alles heel vreedzaam toe. Ze was een heel verstandige 
vrouw, mevrouw Steinbach, en we luisterden graag naar 
haar, wanneer ze bij ons kwam zitten en over alle narigheid 
die ze intussen doorstaan had.  
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 Toen vaardigde de stadscommandant een strikt verbod 
uit op het maken van gebak. Nou – kon je je daaraan hou-
den? Wat hadden alle officieren gedaan en alle jongeheren 
van de militaire academie – als er geen kwarktaart bij moe-
der Steinbach geweest was, geen kruimelgebak, geen bobes 
en geen plintses – om maar niet te spreken van de heerlijke 
latkes! Zij kende de behoeften van het leger beter dan de 
commandant. Maar op een dag gaf mevrouw Conrad aan de 
overkant – haar concurrent, een Duitse – haar aan bij de 
commandant. Die besloot nu om in die hoogst belangrijke 
zaak niet op geruchten af te gaan – het was in dit geval voor 
de beschuldigde immers niet moeilijk geweest om de be-
ambte van de militie op een bijzonder aangename manier de 
mond te stoppen – maar hoogstpersoonlijk het onderzoek 
ter hand te nemen. Daarom verscheen hij op een avond met 
een opgezette kraag – om niet herkend te worden! – in het 
koffiehuis. Maar mevrouw Steinbach had haar vriendjes – 
tot in de allerhoogste kringen; zelfs gravin Bassewitz, de 
leidster van het soldatenhuis, had plezier in de resolute 
vrouw – en zo kwam het dat er die dag geen spoor van ge-
bak op welke tafel dan ook te zien was. De strenge man zat 
mismoedig achter zijn koffie en liet de waardin zelf komen. 
Geheimzinnig vroeg hij of ze iets van haar beroemde gebak 
kon laten komen. Even geheimzinnig boog mevrouw Stein-
bach naar hem: gebak wilt u? Dat kunt u krijgen – alle soor-
ten gebak. Maar niet hier! Komt u maar eens mee! – En met 
veel knipogen en wenken nodigde ze hem uit om mee te 
gaan. Triomfantelijk en zeker van zijn buit volgde de hoge 
ome haar door de achterdeur naar de binnenplaats, over ou-
de rommel door een andere deur, door een lange gang met 
veel nare hoekjes naar een poort, die mevrouw Steinbach 
langzaam opendeed en die weer uitkwam op de straat. ‘Gaat 
u maar, meneer de officier,’ zei mevrouw Steinbach dood-
kalm, terwijl ze naar de overkant van de straat wees. ‘Daar 
aan de overkant, dat licht – dat is het koffiehuis van me-
vrouw Conrad! Daar kunt u net zoveel gebak krijgen als u 
wilt!’  
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Het gymnasium van Kowno 
 
Met veel plezier ging ik weer door met de cursus Duitse lite-
ratuur die ik een paar leraressen aan het athenaeum gaf; an-
deren volgden mijn voorbeeld en er ontstonden langzamer-
hand nauwe betrekkingen tussen de intellectuelen en die in-
stelling. Struck, Zweig, Deutschländer en Kühel hielden 
drukbezochte lezingen in de aula van de school en beleefden 
net als ik veel plezier aan het prachtige auditorium. Die 
school werd echt een cultureel centrum en ik moet er iets 
over vertellen.  
 Gesticht door legerrabbijn dr. Rosenack en geleid door di-
recteur dr. Josef Carlebach was de school een door en door 
Hebreeuws-nationaal-joodse instelling en de eigenlijke ba-
kermat van de zionistische idee geworden. Dat was niet de 
bedoeling van de stichter of de leider, zeg ik er meteen bij 
om de heren niet in een verkeerd daglicht te stellen. Dr. Car-
lebach betoonde zich juist in alle openheid en met grote 
energie een overtuigd tegenstander van het zionisme – maar 
desondanks of misschien juist daardoor ontwikkelde de in-
stelling zich zo. Ik heb een aantal scholen leren kennen die 
bewust op zionistische opvattingen gebaseerd waren, maar 
nergens heerste zo’n duidelijke instelling als in de school 
van Carlebach, waar alle leerlingen zich voortdurend ver-
plicht voelden hun idealen te verdedigen. En het was ver-
heugend om te zien – hier geldt nog sterker wat ik over 
Deutschländer en zijn verstandhouding met zijn leerlingen 
in Białystok zei – hoe de aanhankelijkheid en het respect 
voor directeur Carlebach daar niet onder leden. Hij was een 
briljant pedagoog – hij gedroeg zich tegenover zijn leerlin-
gen niet als een strenge schoolmeester, maar als een oudere 
vriend en kameraad en hield van zijn werk en zijn jonge 
vrienden. Maar hij had ook echte belangstelling voor die 
jonge joden uit het Oosten – en hij hield zich verre van de 
hoogmoed die veel joden uit het Westen, juist ook orthodoxe 
joden, daar gauw tonen en hij had een schitterende manier 
om zijn leerlingen, rekening houdend met hun eigen karak-
ter, in te wijden in de cultuur van het Westen. Daardoor 
werd er ontspannen en liefdevol gewerkt en daardoor moes-
ten de onderwijsinspecteurs van het Opperbevel-Oost toege-
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ven dat de prestaties van de school die van vergelijkbare 
scholen in Duitsland overtroffen.  
 Er werd veel aan Hebreeuws gedaan, misschien meer dan 
de agoedistische directeur lief was, maar de leerlingen dre-
ven hun wil hartstochtelijk door. En toen de onderwijsin-
specteur op een dag eiste dat de lessen Hebreeuws beperkt 
werden, meldden zich diezelfde dag bijna alle meer dan vijf-
honderd leerlingen af, zodat de onderwijsinspecteur moest 
toegeven. De leerlingen van Carlebach spraken ook thuis en 
op straat bijna alleen maar Hebreeuws; je merkte dat ze dat 
niet alleen voor de buitenwereld deden, want juist op mo-
menten van grote opwinding, bijvoorbeeld bij debatten over 
een voorstelling van Ibsen in de foyer van de schouwburg, 
rolde er bij hen alleen maar Hebreeuws uit. Met bijzondere 
liefde denk ik aan de eerste meisjesklas, waar een heleboel 
echt prachtige kinderen bij elkaar zaten, en vooral aan het 
mooie afscheidsfeest dat ze bij mijn vertrek organiseerden. 
Ik was een soort huisvriend van de school geworden en als 
speciale taak had ik de voorbereiding van de incidentele 
schoolfeesten en voorstellingen op me genomen. En hier wil 
ik een verhaal vertellen dat beter dan elke uiteenzetting illu-
streert wat voor een uitstekend onderwijs er aan die school – 
in dit geval door de leerlingen aan de leraar – werd gegeven. 
Ter gelegenheid van het grote schoolfeest Chanoeka 1916 
gebeurde er het volgende: De kinderen hadden met allerlei 
presentaties in het Hebreeuws, Jiddisj en Duits laten zien 
wat ze konden en het officiële programma was afgesloten. 
Het publiek, dat de zaal tot de laatste stoel vulde – ook de 
autoriteiten, de stadskapitein, de onderwijsinspecteur en de 
legerrabbijn waren aanwezig – applaudisseerde verheugd 
en de medewerkers bogen op het podium. Toen werd op het 
podium plotseling de Hatikva ingezet. Iedereen stond op – 
op het laatst ook de rabbijn – zong mee of luisterde vol res-
pect. Naderhand was er een geweldige ruzie: toen het pu-
bliek weg was, hield Carlebach een donderpreek voor zijn 
leerlingen, omdat zijn school niet zionistisch en niet natio-
naal-joods was. Hij verbood het zingen van de Hatikva in de 
ruimten van de school. Omdat niet alle belangstellenden een 
plaats in de aula hadden kunnen vinden, werd het feest een 
paar dagen later herhaald en ondanks het strenge verbod 
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werd de Hatikva even plechtig gezongen. Carlebach was bui-
ten zichzelf, maar het kwaad was al geschied. Een jaar later, 
Chanoeka 1917, was ik weer aanwezig bij het feest en ik 
wachtte deze keer gespannen af of de leerlingen het nog een 
keer zouden wagen. Er gebeurde iets onverwachts. Het laat-
ste stond er een toespraak door de directeur op het pro-
gramma. Het doek ging op en Josef Carlebach stond temid-
den van zijn hoogste jongens- en meisjesklas en sprak fris en 
jeugdig, echt als de oudste van de kameraden en hij eindig-
de met de volgende woorden: ‘En nu verzoek ik u allemaal 
op te staan en te luisteren naar ons volkslied, het volkslied 
van het joodse volk!’  
 Dat was een ommezwaai en een succes, even eervol voor 
leerlingen en leraar. Carlebach vertelde me vaak hoeveel hij 
in die tijd in Kowno geleerd had en hoe hij ervan overtuigd 
was geraakt dat het nationale enthousiasme en de nationale 
wil van de joods jongeren erkend moesten worden en dat 
het dom en misdadig was om daaraan voorbij te gaan.  
 En vanwege die eerlijke bekentenis moeten we hem deze 
keer ongemoeid laten, ondanks alle verleiding, denkend aan 
een uitspraak van Zweig uit het sonnet gewijd aan onze 
prachtige sergeant Bottke:  
 

De armen met de giftige rapieren  
Die zakken nu – we moeten salueren!  

 
 

Buurvrouwen 
 
Ik had een redelijke woning vlak naast het gymnasium ge-
vonden en in de grote pauze raakte mijn kamer, als ik thuis 
was, vaak vol. Meteen op de eerste avond na mijn komst 
maakte ik iets leuks mee. Het was een vrijdagavond en ik 
ging in het donker op de sofa zitten om voor het slapengaan 
een beetje weg te dromen. Meisjesstemmen uit de kamer 
naast me maakten dat ik mijn oren spitste en wat ik hoorde, 
boeide me zo dat ik twee uur lang geïnteresseerd luisterde. 
Twee joodse meisjes lazen samen Heines Atta Troll. Het was 
ontzettend leuk om te volgen hoe ze dat werk met al zijn be-
dekte politieke en literaire toespelingen doorwerkten, welke 
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hypotheses ze opstelden om de zonder kennis van de ont-
staanstijd van dat gedicht en de allang vergeten grootheden 
van die tijd volkomen onbegrijpelijke wendingen te verkla-
ren – ze waren vaak heel dicht bij de waarheid – en hoe ze 
intuïtief het mooie en artistieke van het gedicht aanvoelden. 
– Het was voor mij een verheugende bevestiging van de 
juistheid van mijn Faust-hoofdstuk in Woest en ledig. – Later 
sloot ik vriendschap met mijn buurvrouwen, twee jonge ver-
koopsters, en we lazen samen Atta Troll en nog heel wat an-
dere goede boeken.  
 Minder prettig werd de verstandhouding tussen Arnold 
Zweig en een medebewoonster. – Doordat zijn kuise muze 
hardnekkig weigerde hem in het soldatenkwartier te bezoe-
ken – Ze was sinds Claudia een behaaglijker milieu gewend – 
had Struck in zijn officierswoning een kamer voor hem vrij-
gemaakt, maar jammer genoeg zonder vooraf de toestem-
ming van zijn huistiran te vragen. Die vrouw, een voortref-
felijke priesteres achter het fornuis van de nationaal-joodse 
keuken, om wie Struck mevrouw Michelson ontrouw ge-
worden was, troonde majesteitelijk achter het fornuisaltaar, 
omhuld door de mystieke en welriekende dampen van de 
sjalet en de koegel. Ze bemoederde en protegeerde meneer de 
laitnant, Heinrich Eisemann duldde ze – maar voor gewone 
landstormmannen als Zweig had ze een onverholen minach-
ting. Daardoor vulden ruzie en lawaai de kamer die bedoeld 
was voor de stille concentratie van onze Arnold – de muze 
ging er verontwaardigd vandoor, en het mooie, gelige pa-
pier dat de kleine, blonde Sella, die in Strucks voorkamer be-
scheiden in de hoek zat, uitknipte, bleef zonder gedichten op 
tafel liggen. – De negatieve invloed van de kookkundige Le-
na op de Duitse literatuur mag niet onderschat worden. 
Welke invloed haar culinaire activiteit op de vorming van 
de afdeling voor joodse zaken uitoefende en of ze door haar 
op het binnenste van de mens berekende prestaties niet pas 
goed het afdelingshoofd, onze Hermann Struck, het juiste en 
volle begrip voor de psychologie van de hem toevertrouwde 
bevolkingsgroep mogelijk maakte, dat is nog de vraag.  
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De joodse afdeling 
 
Het is een feit dat Strucks activiteit voor de joden en voor 
het bestuur een geluk was dat niet hoog genoeg aangeslagen 
kon worden. Meer nog dan het vele wat hij presteerde was 
misschien wat hij aan onheil kon voorkomen. In het begin 
werd het hem niet makkelijk gemaakt en vanuit Warschau 
deden ze al het mogelijke om zijn baan lastig te maken. Ge-
lukkig werd de Duitse Agoeda, die bij ons een groot wan-
trouwen tegen hem koesterde, vertegenwoordigd door uit-
stekende en eerlijke mensen, en al gauw bewees Struck, 
vooral gesteund door Heinrich Eisemann, dat met goede wil 
ook een vruchtbare samenwerking tussen de meest uiteenlo-
pende elementen mogelijk was. Met zijn absolute objectivi-
teit won hij het onbeperkte vertrouwen van zowel de zionis-
ten als de orthodoxen evenals dat van de radicale socialis-
ten. Allemaal wendden ze zich vol vertrouwen tot hem en 
allemaal waren ze tevreden over hem – tot een bepaald punt 
waar toenadering niet mogelijk was. En daar waren ze alle-
maal tegen hem. Hij had het zich in zijn hoofd gezet om de 
mensen die hem bezochten op te voeden tot punctualiteit en 
tot het respecteren van zijn spreekuren. Wie ooit met Oost-
Europese joden of meer in het algemeen met mensen uit het 
Oosten te maken heeft gehad, zal begrijpen dat die onrede-
lijke eis als een ongehoorde aanval op oude tradities en ge-
woonten werd gezien en afgewezen. Ze overvielen hem in 
het restaurant en op straat, ze haalden hem in zijn privéwo-
ning uit zijn middagslaapje – alleen op het spreekuur ver-
scheen er niemand – behalve ik, omdat ik wist dat ik hem 
dan ongestoord kon spreken.  
 En ook de heren van het bestuur hadden vertrouwen in 
hem. Ze zagen dat hij redelijk en onpartijdig zijn best deed 
om de tegengestelde belangen te verzoenen. Het lukte hem 
met zijn ideeën voor elkaar te krijgen dat bepaalde verorde-
ningen werden opgeheven die alleen maar kwaad bloed 
hadden gezet en dat de ergste misstanden uit de weg wer-
den geruimd. Hij vond ook bij de opperkwartiermeester 
enig begrip en enige goede wil, hoewel niet altijd de macht 
om de goede bedoelingen tegen de ondergeschikte posten 
door te zetten. – Tot op zekere hoogte lukte het hem toen 
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ook de hevige afkeer en het wantrouwen van de joodse be-
volking tegen het werven voor werk in Duitsland te over-
winnen. Wat niemand toen kon voorzien was natuurlijk dat 
de joodse arbeiders die enerzijds met grote beloften en an-
derzijds met regelrechte grote pressie naar Duitsland ge-
brachte joodse arbeiders later niet terug mochten en dat er 
na de oorlog een hetze tegen de immigratie van Oost-Euro-
pese joden zou beginnen. De dringende wens van de leger-
leiding bracht de meesten van die mensen naar Duitsland – 
vrij weinig mensen kwamen vrijwillig en nog minder men-
sen bleven vrijwillig in Duitsland.  
 De benoeming van Hermann Struck betekende een grote 
ontlasting voor onze legerrabbijn, van wie hij het belangrijk-
ste en lastigste deel van het werk overnam. Dat erkenden de 
heren grotendeels ook tot tevredenheid. Want eigenlijk wa-
ren de rabbijnen er alleen voor de joodse manschappen, en 
alleen door de omstandigheden werden ze ook de vertrou-
wensmannen van de joodse bevolking, die verder niemand 
had tot wie ze zich kon wenden. Het was dan ook een waar 
geluk dat in het Oosten die uitweg werd gevonden. Ik kan 
vaststellen dat de heren allemaal graag de vaak heel zware 
taak op zich hadden genomen, al konden ze daardoor vaak 
in pijnlijke situaties verzeild raken en hun positie in gevaar 
brengen. Ze liepen namelijk de kans van hogerhand te horen 
te krijgen dat ze zich niet moesten bemoeien met dingen die 
hun helemaal niets aangingen. Maar in het algemeen werd 
ook van Duitse zijde hun medewerking verwelkomd of op 
zijn minst stilzwijgend getolereerd. Velen van hen bewezen 
naast hun goede wil ook het vermogen om hier iets te pres-
teren en aan sommigen denkt de bevolking met dankbaar-
heid terug.  
 Ik kwam vaak met veel van de heren in aanraking en heb 
uit hun verhalen over dat soort activiteit veel interessants 
gehaald. Weinigen van hen zullen zonder innerlijke verrij-
king naar Duitsland teruggegaan zijn. Het was een onschul-
dige zwakheid dat sommige heren het altijd hadden over 
hun reizen naar het “front”, helemaal in de stijl van de oor-
logsverslaggevers. Ik zei de betreffende heren een keer dat 
het toch in het belang van de statistiek was, als een van hen 
zou vallen op het veld van eer. Dat voorstel had geen succes.  
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Inbeslagneming en vorderingen 
 
Als de Duitse autoriteiten het eigen karakter van de bevol-
king maar moeilijk konden erkennen en de mensen vaak 
voor het hoofd stootten, was dat uiteindelijk nog vergeeflij-
ker dan dat Duitse joden zelf door hun onhandige optreden 
ontstemming wekten. Ik vond het niet leuk als bijvoorbeeld 
op de hoge feestdag Rosj Hasjana officiële vertegenwoordi-
gers van het Duitse jodendom met een auto voorreden bij de 
grote synagoge in Warschau. Niet iedereen vatte die min-
achting voor voorschriften van de joodse wet en de gevoe-
lens van de joden zo humoristisch op als Gutta Zabludows-
ky, die ter verontschuldiging zei: ‘Ze wisten niet dat het acht 
dagen later Jom Kipoer is (het hoogste feest), anders hadden 
ze zolang gewacht!’  
 Dat de oorlogssituatie allerlei harde maatregelen noodza-
kelijk maakte, begrepen de joden en ze droegen het gelaten. 
Maar de op zichzelf al strenge voorschriften met betrekking 
tot vorderingen en inbeslagnemingen werden door de rigo-
reuze uitvoering van de kant van de lagere uitvoerende or-
ganen vaak onnodig verscherpt. Jammer genoeg richtten 
ook veel gewetenloze mensen door eigenmachtige vorderin-
gen veel onheil aan en verslechterden de stemming van de 
bevolking nog meer. Je kon in Wilna koetsiers van huurrij-
tuigen vinden die als waardevol bezit pakjes bewaarden met 
vorderingsbewijzen die er bijvoorbeeld zo uitzagen:  
 

Tegoedbon 
voor 100 (honderd) 

stokslagen 
Max en Moritz 

Latrinecompagnie 
 
Je kon het niet over je hart verkrijgen om zo’n arme drom-
mel te vertellen hoe het zat. Overigens bleek later dat de 
mensen met die bewijzen helemaal niet zo bedrogen waren 
als het leek. Die waren eigenlijk net zoveel waard als de 
meeste andere, echte vorderingsbewijzen. – De meeste men-
sen kregen geen geld voor hun bewijzen en als dat al ge-
beurde, dan pas na veel moeite en maar een klein deel van 
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het toegekende en heel nauwkeurig berekende bedrag. Dat 
was namelijk weer een voordeel van de wilde vorderingen. 
Daar werd namelijk met een zekere generositeit gehandeld 
om zo tenminste het geluk van een kortstondige illusie te be-
waren – maar bij de echte was er een omslachtige procedure, 
waarbij alle aanspraken heel nauwkeurig berekend en zo 
zuinig mogelijk erkend werden. Op zichzelf moest dat ver-
trouwen wekken en daarna kwam de plechtige verzekering 
van de hoogste legerleiding dat al het in beslag genomene 
snel en goed betaald zou worden. Maar het liep anders en 
de meeste mensen hebben tegenwoordig nog geen uitzicht 
op vergoeding van de ontstane schade. Misschien is het voor 
sommige betrokkenen een zekere troost dat niet alleen de 
mensen in het leerhuis kunnen “lernen”; je moet erkennen 
dat er bij het onderzoek naar de juridische kwesties heel veel 
scherpzinnigheid en logica te pas komt. Zo is de volgende 
gedachtegang logisch onbetwistbaar: in vele gevallen namen 
onze bezettende autoriteiten volgens het Verdrag van Den 
Haag immers alleen de activiteit van de afwezige Russische 
autoriteiten over. In zoverre waren onze officieren dus 
plaatsvervangers van de Russische ambtenaren. Als ze in 
die hoedanigheid bijvoorbeeld dingen hebben ondernomen 
die verplichtten tot een schadevergoeding, dan is de staat 
daarvoor verantwoordelijk – en wel de Russische.  
 Volkomen consequent handelde het bestuur ook in het 
volgende geval: in Kowno woonde fabrikant G., een oudere 
heer. Zijn fabriek werd in beslag genomen voor een belang-
rijk oorlogsdoel. Er werd weliswaar maar één vleugel ge-
bruikt, maar om redenen van staatsveiligheid werd hem het 
betreden van het hele gebouw verboden. Hij moest wel de 
grondbelasting betalen. G. diende een verzoekschrift in en 
wees erop dat hij het gebouw momenteel niet kon gebruiken 
en dat hij bovendien door de inbeslagneming geen inkom-
sten had, werkeloos was en in nood verkeerde! – Het ant-
woord was correct en feilloos: de inbeslagneming had niets 
te maken met de belastingplicht, zodat het besluit gehand-
haafd bleef. Maar omdat de belasting niet geïnd kon worden 
en omdat hij naar eigen zeggen werkeloos was, moest hij als 
werkeloze nu dwangarbeid verrichten. Daardoor was het 
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verrassende gevolg dat G. werd ingeschakeld bij de wegen-
bouw.  
 Op die manier werd het begrijpelijk dat de bevolking zich 
steeds meer aan de inbeslagnemingen probeerde te onttrek-
ken. Langzamerhand ontstond er een regelrechte strijd, die 
aan de ene kant gevoerd werd met geweld en aan de andere 
kan met list. Over een zo’n geval, de inbeslagneming van 
confectie in Warschau, wil ik iets vertellen.  
 Op een dag werd er een besluit uitgevaardigd dat alle 
magazijnvoorraden van de confectiezaken in beslag geno-
men zouden worden. Behalve resten tot dertig meter. Met-
een begonnen alle kooplieden resten te knippen. Dat was 
niet de bedoeling en er werd bepaald dat iedere koopman 
afzonderlijk een inventarisatie moest opmaken en zich met 
dat document moest melden bij het bureau voor een monde-
linge behandeling. Wegens de verwachte drukte moesten er 
nummertjes worden uitgedeeld en binnen een bepaalde tijd 
moest ieder zijn nummer komen halen. In de voor het afha-
len van de nummers bepaalde tijd verdrongen zich de con-
fectionairs dan ook voor het bureau. De lange rijen stonden 
van het loket op de twee trappen en tot ver op straat. De eer-
ste die aan de beurt was, kreeg een kaartje met de volgende 
tekst: Nr. 1 – 1 november 1917 – 10 uur. Hij werd al wegge-
duwd en de volgende kreeg nr. 2 – 11 uur enzovoort. Nu 
was het leuk om te zien hoe snel de eerste de situatie door-
had: hij liep rustig de trap af en ging achteraan opnieuw in 
de lange rij staan. Na twee uur stond hij weer voor het loket 
en kreeg bijvoorbeeld nr. 362 – 20 november – 11 uur, ver-
scheurde het eerste kaartje en liep naar beneden om weer in 
de rij te gaan staan. De volgende deed hetzelfde, net als alle 
anderen – en zo ad infinitum. Er werden duizenden kaartjes 
met nummers geschreven en uitgedeeld.  
 Zo kwam het dat er 1 november niemand verscheen, net 
zo min als 2 en 3 november. Onze ambtenaren bleven rustig 
zitten en telden hun dienstjaren. Maar toen het maand- of 
kwartaalverslag een absoluut negatief resultaat liet zien, 
werd de politie gemobiliseerd en in de afzonderlijke zaken 
moest het kaartje met het nummer worden getoond. Daarop 
werd dan met een heel onschuldig gezicht het nummer ge-
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toond, bijvoorbeeld nr. 35.000 – 10 mei 1927 – 1 uur. En de 
autoriteiten moesten iets anders verzinnen.  
 
 

Afscheid van Kowno 
 
Op een dag was er in heel Kowno geen huurrijtuig te vin-
den, hoewel het geen sabbat was. Opperrabbijn Sjapiro, die 
indertijd was geëvacueerd, was na de opening van de Russi-
sche grens ten gevolge van de vrede van Brest-Litovsk te-
ruggekeerd. Toen hij op het station was, liet hij in de stad 
meedelen dat hij voor het station stond en nu zetten alle wa-
gens zich meteen in beweging, iedereen stroomde naar het 
station om hem met voor een rabbijn gepaste eerbewijzen te 
ontvangen. Langzamerhand kwamen nu alle geëvacueerde 
families terug die zo lang aan de andere kant van de oor-
logsgrens vastgezeten hadden en ze overtuigden zich ervan 
wat er nog over was van hun vermogen. Terug kwam ook 
de leider van de zionisten, de prachtkerel dr. Schwarz, en de 
stad vulde zich met nieuwe mensen. Zo kregen de bezetters 
de kans om nieuwe indrukken op te doen en ik was daar 
heel blij mee. Maar mijn blijdschap duurde niet lang: mijn 
dagen in Kowno waren geteld.  
 In dienst was het namelijk heel onplezierig geworden. Lu-
dendorff was met Hindenburg verhuisd naar het Grote 
Hoofdkwartier in het Westen en had kapitein Bertkau, met 
wie hij erg veel ophad, nakomen om hem te belasten met de 
leiding van de perscentrale voor het Westen in Brussel. Dat 
gebeurde in december 1917. Zijn opvolger, eerste luitenant 
S., presteerde het om in korte tijd iedereen die met hem in 
aanraking kwam grondig te irriteren. Al in de afdeling ad-
vertenties in de Almanak van de rotjongens van de persafdeling, 
die op oudejaarsdag 1917 verscheen, getuigde een oproep 
aan Bertkau: Friedrich – kom terug, alles is vergeten en vergeven, 
van de algemene stemming. Deze almanak, die nog prachti-
ge literaire bijdragen bevatte van Zweig, Kühl en de intus-
sen jammer genoeg gestorven Guschmann – kostelijke ka-
lenderverzen – was de laatste grote humoristische daad van 
ons gezelschap. Al op de verjaardag van de keizer was de 
stemming tot een dieptepunt gedaald. Alle intellectuelen 
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wilden maar één ding: zo snel mogelijk weg, en er begon 
een massale vlucht. Ook ik keek naar iets anders uit en toen 
de chef op een dag ruzie met me zocht, schreef ik meteen 
aan Bertkau. Die vroeg me per omgaande om te komen en 
zo werd ik naar Brussel gestuurd. Dat gebeurde met Pink-
steren 1918, nadat het werk aan het woordenboek eindelijk 
afgesloten was.  
 Intussen waren ze in de kringen van de bevolking na 
Brest-Litovsk al helemaal rekening gaan houden met een 
snelle aftocht van de Duitsers. Nog één keer, op de eerste 
avond van het Pesachfeest, de sederavond, verenigde een 
geweldige tafel in de Ludendorff-gaarkeuken ongeveer zes-
honderd joodse soldaten – onder wie ook een paar honderd 
Russische krijgsgevangenen – onder het voorzitterschap van 
dr. Rosenack met de dames en heren van de Kownose jood-
se gemeenschap die deze gaarkeuken jarenlang vrijwillig 
hadden geleid en de joodse gasten uit Duitsland elke feest-
dag goed voorzien hadden van eten en drinken. Ze hadden 
regelmatig hun feest thuis opgegeven, alleen om die plicht 
als gastheren en -vrouwen te kunnen vervullen. Ik dacht een 
beetje beschaamd aan de opvang van de Russisch-joodse 
krijgsgevangenen in Duitsland. Eén joodse gemeente was 
immers zo schaamteloos geweest om een gestorven krijgsge-
vangene een graf op een joodse begraafplaats te weigeren. 
Aan het begin van de oorlog was mijn vader zaliger, toen hij 
zich in Hannover ontfermde over de onschuldige, arme bui-
tenlandse joden, immers bijna beledigd, en toen een oud, on-
bewoond gemeentehuis de armsten als noodverblijf toege-
wezen zou worden had de eerste voorzitter van die gemeen-
te verklaard: ‘God verhoede dat we ons huis openstellen 
voor de vijanden!’ Hier in het Oosten lieten ze zich door 
voorbijgaande gebeurtenissen niet van hun menselijkheid en 
zijn mentaliteit afbrengen. En de gastvrijheid gold niet al-
leen de joden, maar iedereen die zich niet afwijzend toonde 
kon ervan genieten. Ik weet dat arme mensen in Kowno, 
wanneer die op feestdagen taart bakten, regelmatig de kin-
deren met gevulde manden naar het dichtstbijzijnde solda-
tenkwartier stuurden om de buitenlandse soldaten, die zo 
eenzaam en ver van huis waren, een plezier te doen. Maar 
ondanks alle gastvrijheid zagen de mensen de aftocht van de 
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bezettingstroepen begrijpelijkerwijs toch met enige vreugde 
tegemoet. Het was dan ook een beetje stekelig, toen de eer-
biedwaardige rabbijn reb Nissen Karg in zijn tafelrede over 
het onderwerp de uitspraak koos: ‘Gezegend zij uw ingang 
– gezegend zij ook uw uitgang!’ Maar dr. Rosenack vertolkte 
die avond de dankbare gevoelens van ons allemaal en toen 
hij niet alleen in naam van ons, maar in naam van de Duitse 
autoriteiten en Duitsland in het algemeen zei dat de gewel-
dige goedheid en gastvrijheid die de Duitsers hier in het 
Oosten ondervonden hadden nooit vergeten zou worden, 
vermoedde waarschijnlijk niemand van ons iets van die het-
ze en vervolging van Oost-Europese joden waarmee die lief-
de later vergolden zou worden.  
 Ten slotte kwam de dag van het definitieve afscheid en 
toen mijn huurrijtuig langs konditorei Steinbach reed, werd 
er geroepen: ‘Stop, reb Leiser!’ Reb Leiser stopte. Madame 
Steinbach en haar dochter naderden met geweldige hoeveel-
heden proviand en gebak, die ik per se als afscheidscadeau 
moest aannemen.  
 

Adieu Kowno! 
 
 

Intocht in Brussel 
 
Op de dag af twee jaar nadat ik was aangetreden voor dienst 
bij Opperbevel-Oost meldde ik me weer in het uniform van 
ordonnans in de Regentlaan 23 in Brussel bij kapitein Bert-
kau. Ik was niet onaangenaam verrast om in de wachtkamer 
in plaats van een grimmige sergeant-majoor een snibbig 
jong meisje te treffen – maar nog verbaasder was ik, toen ik 
vervolgens in de kamer van de chef mijn melding opge-
dreund had: ‘Onderofficier Gronemann van de persafdeling 
Opperbevel-Oost overgeplaatst naar perscentrale West’ – 
over de manier waarop de kapitein me begroette: ‘Welkom, 
meneer de advocaat! – Neemt u plaats!’ Ik ging verbluft zitten. 
‘Ja – waarom bent u in uniform?’ vroeg Bertkau geamu-
seerd. Daar had ik geen antwoord op. ‘U bent nu immers 
burger,’ vervolgde hij. ‘Onze perscentrale is een afdeling 
van het burgerlijk bestuur!’ Ik staarde de man tegenover me 
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een paar seconden sprakeloos aan – daarna had ik het begre-
pen en riep: ‘Als u het goedvindt, leg ik mijn uitrusting af!’ – 
trok de helm van mijn hoofd en gespte de koppelriem los.  
 Het was echt waar! Mijn glorierijke militaire carrière, die 
in 1915 in Rathenow begonnen was, me via de eenjarige op-
leiding in Brandenburg en opnieuw via Rathenow naar de 
loopgraven en daarna via allerlei lazaretten naar het vervan-
gingsregiment in Fürstenwalde en vandaar naar Kowno had 
gevoerd, was plotseling en verrassend afgelopen, zonder dat 
ik erop voorbereid was of ernaartoe gewerkt had. Mijn mili-
taire carrière zag er echt heel krijgshaftig uit. De gevechten 
bij Smorgon betekenden natuurlijk niet veel, maar als lid 
van de staf hoorde ik tot een gevechtseenheid en daardoor 
had ik officieel deelgenomen aan alle veldslagen en oorlogs-
handelingen van 1916 tot 1918 in het Oosten. Dat bevredig-
de mijn eerzucht, zelfs toen het voor mij allang aangevraag-
de IJzeren Kruis uitbleef, hoe opvallend het ook was als ie-
mand die twee jaar niet aan het front geweest was die onder-
scheiding niet droeg. En nu maakte ik telkens nieuwe ver-
rassingen mee. Ik werd naar geheimrat Duvrier gestuurd om 
te onderhandelen over mijn salaris – “salaris” in plaats van 
onderofficierssoldij. Ik kreeg een mooi tuinhuis als dienstge-
bouw, dat ik prettig liet inrichten, een uitstekende speciale 
secretaresse, een assistent en in de persoon van drukker 
Franzl uit München een prachtige bediende. Ik had telefoon 
en op de deur van mijn wachtkamer prijkte mijn naam als 
advocaat. Daarna vond ik een prachtige etagewoning bij een 
fijne hospes en hospita en met de kroon van alle kamermeis-
jes, Colette, die de indruk maakte van een aan de Franse 
vaudeville ontsproten soubrette. Het was een sprookjesach-
tige verandering in mijn situatie en maar één ding was me 
nog niet duidelijk: wat moest ik eigenlijk doen in mijn mooie 
dienstruimten, met de chique secretaresse, de brave assistent 
en de ijverige Franzl, met wat voor dossiers moest ik mijn 
splinternieuwe kasten en waarmee mijn diensturen vullen? 
Daar werd wat op gevonden; de slimme dr. Bockwitz, die 
het schitterende persarchief had aangelegd en in het voorge-
bouw in zijn bezienswaardige, met allerlei perscuriosa ge-
vulde museum zat, ontsloot voor mij een heel interessant 
werkterrein, maar het zou te ver gaan om dat hier in details 
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te schilderen. In elk geval werd er in mijn kantoor vlot ge-
werkt, en ik werd afdelingschef – met eigen ondertekenings-
recht, toe maar! – van de pas opgerichte afdeling “Nadruk, 
Rechten en Contracten” – nam deel aan allerlei conferenties 
en ook aan de grote conferentie op woensdag, waar onder 
voorzitterschap van Bertkau allerlei gewichtige heren bijeen-
kwamen. Ik was nog niet helemaal aan de burgerkleren ge-
wend – de Pruisische dril zat nog in mijn lijf en ik moest me 
beheersen om voor een van de uniformen niet plotseling de 
beroemde “stramme houding” aan te nemen. Deze kring on-
derscheidde zich in verschillende richtingen dus duidelijk 
van de stamtafel met de intellectuelen in Kowno. Natuurlijk 
zaten er aan de ene vleugel met de heren van de pers – on-
der leiding van de grimmige Wertheimer – allerlei zeer aan-
zienlijke mannen van de pen en de wetenschap. Met een ze-
kere genoegdoening stelde ik vast dat ook op deze vleugel 
een van de heren de eer van de hoofdarbeiders hoog wist te 
houden door een voor zijn oog geklemde monocle. Dat was 
dr. Otto Ebstein, die voor de oorlog correspondent in Parijs 
was geweest – en moedig standhield tegen de fonkelende 
monocle die aan het andere eind van de tafel angstaanja-
gend de erfprins van Ratibor tooide, de prince pomme de terre 
of prins Potatibor, zoals de Brusselaars hem als commissaris 
voor voedselvoorziening noemden. Maar als ik het feodale 
en zuiver arische gezelschap aan het hoofdeind van de u-
vormige tafel nader bekijk, zit daar tussen alle doodernstige 
ridders van de tafelronde, naast de voorzitter, een vrouwe-
lijk wezen, en wel een heel aantrekkelijk jong meisje, dat me 
glimlachend toeknikt en dat er helemaal zo vergenoegd bij 
zit, alsof de hele eerbiedwaardige vergadering speciaal geor-
ganiseerd is om haar te amuseren en dat zo glimlachend zit 
te notuleren, alsof ze alleen maar alle stijlbloempjes en dom-
heden die geuit worden noteert om ze later in haar kransje 
te herhalen. En als ik onze Clio beter bekijk, herken ik Han-
sel Traub, wie ik de groeten uit Berlijn moet doen. En dat 
was eigenlijk het meest verheugende aan de hele bijeen-
komst, en ik moet eerlijk bekennen dat sommigen van de fe-
odale en feodaalste heren dat ook leken te vinden. En – als 
Hansel Traub er niet geweest was of liever: als ik, zoals uit 
dit voorbeeld blijkt, niet op de onwaarschijnlijkste plaatsen 
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en gelegenheden telkens weer op joodse mensen en dingen 
stuitte, had ik mijn herinneringen met het vorige hoofdstuk 
kunnen besluiten. Maar zo heb ik uit Brussel nog het een en 
ander te berichten.  
 
 

Allerlei joodse trefpunten 
 
Het gaat namelijk niet alleen om Hansel Traub. – Toen ik in 
café Métropole na het eten een partijtje schaak speelde met 
een onbekende, bleek die man de leider te zijn van een Jid-
disj toneelgezelschap, en toen ik voor mijn verplichte ken-
nismakingsbezoek bij dr. Ebstein kwam, zat die wanhopig 
achter een Jiddisj manuscript dat hij moest censureren. Ik 
kwam dus telkens weer bij mijn oude interesses terecht. –  
 Ik kon dr. Ebstein helpen en daardoor was ik al gauw in 
een nevenfunctie als censor voor het Jiddisj toneel actief 
voor en achter de coulissen van het heel slechte, maar goed-
bedoelde amateurtoneel. – Het was voor mij een verbazing-
wekkende constatering dat er tijdens de bezetting in Brussel 
een grote kolonie Oost-Europese joden was ontstaan – 
hoofdzakelijk bestaand uit Galicische vluchtelingen uit Ant-
werpen, die als onderdanen van een vijandelijke mogend-
heid door de Belgen uitgewezen waren. In de omgang met 
die kolonie ontdekte ik heel wat interessante aanvullingen 
op mijn ervaringen in het Oosten. –  
 Over de Belgische joden kan ik weinig vertellen; ze gin-
gen misschien nog meer dan de niet-joodse Belgen elk con-
tact met Duitsers uit de weg, en ik concludeerde juist uit 
hun duidelijk koele en afwijzende houding, dat ze toch niet 
zo zeker waren van hun gelijkberechtiging en het raadzaam 
vonden om in het demonstreren van hun patriottisme “meer 
dan hun plicht” te doen. – De grote synagoge maakte van 
binnen geen sympathiekere indruk dan van buiten. Van bin-
nen was eigenlijk ook alles maar “façade”. –  
 Voor de Duitse joden waren er twee soorten centra. In ho-
tel Boulevard kwamen er elke donderdagavond dames en he-
ren bijeen die met het leger in Brussel terechtgekomen wa-
ren. Het was in wezen een ongedwongen, gezellig en soms 
door lezingen verscherpt samenzijn op basis van gemeen-
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schappelijke verveling. De lezingen gingen over het in veel 
joodse verenigingen geliefde onderwerp … en de joden – dus 
bijvoorbeeld Goethe en de joden, Nietzsche en –, Noach en –, 
Boeddha en de joden – het onderwerp dat overal gewaardeerd 
wordt waar joodse zaken in wezen alleen beoordeeld wor-
den naar de uiterlijke indruk. – Gesteund door vooral een 
paar energieke vrouwelijke leden van het gezelschap deed 
ik een poging om ook belangstelling te wekken voor posi-
tief-joodse onderwerpen zonder copula, en dat lukte verras-
send goed.  
 Maar ik vond een andere kring, waar geen initiatief meer 
nodig was, en dat was de kring rond Hansel Traub. Die had 
van haar mooie woning achter het Jubelpark een echt gezel-
lig thuis voor de Duitse zionisten weten te creëren en vooral 
aan haar had een groot aantal academici het te danken dat 
ze uit de leegte van hun kazernebestaan en de stompzinnig-
heid van de militaire dienst even konden vluchten in een be-
haaglijke en intellectuele sfeer. Ze bemoederde die kleine 
kolonie gewoon – behoedde de verwaarloosde echtgenoten 
een beetje tegen verwildering, liet geen afgevallen knoop lig-
gen en inkopen zonder haar waren ondenkbaar – maar wat 
losliep, verloofde zich geleidelijk onder haar zegenrijke in-
vloed. Eén verloofde zich geloof ik niet, en met hem trouw-
de ze na de vrede vervolgens zelf. –  
 Met een paar leden van die kring ondernam ik nu een ex-
peditie in de districten van de Oost-Europees-joodse kolo-
nie. Afgeschrikt door de ervaringen met de Brusselse bur-
gerbevolking hadden ze zich daar nog niet gewaagd. – We 
werden allervriendelijkst ontvangen en al gauw waren we 
thuis in het Beth-Zion, het zionistische clubhuis in de buurt 
van het Zuidstation. – Ik woonde daar een serie heel interes-
sante discussies bij en tenminste over één moet ik iets vertel-
len, omdat die met wat eruit voortkwam, typerender voor 
het Oost-Europees-joodse radicalisme was dan alles wat ik 
in het Oosten zelf gezien had.  
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Een vijand van de religie 
 
Op de agenda stond het onderwerp Zionisme en religie. De 
spreker en de meeste deelnemers aan de discussie hadden 
hun standpunt zo gepreciseerd dat de zionistische beweging 
als zodanig niets te maken had met de religieuze instelling 
van het individu en dat de organisatie gezien alle vanzelf-
sprekende vermijding van het kwetsen van andermans reli-
gieuze gevoelens geen partij moest kiezen in deze kwesties. 
Deze kwesties moesten eerbiedig buiten beschouwing blij-
ven – religie was een privézaak. – Deze eerder makkelijke 
dan uitputtende afhandeling van het probleem kreeg alge-
mene goedkeuring; toen vroeg een oudere heer, Grünstein, 
lid van de zionistische arbeiderspartij Poale Zion, het woord 
en hij verklaarde: hij was tegen de tot nu toe naar voren ge-
brachte opvatting en tegen een neutrale houdingen tegen-
over religie. Als je Palestina wilde opbouwen, moest je voor-
al afrekenen met al die achterlijkheid, met die – rotzooi. Er 
ontstond algemene verontwaardiging, tot een andere verte-
genwoordiger van Poale Zion het woord nam en verklaarde 
dat meneer Grünstein niet namens zijn partij had gesproken, 
maar alleen zijn persoonlijke mening had geuit. Grünstein 
bevestigde dat, maar onderstreepte zjin mening nogmaals 
en verklaarde: ‘Ik zal de religie bestrijden zolang ik leef.’  
 Zo’n radicalisme, zo’n fanatieke vijandschap tegenover 
religie is geloof ik niet eens denkbaar in de meest geassimi-
leerde kringen van het Duitse jodendom, waar ze er immers 
bijna altijd onverschillig tegenover staan. – Ik moet toegeven 
dat die wilde uitbarsting ook mij te denken gaf.  
 Een paar weken later zag ik Grünstein terug – waar ik 
hem het minst verwacht had – in de synagoge. Op Simchat 
Tora ging ik natuurlijk naar de Oost-Europese sjoel, om deel 
te nemen aan de al beschreven oude vreugde van die dag. 
Het was bijna als in Kowno – de mensen dansten extatisch 
met de wetsrollen in hun arm, de kinderen liepen rond met 
vlaggetjes en het was vrolijk genoeg. Opeens zie ik vriend 
Grünstein, die met zijn gebedsmantel over zijn hoofd ge-
trokken en met veel innigheid een enorme torarol tegen zich 
aangedrukt met volle overgave meeloopt in de stoet.  
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 ‘Grünstein!’ roep ik verbijsterd, ‘wat doe jij hier? – Ben je 
aan het demonstreren tegen religie?’  
 Hij kijkt me verbluft aan.  
 ‘Ach,’ zei hij vergenoegd, ‘je wilt me uitlachen! Wat wil 
je? Het is toch een joodse aangelegenheid?’  
 Het ging nog anders.  
 De toralezing was afgelopen en het hoofdstuk uit de pro-
feten werd gelezen. De torarollen werden ondertussen vast-
gehouden door een paar jongens – zorgvuldig, want als er 
een rol valt, geldt dat als een ongeluk – de schuldige of, als 
het een kind is, zijn vader moet voor straf een hele dag vas-
ten. – Plotseling roept Grünstein tegen een van de jongens:  
 ‘Pas op – bengel! Je laat de Tora nog vallen!’  
 Hij is heel opgewonden. Ik kijk hem aan:  
 ‘En waarom stoort je dat, Grünstein? – jij vindt dergelijke 
dingen toch niet belangrijk?’  
 ‘Nee,’ roept hij, ‘die vind ik inderdaad niet belangrijk! 
Maar het is mijn zoon! Als hij hem laat vallen, moet ik vasten!’  
 Sindsdien denk ik iets rustiger over het radicalisme van 
de joden.  
 
 

Allerlei ontmoetingen 
 
De hoge feestdagen brachten allerlei interessante dingen. – 
Op Grote Verzoendag ontdekten allerlei mensen van wie je 
dat niet gedacht had hun joodse identiteit. Een van hen 
kwam bij dr. Ebstein belangstellend informeren wanneer het 
feest was. ‘Het is het enige feest dat ik vier,’ voegde hij eraan 
toe. ‘Ik ben namelijk gedoopt!’ – Een Weense heer in onze 
perscentrale vertelde me doodserieus dat hij zich strikt aan 
het vasten op die dag hield en wel op de volgende manier: 
hij at op de vooravond heel overvloedig en nam dan een 
aantal slaaptabletten, zodat hij vierentwintig uur achter el-
kaar sliep.  
 Er was ook een soldatendienst en er kwam een legerrab-
bijn. Die heren heb ik in het Westen weinig ontmoet. Ze hiel-
den een keer een conferentie waar ze voornamelijk voorstel-
len voorbereidden voor een regelmatige joodse zielzorg 
voor soldaten, ook in vredestijd. Toen dat gebeurd was, 
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kwamen ze bij elkaar voor een strikt onrituele maaltijd, 
waaraan ze bijna allemaal deelnamen. – Nou, op de eerste 
avond van het Rosj Hasjonefeest werd er aansluitend op de 
dienst voor de joodse militairen een grote gemeenschappe-
lijke maaltijd georganiseerd, deze keer ritueel. Vanzelfspre-
kend bleven de in Brussel geboren joden daar zonder uit-
zondering weg en ik dacht weemoedig terug aan Kowno en 
onze gastheren daar. Het ging er passend bij het karakter 
van het feest ernstig en tamelijk stil toe. Toen, in de herfst 
van 1918, was de algemene stemming ook niet bepaald op-
gewekt. Iedereen was dankbaar dat de rabbijn behalve een 
toast op de keizer, die de betrokkene niet goed geweigerd 
kon worden, geen tafelredes liet houden. De rede op de kei-
zer was in veel opzichten overigens opmerkelijk en die is bij-
zonder levendig in mijn geheugen blijven hangen, misschien 
door de ineenstorting van de monarchie kort daarop. Het 
was beslist niet de bij zulke gelegenheden gebruikelijke, heel 
conventionele toast, maar retorisch en inhoudelijk had de 
toespraak een ander niveau. De redenaar, professor Gold-
stein uit Darmstadt, legde een soort politieke en patriotti-
sche eed af. Hij legde getuigenis af als een gepassioneerd 
mo-narchist en een hartstochtelijk vereerder van het karak-
ter en de persoonlijkheid van Wilhelm II. Er waren waar-
schijnlijk maar weinig mensen in de zaal die de enthousiaste 
eerbied voor de keizer in die mate deelden, maar niemand 
ontkende dat het een schitterende retorische prestatie was 
en de vrijmoedige bekentenis tot dynastieke aanhankelijk-
heid boezemde in elk geval ook andersdenkenden respect 
in.  
 Het halfjaar in Brussel bood genoeg interessants, maar be-
trekkelijk weinig wat in het kader van dit boek past. Van het 
merendeel van de bevolking gescheiden door die strikt in 
acht genomen demarcatielijn werd het voor ons Duitsers 
moeilijk om de omstandigheden objectief te beoordelen en 
vast te stellen welk effect de maatregelen van de bezettende 
autoriteiten hadden. In de tijd dat ik in Brussel was deden 
we ons uiterste best om de gevoelens van de bevolking te 
ontzien en voor een draaglijke verstandhouding te zorgen. 
Maar de verbittering was heel groot en de vijandige hou-
ding werd eigenlijk steeds sterker. Daardoor ontbrak het 
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niet aan pijnlijke incidenten en je kon als Duitser in onaan-
gename situaties terechtkomen, al gedroeg je je nog zo te-
rughoudend en tactvol, maar in elk geval zag je niet zo’n 
nood als in het Oosten en het ontbrak in Brussel ook aan alle 
politiemaatregelen waardoor de bevolking daar gekrenkt 
werd. Er was geen avondklok, zodat de bewoners zich ook  
’s nachts vrij konden bewegen. Van sociaal contact met de 
hogere lagen van de bevolking was geen sprake. Maar wat 
geen Belgische propaganda kon verhinderen was het contact 
van een groot deel van de vrouwelijke bevolking met de mi-
litairen. Er waren oneindig veel danslokalen en uitgaansge-
legenheden en tenslotte moest je erkennen dat de levenslust 
van de jonge arbeidsters en winkelmeisjes groter was dan 
hun behoefte aan politieke demonstraties. Een lid van de 
Duitse generale staf zei het een keer heel mooi: ‘Het kan zijn 
dat wij Duitsers alles wat we in Brussel veroverd hebben 
weer af moeten staan, maar één succes blijft overeind: alle 
jonge meisjes in Brussel hebben Duits geleerd.’  
 Toen ik in 1906 voor het eerst vol verbazing het giganti-
sche Paleis van Justitie bezichtigde, kon ik nog niet vermoe-
den dat ik er ooit zou werken. Ik benijdde de Brusselse ad-
vocaten toen dat ze in zo’n prachtig gebouw konden wer-
ken, maar nu verlangde ik jaloers naar werk bij collega’s in 
Berlijn. Toch was ik blij toen ik eindelijk weer eens in mijn 
beroep kon werken en een pleidooi kon houden in de prach-
tige assisenzaal van het Paleis van Justitie. Dat kwam zo: in 
de zomer van 1918 gingen de Belgische rechters in staking 
en de advocaten sloten zich daar natuurlijk bij aan; daardoor 
nam het Duitse bestuur ook dat deel van justitie over. Ik 
werd opgeroepen als verdediger van een Belgische roof-
moordenaar, die zich voor de Duitse rechtbank moest ver-
antwoorden. Dat was overigens het enige zware misdrijf dat 
voorkwam bij de professionele burgerlijke rechtbank. Toen 
ik mijn cliënt in de gevangenis opzocht, werd ik in mijn ka-
mer geconfronteerd met een gewelddadig uitziende man 
die, voor ik het in de gaten had, mijn zijn moorddadige 
klauwen mijn beide handen pakte en me met een enorme 
stortvloed van woorden smeekte om hem te bevrijden; hij 
begreep niet dat ze hem om zo’n futiliteit gevangen hielden. 
Ik trok mijn handen zachtjes uit de omstrengeling van zijn 
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klauwen en merkte op dat ik zijn daad niet bepaald een futi-
liteit kon vinden. Daarop raakte hij buiten zichzelf van woe-
de en het duurde een hele tijd voor ik uit zijn Franse dialect 
kon opmaken dat hij gearresteerd was wegens de een of an-
dere zwendel met levensmiddelen en helemaal mijn roof-
moordenaar niet was. Nadat de fout hersteld was, brachten 
ze mijn echte cliënt en dat was een flinke, elegante, jonge 
jongen, die ik nauwelijks in staat had geacht tot de wrede 
daad – hij had een oude vrouw met blote handen gewurgd. 
De staat waakt over geen van zijn monopolies zo afgunstig 
als over het monopolie om mensen om te brengen, en dus 
was er weinig hoop voor de jongeman. Maar hij had nog ge-
luk, want voor het vonnis over hem voltrokken kon worden, 
kwam de ineenstorting, en toen alle gevangenissen opengin-
gen, werd ook dat “slachtoffer van de Duitse justitie” vrijge-
laten.  
 Het proces zelf bood veel interessants, maar wat mij voor-
al interesseerde was de publieke tribune. De verdachte bleek 
een heel geliefd en handig lid te zijn van het Brusselse crimi-
nelengilde, dat de enorme zaal tot op de laatste plaats vulde. 
De leden van dat gilde verstonden redelijk Duits en op zijn 
minst Nederlands en konden mijn pleidooi volgen. Het ge-
volg was dat ik in de buurt van de Hoogstraat tamelijk po-
pulair werd. De zuster van mijn cliënt, een echt meisje uit de 
Marollenwijk, gaf te kennen dat als ik iemand een pak slaag 
wilden bezorgen, ik dat maar aan haar door hoefde te geven. 
Omdat de meeste in aanmerking komende persoonlijkheden 
zich buiten het voltrekkingsdistrict bevonden, kon ik van 
het aanbod geen gebruik maken en bedankte vriendelijk. 
Daarom stuurde de zuster me een zinvol aandenken in de 
vorm van – een dolk, als briefopener.  
 Ik miste de stamtafel van de intellectuelen, maar ontmoet-
te wel een aantal interessante persoonlijkhden en wat er ter 
plaatse te zien was, gaf genoeg aanleiding tot interessante 
observaties. Terwijl ik gefascineerd was door wat ik bij de 
Oost-Europese joden had gezien en hier ook iets als een bot-
sing van verschillende culturen zag, ging het toch vaak over 
dezelfde onderwerpen als bijvoorbeeld in Kowno of Białys-
tok. Ik genoot vooral van de gesprekken met Carl Stern-
heim. Sternheim had zich al voor de oorlog in Terhulpen bij 
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Brussel gevestigd en bij zijn vlucht voor de bureaucratie en 
het militarisme van zijn eigen land een weinig profetische 
blik gehad, want beide waren hem achternagekomen en 
werden nu pas echt voelbaar. Vreemd genoeg werd pas hier 
in Brussel een eigenaardig voorval uit mijn studententijd op-
gehelderd. Ongeveer twintig jaar geleden had mijn vader 
me een curieuze brief laten zien. Een jongeman die wij geen 
van beiden kenden schreef hem dat hij zich innerlijk ver-
want voelde met Heinrich Heine en – zonder dat hij verdere 
aanknopingspunten had – ervan overtuigd was dat hij ook 
een bloedverwant van de dichter was; hij verzocht mijn va-
der de zaak na te gaan door onderzoek op de joodse be-
graafplaatsen van de tot zijn district behorende gemeenten 
Hameln en Lüneburg en door raadpleging van de boeken 
van de gemeenten. Mijn vader, die een voorliefde had voor 
genealogisch onderzoek, interesseerde zich voor de zaak en 
deelde me na een paar weken verbaasd mee dat het vermoe-
den van de jongeman werkelijk bevestigd was. De verwant-
schap van de jongeman met de familie Von Geldern en daar-
door dus met Heinrich Heines moeder was makkelijk aan-
toonbaar. Nu bracht Carl Sternheim op een dag de betreffen-
de brief van mijn vader mee en hij bleek met de schrijver 
van die brief identiek te zijn.  
 
 

De ineenstorting 
 
Toen het eerste nieuws over de ineenstorting ons bereikte, 
was dat ondanks alle slechte vooruitzichten van de afgelo-
pen maanden een klap voor mij. We zaten met zijn vieren in 
de kamer van Bockwitz en lazen het noodlottige fatale tele-
gram met de verordening over de snelle opheffing van onze 
bureaus. Ontzet liep ik het museum door en de leeszaal uit 
om eerst eens mijn gedachten te ordenen. In de leeszaal 
werd ik staande gehouden door een auditeur-militair, colle-
ga M. uit Berlijn. Hij zat gebogen over de kaart van Vlaande-
ren en wilde me laten zien welke absoluut levensnoodzake-
lijke gebieden we onder alle omstandigheden moesten be-
houden. Ik zal hem wel verbaasd aangekeken hebben, maar 



 172 

zei natuurlijk niets. Erg veel annexionisten waren er toen in 
Brussel waarschijnlijk niet meer.  
 Nu kreeg ik andere dingen te doen. In onze afdeling werd 
net als in alle andere gepakt en belangrijke kisten met docu-
menten werden opgestapeld en lagen in de gangen, wach-
tend op transport. Ik kreeg een speciale opdracht, namelijk 
de vernietiging van al het materiaal dat niet geschikt was 
om mee te nemen, maar dat ook de vijanden niet in handen 
mochten krijgen. Gevolgd door twee ordonnansen, die een 
enorme mand droegen, ging ik van kamer naar kamer om 
het uitgezochte materiaal te verzamelen. Het meeste ging 
naar de vernietiging – maar veel liet ik onder mijn persoon-
lijk toezicht opgaan in het vuur van de oven van de centrale 
verwarming, en omdat die oven niet toereikend was, bouw-
de ik op de binnenplaats een grote brandstapel.  
 Ik stuitte op curieuze dingen. Je had bijvoorbeeld de ly-
risch-dweperige ontboezemingen van een Belgische jonge-
dame aan keizer Wilhelm, die voorzien van datum en gere-
gistreerd een bestanddeel van de documenten waren gewor-
den. Het was slecht afgelopen met het verliefde dametje, als 
een Belgische snuffelaar in documenten deze lyriek op een 
dag ontdekt had. – Nog curieuzer was het toen ik stuitte op 
een grote stapel exemplaren van de roman Alraune van 
Hanns Heinz Ewers, die ook in beslag genomen waren. Ik 
vroeg de chef of de boeken niet mochten blijven liggen, en 
toen dat categorisch geweigerd werd, of ik de exemplaren 
van de roman niet onder onze dames mocht verdelen. ‘Dat 
is een cynisch voorstel,’ vond kapitein Bertkau, en zo beleef-
de ook Alraune haar autodafe. – Ewers was later heel blij met 
een foto van die gebeurtenis en nog meer met mijn verhaal 
over de reden van de inbeslagname. Ik had veel moeite ge-
daan om daarachter te komen. De censuur mocht boeken na-
melijk alleen om politieke of militaire redenen verbieden. Ik 
kon er lange tijd niet achter komen wat voor militair of poli-
tiek gevaarlijke passages er in de roman stonden. Ten slotte 
hoorde ik het: het boek was politiek hoogst bedenkelijk! Zo-
als bekend dankt Alraune haar ontstaan niet aan de alge-
meen gebruikelijke en geliefde methode, maar is een pro-
duct van kunstmatige inseminatie. Als het boek in handen 
viel van de Entente, luidde de deductie, kon je er wel van 
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uitgaan dat de bevolking in Duitsland zo terug zou lopen 
dat er al naar dergelijke middelen gegrepen moest worden.  
 
 

Naar huis 
 
Het werd 9 november. De revolutie vond plaats zoals aange-
kondigd, klokslag 12.30. Om 12.00 was er nog de plechtige 
aflossing van de wacht voor het gouvernementsgebouw, 
waarna de militaire kapel zoals altijd vier stukken speelde – 
ze liepen tijdens het concert in het voor de burgerbevolking 
streng verboden deel van de Wetstraat – om 12.15 kwamen 
de heren officieren in de grote zaal bijeen voor de ontvangst 
van een boodschap van de veldmaarschalk – om 12.30 werd 
de afsluiting van de straat voor de Brusselaars opgeheven – 
daarna werd de rode vlag gehesen en de soldatenraad onder 
voorzitterschap van dr. Freund nam het regiment over.  
 Zondagmiddag heerste er een uitgelaten en bijna carnava-
leske drukte in de stad. Pas ’s avonds kwam het tot kleine 
ongeregeldheden – de krantenkiosk bij de Beurs ging in 
vlammen op en er vielen een paar schoten. De dagen daarop 
werd het grimmiger, maar de uitstekend functionerende sol-
datenraad zorgde in samenwerking met een aantal verstan-
dige burgers voor orde en daardoor verliep de aftocht van 
de troepen de dagen daarna betrekkelijk rustig, al waren er 
hier en daar daar wat schietpartijen en moesten er een paar 
pogingen om het station in te nemen afgeslagen worden.  
 Tot eind maandagmiddag wist geen mens in Brussel wat 
er in Berlijn eigenlijk aan de hand was en of er een wapen-
stilstand was gesloten. Pas rond die tijd lukte het me verbin-
ding te krijgen met Aken en te horen dat Duitsland een re-
publiek was en dat de wapenstilstand totaal was. Die mede-
deling werd direct doorgegeven aan de soldatenraad en 
daarna bekendgemaakt. Ieder van ons probeerde nu op ei-
gen houtje naar huis te gaan. Ik kon woensdag een overvolle 
trein in glippen, nadat ik vriendelijk afscheid had genomen 
van mijn hospes en hospita. Zelfs Colette wuifde me vrien-
delijk uit, al had ze me dagen eerder vreselijk geërgerd door 
in de badkamer de tricolore op te hangen. Samen met Ebstein 
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– en na een rit met veel incidenten – kwam ik zondag 17 no-
vember op Duitse bodem aan in Düsseldorf.  
 Het laatste beeld dat ik in Brussel zag was de intocht van 
een bataljon infanterie in de pas – de kapitein voorop te 
paard – de kapel speelde Die Wacht am Rhein en de mannen 
liepen zo rustig en zeker alsof er geen revolutie was en alsof 
er sinds 1914 niets gebeurd was. Iedereen, Belgen en Duit-
sers, liet de stoet rustig passeren; op al het tumult en het on-
bezonnen gedoe bij het station had het simpele verschijnen 
van de colonne een prettig en kalmerend effect. Ik weet ze-
ker dat de kapitein zijn mannen vreedzaam en ordelijk naar 
huis heeft gebracht.  
 
 

Nawoord 
 
Had ik nu niet gelijk met mijn waarschuwing – terwijl jullie 
zo aandrongen om het op te schrijven? Ik gaf toe, omdat ik 
toch dacht en denk dat het jammer zou zijn als al de verhaal-
tjes die ik beleefd of gezien heb in de chaos van deze wilde 
tijd uit mijn geheugen zouden verdwijnen. Ik wilde het heb-
ben over wat ik gezien heb bij onze broeders in het Oosten, 
maar er zijn veel andere dingen tussendoor gekomen – het is 
een tamelijk verwarde toestand geworden. Er is van alles in 
geslopen wat er niet thuishoort en er ontbreken veel belang-
rijke dingen. – Het is misschien geen echt boek, maar eerder 
materiaal voor een boek. – Wat zou ik dat boek graag een 
keer schrijven – in alle rust – ginds in Haifa op de veranda 
van een huisje op de helling van de Karmel – met uitzicht op 
de stad – op de blauwe zee. – – Een grote, witte stoomboot 
keert langzaam in de haven en op straat komt een groep gas-
ten uit Europa recht op mijn huis af – om op tijd af te slaan – 
naar de kluizenaarswoning van Hermann Struck!  
 Misschien wordt dan de zin duidelijk van alles wat ik in 
het buitenland gezien heb – misschien wordt daar in Pales-
tina de oplossing duidelijk van het grote raadsel “jood”, 
waar nu al duizenden jaren naar gegist wordt, door niet-jo-
den en door israëlieten, door de belijders van de mozaïsche 
confessie en door de respectievelijke staatsburgers met het 
joodse geloof – alleen niet door de joden, de echte joden – 
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die in de beth hamidrasj. – Die piekeren over alle mogelijke 
problemen en raadsels, alleen niet over het grootste. Dat vin-
den ze geen raadsel – niet zomaar op de makkelijke manier 
van onze “gelovigen” van alle gezindten – wie een vriende-
lijk dogma voor geen bezwaarlijker offer dan dat van het in-
tellect alle ongemakken bespaart. Zij lijken geen gelovigen, 
maar wetenden. Maar het is een weten dat niet door het ham-
steren van kennis verkregen kan worden.  
 Wetenden zijn ze! Ze weten misschien niet welke weg ze 
bewandelen en naar welk doel – maar ze weten dat ze op 
weg zijn en wandelen onder veilige leiding. En om wat links 
en rechts van de weg gebeurt bekommeren ze zich niet, ze 
werpen er nauwelijks een blik op – ze gaan nauwelijks opzij 
wanneer een grove vlegel, die de weg niet kent, hen dwars 
door het veld strompelend in het nauw brengt. – Ze vervol-
gen rustig hun weg.  
 Ik heb gewaarschuwd! De lezers hebben uit dit boek 
waarschijnlijk niets geleerd over de weg en over de wande-
laars, maar misschien vergaat het velen net als mij; ik voel 
iets van het ontzaglijke dat daar in het Oosten zit – van de 
onontdekte schatten daar – van het voor ons zo onbereik-
baar en onbevattelijk lijkende geluk dat die mensen bezitten, 
dat wij misschien ooit bezeten hebben en dat de hele wereld 
eens deelachtig zal worden. Dat geluk betekent: niet afhan-
kelijk zijn van alledaagse gebeurtenissen en te weten: er kan 
mij niets gebeuren!  
 Wij allemaal hebben het de laatste jaren in onze omgeving 
en bij onszelf meegemaakt: er klinkt een fanfare en al onze 
morele begrippen, onze opvattingen van goed en kwaad, 
van recht en onrecht – worden in de war gebracht. Vreedza-
me burgers branden van moordlust, priesters zegenen dege-
nen die eropuit trekken om te doden en vluchtelingen uit 
het buitenland als vijanden behandelen geldt als een deugd. 
– – We zijn beschaafde mensen, maar voorlopig en tijdelijk. 
Heel onze moraal, onze religie en al onze normen en waar-
den gelden maar onder bepaalde voorwaarden. – Er is niets 
blijvends en niets onveranderlijks in ons en voor ons. – We 
wankelen in elke wind – worden door elke stroming meege-
sleurd – niets eeuwigs is er – niets heiligs – niets wat sterker 
is dan al het tijdelijke!  



 176 

 Als wij gezien hebben wat de kracht van die mensen in 
het Oosten is – als wij gezien hebben wat er rust in het oude 
jodendom: de eeuwige geest, belichaamd in die heilige rol, 
in de Tora, dan kunnen wij net als zij het eeuwige scheiden 
van het vergankelijke en het wezenlijke van het niet-wezen-
lijke. – In de woorden van de Havdole:  
 

om onderscheid te maken 
 

tussen heilig en niet-heilig 
 

tussen licht en duisternis… 
 

lehavdil 
 

beejn kaudesj lechaul 
 

beejn aur lachausjech… 
 
 
 


