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Inleiding
Isaac Leib (Jitschok Laiboesj) Peretz (Zamoćź 1852 – Warschau
1915) is één van die modern-klassieke joodse schrijvers die zowel
met hun Jiddisje als met hun Hebreeuwse werken naam hebben
gemaakt. Net als zijn beroemde tijdgenoot Mendele Moicher
Sforim ()מענדעלע )מנדלה( מוכר ספרים, pseudoniem van Sj.J.
Abramowitsch, 1835–1917) begon hij, zoals het een joodse
schrijver past, in het Hebreeuws, maar bekeerde hij zich ter wille
van een breder publiek tot het Jiddisj, om later de beide talen te
combineren. Voor de Hebreeuwse literatuur heeft deze tweetaligheid veel betekend. Het Jiddisj was de spreektaal van de gewone
man. In de loop van de 19de eeuw was er veel aan culturele verheffing gedaan en hadden schrijvers van uiteenlopende genres en
wisselende bekwaamheden van het Jiddisj een bruikbaar literair
uitdrukkingsmiddel gemaakt. Het Hebreeuws daarentegen was
erg verbonden met godsdienstige geleerdheid en rabbinale traditie. Het had status, en voor de beheersing ervan moest men geleerd hebben. Dat geleerde karakter werd door de schrijvers van
de Haskala (Verlichting) nog benadrukt doordat zij – in grote
meerderheid – voor hun literaire werken een Hebreeuws kozen
dat geheel – of ten minste sterk – georiënteerd was op de stijl en
het woordgebruik van de Bijbel. De onmiskenbare eruditie die
uit dit taalgebruik sprak, had zeker charme, en was ook wel
functioneel wanneer de verhalen in kwestie zich in Bijbelse tijden
afspeelden, maar wanneer de schrijvers zich op eigentijdse onderwerpen en problemen richtten – en die waren er in groten getale
– sloop er een onwerkelijk en vervreemdend effect in deze literai

tuur. Mendele en Peretz zorgden voor een doorbraak, doordat zij
erin slaagden de soepele natuurlijkheid van het Jiddisj ook – in
zekere mate – in hun Hebreeuwse vertelkunst te laten klinken.
Hun verhalen gaan over gewone mensen en hun vele zorgen, en
hebben een uitgesproken sociaal en ‘volksverheffend’ karakter. Bij
alle overeenkomsten zijn er ook verschillen. Mendele is scherp en
humoristisch, Peretz is romantischer. In de literatuurgeschiedenis
is het de gewoonte geworden om beide schrijvers tegenover elkaar te zetten en zelfs te spreken van twee ‘scholen’: de realistische van Odessa en de romantische van Warschau.
Zamoćź was een niet al te grote stad met een zeer gevarieerde bevolking, waar de joden de meerderheid vormden. De briljante
Peretz kon er echter niet aarden. Nadat hij zowel in zaken als in
zijn huwelijk was mislukt, vestigde hij zich in het grote Warschau. Hij kon daar advocaat worden, totdat hij door tegenwerking dat beroep moest opgeven. De rest van zijn leven wijdde hij
zich met hart en ziel aan de literatuur en de verheffing van het
joodse proletariaat in een klimaat dat daarvoor bepaald niet erg
gunstig was. Daarmee heeft Peretz een enorme invloed uitgeoefend, als organisator, inspirator en vooral als schrijver. Er bestonden in de Poolse maatschappij van die tijd sterke tegenstellingen,
zowel tussen de bevolkingsgroepen als tussen de ideologieën.
Godsdienstige orthodoxie was er in soorten (Joods, Rooms-Katholiek, Russisch Orthodox), liberalisme (al of niet nationalistisch), socialisme in soorten, antisemitisme of zionisme, er komt
bijna geen eind aan. Peretz staat hier tussen als socialist met grote
maatschappelijke betrokkenheid, maar tegelijk had hij een goed
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oog voor de religieuze gevoelens van de groep waaruit hij was
voortgekomen.
De twee verhalen die hier in hun Hebreeuwse versie worden gebracht stammen elk uit één van Peretz’ bekendste verhalenbundels, die hij op het hoogtepunt van zijn kunnen schreef.
De Jiddisje bundel Chassidisch (חסידיש, Hebreeuws:  )חסידותverscheen, vermoedelijk, in 1908. Peretz geeft hierin blijk van een
kijk op het chassidische Jodendom die in zijn vooruitstrevende
intellectuele kringen niet erg gebruikelijk was. Daar werd op de
chassidim neergekeken en hun mystiek-religieuze opvattingen
werden primitief gevonden. Peretz kijkt daar doorheen. Hoewel
zijn stijl erg romantisch is – die zouden we zelfs geëxalteerd kunnen noemen – is zijn eerbied voor de levenshouding van eenvoud
en godsvertrouwen van deze gewone mensen oprecht. Pas later
zou deze waardering van het chassidisme bredere ingang vinden,
en met name door de werken van Martin Buber zelfs veel invloed
krijgen (en ook veel zwaarwichtiger worden).
Het verhaal ‘Zo niet hoger’ (Ojb nisjt noch hecher)1 is zeker het
bekendste van de bundel. Het is gebaseerd op het chassidische
geloof in de Rebbe (of Tsaddiek), die in alles pal staat voor zijn
gemeente. Als hij voorgaat is zijn gebed innig en vurig. ‘Zoals iedereen weet stijgt hij dan op ten hemel en strekt hij zich uit voor
de Troon der Glorie om te bidden voor zijn volk Israël; en soms
1 Jiddisj spellen en transcriberen is niet eenvoudig. De oorspronkelijke titel Ojb
nisjt noch hecher, a chassidisje (d)ertseilung hebben we in twee varianten; de eerste
druk heeft ערצאלוּנג
ֶ
 א חסידישע,הא ֶכֿער
ֶ נאְך
ָ אוֹיבּ נישׁט, later wordt het אויב נישט
 א חסידישע דערציילונג,נאך העכער.
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stelt hij zich daar krachtdadig op – naar hij gewoon is.’ Een cynische buitenstaander gelooft daar niets van en wil dat wel eens verifiëren. Hij meent uit de Talmoed te weten dat het zelfs Mosjee
Rabbenoe niet beschoren was om zo hoog te komen. Als echter
blijkt dat de Rebbe zijn taak niet voor Gods troon, maar in het
stulpje van een arme weduwe heeft gevonden, is hij overtuigd:
Deze rebbe is hoger gestegen dan enig ander.
Het andere verhaal, ‘De Wonderdoener’, komt uit Peretz’ best
bekende verhalenbundel: Volksverhalen (Folkstimliche gesjichtn;
1909,  ;פאלקסטימליכע געשיכטעןHebreeuws: 1918, )מפי העם,
Der koentsenmacher ( )דער קוּנצען־מאכערis een variant binnen de
uitgebreide categorie van verhalen over de verschijning van de
profeet Elia, met recht een volksverhaal. Er duikt een vreemdeling op die iedereen verbaast met zijn wonderlijke kunsten. Hoewel glad geschoren, is hij onmiskenbaar een jood – ‘het beeld
Gods zweeft hem over de neus’, zoals Peretz het onnavolgbaar
formuleert. Wel vreemd dat hij onwaarschijnlijke hoeveelheden
gebak en gebraad tevoorschijn kan toveren, maar er verder even
hongerig uitziet als iedereen. Zou het gezichtsbedrog zijn, zoals
eertijds de tovenarij van de wijzen van Farao? Dan verschuift de
blik naar het stereotiepe arme echtpaar, dat uit geldgebrek geen
Pesach dreigt te kunnen vieren. Hoewel de man een koppig godsvertrouwen blijft vertonen, staan ze uiteindelijk toch op het punt
om maar naar de buren te gaan, immers: ‘Ieder die hongerig is,
mag komen en meeëten!’ Dan verschijnt de wonderdoener, die
een complete en luxe sedermaaltijd tevoorschijn tovert. Maar, is
het wel geoorloofd om van tovenarij te genieten? Naar de Rav!
En die beslist dat het mag als de spullen echt zijn. En dat zijn ze.
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De Jiddisje schrijvers die ook in het Hebreeuws publiceerden
maakten niet zozeer vertalingen van hun werk maar herschreven
het. Dat geldt ook voor onze twee verhalen. De Nederlandse versies die we er hiermee laten samengaan, zijn vertalingen uit het
Jiddisj, en ze zijn ‘ouderwetsch’. Dat is een bewuste keus. Het
was ook mogelijk geweest om een wat letterlijke vertaling van het
Hebreeuws te maken, zoals dat in alle voorafgaande deeltjes van
Sifroet het geval is geweest. Maar het bestaan van deze oude vertalingen was te verleidelijk. Ook al zijn er verschillen, de vertalers
Hildesheim en Saalborn bezigen een authentiek Nederlands-joods spraakgebruik, inclusief het ‘aschkenozische’ Hebreeuws, dat een onvervangbare sfeer en couleur locale overdraagt.2 Tegelijkertijd kan dit Nederlands tekortschieten als hulp
bij het lezen van het Hebreeuws, want er zijn nogal wat verschillen. Daarom is als leeshulp deze keer een uitvoeriger woordenapparaat meegegeven, dat van een groot aantal woorden en uitdrukkingen de betekenis(-nuance) geeft waar de context om
vraagt. Om dezelfde reden is de Hebreeuwse tekst ook volledig
gevocaliseerd. Helemaal volledig kun je niet zijn en mocht men
iets tekortkomen, dan is er altijd nog het woordenboek.
Albert van der Heide

2 Van ‘Zo niet hoger’ bestaat ook een moderne Nederlandse vertaling (uit het
Jiddisj) van Jacob van der Wijk; zie de literatuuropgave.
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יִ ְצ ָחק ַליְ בּוּשׁ ֶפּ ֶרץ
circa 1910
bron: Benny Swartzberg
bennyspostcards.com

MISSCHIEN NOG WEL HOOGER.1
En de rebbe van Nemirof 2 was gewoon ieder jaar tegen den
selichestijd 3 te verdwijnen.
Dan was hij nergens te vinden, niet in de sjoel, niet in de beide
leerhuizen, nergens. En in zijn woning allerminst. Zijn woning
stond open. Ieder, die wilde, kon naar binnen gaan. Gestolen
werd er nooit bij den rabbijn. Maar er was niemand in het huis.
Waar mag de rebbe zijn?
Waar moet hij zijn? Natuurlijk in den hemel. Heeft een rabbijn
voor de tien boetedagen dan zoo weinig te doen? Joden hebben
unbeschrieën levensonderhoud noodig, vrede, gezondheid, goede
partijen voor de kinderen. Ze willen goed en vroom zijn, maar
de zonden zijn vele en de duivel doorziet met zijn duizend oogen
de wereld van het eene einde tot het andere en ziet alles, en
maakt alles bekend. En wie kan helpen als de rebbe?
Zoo dacht de heele gemeente erover.

1. Uit: J.L. Perez, De Kabbalisten. Vertaling van Arn. Saalborn. Amsterdam, Cohen en Zonen
(Oost-Joodsche Bibliotheek), [1919?], pp. 31-36.
2. Nemiriv (Pools: Niemirów) ligt tegenwoordig in de Oekraïne, vlak achter de Poolse
oostgrens. Er woonden vooral veel Breslaver chassidiem.
3. Noot van de vertaler: ‘Dagen voor het Joodsche Nieuwjaarsfeest en den Grooten
Verzoendag, waarop extra gebeden gezegd worden.’ De ‘boetegebeden’ (,ujhkx) worden in
de weken vóór de Hoge Feestdagen en in de tien dagen tussen Rosj ha-Sjana en Jom Kippoer
dagelijks in de synagoge gezegd.
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1. ,ujhkxv ,unh ‘de dagen van de smeekbeden’; 2. hi ofa ‘vroeg opstaan’ ; 5. ohbhbn hier:
‘de gebedsdiensten’; 6. -a vn ‘het feit dat’; 7. kugbnv';f ‘de deurknop’; 11. ypuav vgl.
Gen.18:25; 12. yyua ‘rondzwerven’; 13. ruj ‘gat’; es
 x ‘spleet’; ,hxn: hi ,ux ‘verleiden’;14.
jhsnu: hi jsb ‘aanstichten’; 16. jy,an: hitp jya ‘z. uitstrekken’; 17. ,uphe,
‘kracht(dadigheid)’.
t.
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Eens komt een litwak4 in de stad. Hij lacht. Ge weet immers,
wat een litwak is voor een man. Hij geeft niet om
gebedenboeken, maar zit vol talmoed-citaten. En zoo een litwak
bewijst met den talmoed in de hand, dat zelfs Mozes tijdens zijn
leven niet in den hemel is geweest, maar altijd tien handbreedten
er onder is gebleven. Probeer het maar eens, met een litwak te
redetwisten.
— En waar is de rebbe nu?
— Mij een zorg! antwoordt hij schouder ophalend. En terwijl hij
dat zegt, besluit hij reeds — o, hij kan alles — de zaak eens
grondig te onderzoeken.
Denzelfden avond nog, na het avondgebed, sluipt de litwak de
kamer van den rabbijn binnen, kruipt onder zijn bed en houdt
zich stil. Hij heeft er zijn nachtrust voor over om te zien, wat de
rabbijn vóór het aanbreken van den dag, als de menschen naar
de seliches gaan, uitvoert.
Een ander in zijn plaats zou zijn tijd verslapen. Maar een litwak
weet altijd raad. Om wakker te blijven bestudeert hij uit zijn
hoofd een heel hoofdstuk uit den talmoed. Ik weet niet meer, of
het het hoofdstuk over de slachtingen of van de geloften was.
Voor het aanbreken van den dag hoort hij, hoe er aan de vensters
wordt geklopt om de menschen tot het gebed te roepen.
De rabbijn was reeds lang wakker. De litwak hoorde hem een
uur al zuchten.
Ieder, die den rabbijn van Nemirof, slechts eenmaal heeft hooren
zuchten, weet, welk een droefenis leeft onder het volk Israël,
welk een zielepijn in ieder dezer zuchten trilt . . . Het wordt hem
bang om het hart, die dat zuchten hoort. Maar een litwak heeft
een hart van steen, hij hoort het zuchten aan en blijft rustig
liggen. En zoo liggen beiden, de rebbe op, de litwak onder het
bed.
4. Een ‘Litouwer’; in Litouwen was het chassidisme niet gangbaar en werd op de chassidim
neergekeken.
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18. sdb,n: ‘tegenstander (van het Chassidisme)’; tyh
 k S ohkJUrh

het Jeruzalem van
Litouwen: Vilnius/Wilna; 19. vkdbv ‘het geopenbaarde’; ach ‘droog’; ,h,ukjk ‘sappigheid’;
20. ehjn? Verzameld werk 1968 leest ejmn ‘lacht’; 21. ,J
 r«pn trn D ‘expliciete
Talmoedtekst’; 22. jpy ‘handbreed’; ifa kf ‘desgelijks’; 24. runj ‘ernstig’; 25. uckc yhkjv
‘nam het besluit’; 26. chrgnk vjbn ihc ‘tussen middag en avondgebed’; 27. trhh,n: hitp trh
‘bang zijn’ + tna ‘dat’; 28. ;e, ‘sterk zijn, overmannen’; rjc ‘kiezen’; 29. ,fxn ‘tractaat’;
vp kgc ‘uit het hoofd’; 31. tsj = ,jt; 32. hitp lpv ‘zich ronddraaien’; ni jbt ‘zuchten’; jbd
‘steunen’; 34. ihruxh ‘leed’; ,ufp,av ‘uitstorting’; vgd ‘uitbarsten’; 35. Jjk ‘fluistertoon’;
c

c

Iets later verneemt de litwak, dat de bedden in het heele huis
beginnen te kraken, dat de menschen opstaan, dat hier of daar
een joodsch woord gesproken wordt; dat het water in de
waschkommen vloeit en dat deuren open en dicht gaan . . .
daarna verlaten allen het huis. Het wordt weer stil. De kamer
donker. Alleen wat maanlicht dringt door de luiken.
Later moet de litwak toegeven, dat hem een angst-siddering
bevangen had, toen hij zich alleen met den rebbe wist in het
huis. Koud en heet liep het over zijn rug en de haarwortels aan
zijn slapen deden pijn, alsof met naalden gestoken werd.
Maar het is ook geen kleinigheid: alleen met den rabbijn, vóór
dag in den selichestijd . . .
Maar een litwak heeft een harden kop: hij siddert als een visch in
het water, maar blijft, waar hij is . . .
Eindelijk staat de rabbijn op. Eerst wascht hij zich en doet alles,
wat een Jood des morgens behoort te doen. Dan gaat hij naar de
kast en haalt er een pak uit. In het pak zijn boerenkleeren, een
linnen broek, kaplaarzen, hemd, pelsmuts en een breede lederen
gordel met messingen nagels versierd.
En de rabbijn trekt deze kleeren aan.
Uit den zak van den overjas hangt het uiteinde van een dik
boerentouw.
De rabbijn gaat de kamer uit en de litwak volgt hem.
De rabbijn gaat naar de keuken, bukt zich en haalt een bijl onder
de aanrecht uit, die hij in zijn gordel steekt. En dan verlaat hij
het huis. De litwak siddert, maar blijft niet achter.
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38. lunx ‘nabij’; 39. ohsh kyb ‘(ritueel) handen wassen’;40. ni grz ‘verstrooid w.’; 41. ni lgs
‘doven’; 43. vsuv (hi) ‘bekennen’; vfaj vnht ‘huiver’; 44. hitpo ssc ‘z. alleen bevinden’;
45. iaeg ‘koppig iemand’; sgr ‘sidderen’; 48. vkhcj ‘bundel’; ubhhvs ‘namelijk’; 49. ohhpdn
‘laarzen’; juan ‘ingevet’; 50. ,pz ‘teer’. ,pbmn ‘muts’; vrudj ‘gordel, riem’; 51. vpumn
‘beslagen’. rnxn ‘spijker’. rft ‘boer’; 52. ,jkm (1. ‘bord, schotel’) 2. ‘jaszak’; ,rst

‘mantel, jas’; 54. thzj tnkj Aram. = oukj vtur; 55. ytkc ‘zachtjes’; 56. ;pf ‘buigen’; 57.
hi ;ub ‘zwaaien’;

d

Een vreemd huiveren, de huivering van den selichestijd ligt over
de duistere straatjes. Soms dringt de roep van een biddende
plotseling op uit een bidkring of het steunen van een zieke uit
een venster . . . de rabbijn sluipt langs de muren, in de schaduw
van de huizen . . . Zoo ijlt hij van schaduw naar schaduw, en de
litwak hem achterna ... En de litwak hoort, hoe het harde
kloppen van zijn hart de zware stappen van den rabbijn
overstemt . . . Maar hij volgt, volgt en komt met den ander
buiten de stad.
Daar is een boschje.
De rebbe gaat in het boschje. Na dertig, veertig passen blijft hij
staan voor een jongen boom. De litwak ziet met ontzetting, dat
de rebbe zijn bijl neemt en op den boom begint in te hakken.
Hij ziet hem telkens weer de armen heffen, hij hoort den boom
kraken en steunen. De boom valt en de rabbijn hakt het jonge
hout in blokken, de blokken in spaanders. Dan neemt hij zijn
touw en slaat dat om een dracht hout heen, laadt die op zijn rug,
steekt zijn bijl in den gordel en aanvaardt den terugweg naar
stad.
In een achterstraatje blijft hij voor een armzalig, half ingezakt
huisje staan en klopt aan het venster.
— Wie daar? vraagt een verschrikte stem uit het huisje. De
litwak hoort, dat het de stem is van een zieke Jodin.
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59. kghkc'rcs ‘iets ondeugends’; 60. ikzd ‘dief, rover’; 62. gec ‘doorbreken’; vjbt
‘gezucht’; 63. iunzp ‘melodie’; kkm ‘wegduiken’; ohkkm ‘schaduwen’; 65. sv ‘echo’; vghxp
‘stap’; 69. lhu = vF v u ‘en sloeg’; 71. cyj ‘hakken’; 72. gec ‘spaander’; rzD ‘blok’, NB. de
logica vraagt een andere volgorde; 73. cj, ‘(in)steken’; 74. xng ‘laden’; 75. ;upf ‘gebogen’;
tan ‘last’(< tab); 76. ,gsn tmh ‘gek worden’; 77. tynhx ‘steeg’; 78. gugr ‘vervallen’;
sunghu etc.: NB. de werkwoordstijden; eps ‘kloppen’; vana ‘ruit’; 80. hbkuj ‘ziekelijk’;
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— Ik ben het, antwoordt de rebbe in het Klein-Russisch.
— Wie ben je? vraagt de vrouwenstem weer.
— Wassili, antwoordt de rebbe.
— Wat voor een Wassili ? En wat wil je, Wassili ?
— Ik heb hout te koop. Heel goedkoop. Zoo goed als te geef.
En zonder antwoord af te wachten, gaat hij binnen.
De litwak sluipt hem achterna en ziet in het vale morgenlicht
een arm kamertje, gebroken huisraad. In bed ligt een jodin, in
lompen en ze zegt met bittere stem:
— Koopen? Waarvan kan ik koopen? Hoe moet ik aan geld
komen?
— Ik zal je leenen, antwoordt de onechte Wassili. Het zijn maar
zes kopeken.
— Hoe kan ik je die terug geven? steunt de zieke vrouw.
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82. hrfub ‘vreemdeling, goj’; 83. th = ‘я, ik’; uye ‘кто, wie’; 90. kuzc ‘goedkoop’; 91. pi vfj
‘wachten’; vbgn ‘antwoord’; 92. hitp cbd ’(iets) steels (doen)’; 93. lunb ‘laag’; rcJ
 ‘breuk >
waardeloos’; ,hc'hkf ‘meubels’; 94. vxufn ‘bedekt’; ,ucjx'hhukc ‘versleten vodden’; 96.
vbnkt ‘weduwe’; 97. hitp. Gpj ‘z. vermommen’; vpev ‘krediet’; kfv'lxc ‘uiteindelijk’;
100. dhav hi dab ‘bereiken, verkrijgen’; ,ugn ‘geld’; 102. jhbv hi jub ‘neerleggen’; 102. hitp
;me ‘z. kwaad maken’;

v

— Domme vrouw, zegt de rebbe verwijtend, — kijk, gij bent
ziek en arm en ik borg je dat beetje hout, ik vertrouw, dat je het
terug betalen zult. Je hebt zoo een grooten, sterken God en
vertrouwt Hem niet, niet eens die paar centen voor hout . . .
— En wie zal vuur maken? zucht de vrouw, — heb ik dan
kracht, op te staan? Mijn zoon is al naar zijn werk.
— Ik zal vuur maken, antwoordt de rebbe. En terwijl hij vuur
aanmaakte, prevelde hij de eerste woorden van den seliches ... En
toen het hout begon te gloeien, sprak hij, wat opgewekter de
volgende woorden. En de volgende alinea sprak hij, toen het
warm werd in het kamertje.
De litwak, die dit alles had gezien, werd Chossied 5 van Nemirof.
En zoo dikwijls iemand vertelde, dat de rabbijn tegen selichestijd
de aarde verliet en naar den hemel ging, lachte hij niet meer,
maar voegde erbij:
— Misschien nog wel hooger . . .

5. shxj – ‘volgeling’.
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103. rupx ‘geteld’; 104. jyc ‘vertrouwen’; 105. thda ‘groot, majesteitelijk’; 107. ehxh hi exb
‘aansteken’; 111. rub, ‘oven’; pi rnz – ‘neuriën’; ajk ‘fluistertoon’; 113. hi rgc ‘doen
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DE KUNSTENMAKER.1
In ’n klein stadje, ergens in Wolhynië, is eens ’n kunstenmaker
gekomen. En ofschoon het in de bedrijvige, moeilijke weken
vòòr Pésach was, wanneer ’n jood meer zorgen heeft dan haren
op z’n hoofd, heeft zijne komst toch grooten indruk gemaakt; ’n
vreemd raadselachtig mensch! Gekleed in haveloos, gescheurde
kleeren, met ’n gedeukten hoogen hoed op z’n hoofd, ’n joodsch
gezicht—het beeld Gods vliegt hem over z’n neus—en
glad-geschoren, gèèn baard! En ’n paspoort had hij niet, en geen
mensch zag hem eten, niets wat koosjer of treifoo was. Zeg nu
maar eens, wie het is! Vraagt men hem: waar vandaan? Zegt-ie
“van Parijs”;—“waarheen!”—“Naar Londen!”—“Hoe komt u
hier?” Zegt-ie “Verdwaald!” Waarschijnlijk dus ’n voetganger! En
laat zich bij geen Minjan zien, zelfs op Sjabbos-Hagodoul2 niet!
En ga je dichtbij hem staan, trekt hij ’n kring om zich heen,3 en
is verdwenen, alsof de aarde hem heeft ingeslokt, en komt aan de
andere zijde der markt weer te voorschijn!

1. Uit: J.L. Perets, Joodsche Volksverhalen (vertaling van C.J. Hildesheim), pp. 108–114.
2. De sabbat vóór Pesach. 3. Zoals eertijds de legendarische Choni de cirkeltrekker, hbIj
kDg N v .
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1. vrhg ‘dorp’; nitp inz ‘verzeild raken; 3. vdts ‘zorg’; iunhr ‘granaatappel’; oaur
‘indruk’;4. vshj ‘raadsel’; gre ‘gescheurde lap, vod’; rsbhkhm ‘hogehoed’; ynuen
‘gekreukeld’;5. pi ;jr ‘zweven’; oyuj ‘neus’; jukd ‘geschoren’;6.gxn ,sug, ‘reisdocument,
paspoort’; ogy ‘proeven, eten’; 13.vgy ‘(ver)dwalen’; 16. iur,p ‘verklaring’; hif ;eb
‘omgeven’; 17. hitp okg ‘verdwijnen’; gkc ‘verslinden’; 18. rcg ‘overzijde, kant’;
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Intusschen heeft hij ’n zaal gehuurd, en begint kunsten te
maken.
Maar wat je noemt: kunsten! Ten aanschouwen van ’n heelen
drom menschen slikt hij brandende, vurige kolen, alsof het
doperwtjes zijn; en trekt dan allerlei linten uit z’n mond, roode,
groene––welke kleur men maar verlangt en lang—als het
Goloes.4 Uit de kap van z’n laars haalt hij zestien paar eenden te
voorschijn; maar eenden—als beeren, en levend, en ze loopen
allen om hem heen, op het tooneel; .... dan licht hij z’n voet op
en krabt gouden dukaten van z’n zool: ’n heele schaal vol gouden
dukaten! Klapt men in de handen en roept “bravo”—gaat hij
fluiten; komt er door de lucht ’n heele verzameling galles5 en
Koulietsjen6 als vogels aanvliegen en dansen in ’n kring om hem
heen of tegen het plafond, en fluit nóg eens: verdwijnt alles in ’n
oogwenk, alsof er niets te zien was! Wèg Koulietsjen—geen
linten, geen eenden meer—niets!
Nu is ’t mogelijk, dat weet men immers, dat van die zijde iets
bereikt kan worden. De toovenaars aan het hof van koning
Pharao in Egypte hebben misschien grootere kunsten gedaan! Is
echter de vraag: waarom is hij zélf dan zoo dood-arm? Iemand,
die maar zòo de dukaten uit de zool van z’n laars haalt, en zelfs
geen geld heeft, om z’n verblijf in de herberg te betalen! Als hij
maar fluit, heeft hij meer galles en Koulietsjen in voorraad dan
de grootste bakker, hij haalt de eenden zòò maar uit de kap van
z’n laars—en toch heeft hij ’n lang, vermagerd gezicht;

4. De ballingschap, ,ukd.
5. ,«uKj – gevlochten sabbatsbrood.
6. Gevlochten broden met krenten voor feestelijke gelegenheden als besnijdenissen,
huwelijken, etc.
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19. rfa ‘huren’; okut ‘zaal’; 21. ...ihg : Jes. 64:3; gcy ‘natuur’; 22. kjd ‘kool’; vgumr
‘lint’; 23. han ‘satijn’; 24. kdr ,hc ‘laars’; erz ‘werpen’; usuv kudbr, ‘kalkoen’; 25. kdg
‘kalf’; 26. hi ;ub ‘zwaaien’;srd ‘schrapen’; 27. ogp ‘voetzool’; oust ‘goudstuk, ducaat’;
vrge ‘schotel’; 28. tjn ‘slaan, klappen’; era ‘fluiten’; xuy ‘vliegen’; 29. ;ug ‘vliegen’; po
kuj ‘dansen’; 30. kdgn ‘cirkel’; zdur ‘woede’; 31. ihg ;rv ‘oogwenk’; 33. tkhn ‘nou ja’;
trjt tryx Aram.: 'de andere kant, de geestenwereld’; ,kufh ‘vaardigheid’; 34. ouyrj
‘tovenaar’; ohpaf vagn ‘tovenarij’; hitp tkp ‘z. verwonderen’; 36. iuhct ‘arm’; kdr ;f
‘voetzool’; 37. vhbxft ‘herberg’; vpt ‘bakken’;
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er worden menschen begraven, die er beter uitzien, en de honger
brandt in z’n oogen! En men stoot elkander aan en zegt: “de
vijfde vraag van “Maa Niesjtannoo!”7
Maar voor we aan “Maa Niesjtannoo” komen, zullen we den
kunstenmaker aan z’n lot overlaten en eens kijken naar
Gajiem-Joune en z’n vrouw Rifke-Beile.
Gajiem-Joune was iemand die handel dreef in hout; koopt hij
eens ’n bosch, niet te duur, legt de regeering er beslag op, en hij
verliest bijna al z’n geld. Geeft men hem eene betrekking bij de
administratie der bosschen, verliest hij deze, zit-hij al ’n paar
maanden zonder Parnoosse. En ’n winter heeft men
doorgebracht—alle vijanden van Tsion zullen zoo’n winter
hebben; maar na den winter komt Pésach! En van de lamp tot
het laatste kussen staat alles in de bank van leening. Zegt
Rifke-Beile: “ga heen naar Kahal en vraag geld voor meel.” Zegt
Gajiem-Joune: hij hoopt en vertrouwt, dat God helpen zal. En
hij wil zich zelf niet vernederen. Gaat Rifke-Beile en zoekt nog
eens in alle hoekjes, en vindt ’n ouden versleten zilveren
lepel—wat je noemt ’n wonder; ’n redding door Gods hand,
jaren lang was die lepel al zoek!

7. vBT J
 B vn – ‘Waarin verschilt…’, het begin van de passage van de Vier Vragen uit de
Pesach Haggadah.
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39. okug ka ubuchr ‘och Heer!’; rce ‘begraven’; 40. eks ‘branden’;41. vhaue ‘vraag’; 42. hi
gdb ‘aankomen’; 43. jha ‘praten’; lhha ‘te maken hebbend’; 45. ohbpk ‘eertijds’; ,urgh rjux
‘houthandelaar’; 46. vuua jen ‘redelijke prijs’; v,hrf ‘rooien’; rfht ‘boer’; 47. kdr ,xhrs
‘toegang’; vtjn ‘protest’;shep ‘opzichter’;48. rdx ‘afsluiten’; 49. ,uhrcv ‘de mensen’; heb
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‘de mensen’; vbp ‘z. wenden’; pi apj ‘zoeken’; 57. vrhs ‘woning’; vshk vbt ‘deed haar
aantreffen’;
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Gaat Gajiem-Joune, neemt den lepel en verkoopt hem, en
brengt dat klein bedrag naar de gemeente als geld voor meel!
“Arme menschen, zegt hij, hebben er méér recht op”. Nog maar
’n paar weken, en het is Pésach—hij hoopt en vertrouwt!
“God—zegt hij—verlaat ons niet”. Rifke-Beile zwijgt, ’n vrouw
moet zich door den man laten leiden. De eene dag na den andere
gaat echter voorbij; Rifke-Beile slaapt geen enkelen nacht, drukt
haar gezicht in den stroozak, en schreit stil voor zich heen, dat
Gajiem-Joune het niet hooren zal—en in huis is nog niets van
Pésach te bespeuren.
En de dagen zijn voor haar erger dan de nachten—’s nachts kan
’n mensch z’n hart uitschreien, maar overdag moet je je in de
wangen knijpen, om wat kleur te krijgen! Buurvrouwen kijken
haar na en staan verbaasd, en turen zich de oogen uit en steken
haar met hunne medelijdende blikken als met naalden. . . .
enkelen vragen: “Wanneer bak jullie Matzes? Heb je al bieten?”
En die vlak naast haar wonen zeggen: “Wat is dat. . . . wat
gebeurt er bij jullie, Rifke-Beile? Kom je te kort, zullen wij je
leenen”.... enzoovoort. Gajiem-Joune wil echter geen geschenk
van menschen, en Rifke-Beile zal niets
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58. hitp kdkd ‘verzeild raken’; vcjx ‘vod’; xb ‘wonder’; 59. grht ‘is gebeurd’; 61. euj ‘wet,
gewoonte’;62. vnhse ihs ‘voorrang’; ,uks ‘armoede’; 63. ni rta ‘resteren’; 64. hi ezj
‘volharden’; 65. hi vaj ‘zwijgen’; 66. iny ‘verbergen’; 67. ic, eG ‘strozak’; htajc
‘stilletjes’; 70. juur ‘ruimte, opluchting’; ycm ‘knijpen’; hjk ‘wang’; 71. vtrn ‘schijn’;
vbhfa ‘buurvrouw’; ru, ‘nalopen, beloeren’; 72. res ‘doorboren’; ycn ‘blik’; 73. vpt
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tegen den zin van haren man doen—zoekt ze met geweld naar
het een of ander antwoord, en haar gezicht gloeit en brandt. . . .
Zien de buurlui, dat dit niet zoo is, zooals het wezen
moet—loopen ze naar den Raaw—wat moet dat beteekenen?
De Raaw, nebbiesj, luistert, zucht diep, en denkt na, en
antwoordt eindelijk dat Gajiem-Joune ’n geleerd en
Godvreezend man is, en als hij vertrouwen heeft en hoopt.... dan
mag hij hopen en vertrouwen!....
Rifke-Beile is zelfs zonder Benschlicht8 gebleven!
En—al Pésach!
Gajiem-Joune gaat van het Beis-Hamidrasj naar huis; ziet hij,
dat alle vensters der huizen op de markt stralen van het
Joum-Touf-licht, en alleen zijn woning staat er als ’n rouw
dragende tusschen zijne familie-leden, als ’n blinde tusschen
louter zienden. Hij wordt zich zelf echter niet ontrouw: “Als
God helpen wil, zal er nog Pésach zijn!”—denkt hij. Hij gaat
naar binnen en zegt vroolijk “Goed Joum-Touf”, en herhaalt
nog eens: “Goed Joum-Touf, Rifke-Beile!” En Rifke-Beile’s stem
vol tranen antwoordt: Goed Joum-Touf, “Gut Johr!” En hare
oogen branden van uit den donkeren hoek als twee vurige kolen.
Gaat hij op haar toe, en zegt haar: „Rifke-Beile—zegt hij ’t is
Joum Touf, Jetsias Mitzrajiem, begrijp je? Treuren mag men
niet! En wat valt er hier te treuren? Als God niet gewild heeft,
dat wij onzen Pésach hebben moet men dat voor lief nemen,

8. De kaarsen voor het inwijden (‘bensjen’) van Sjabbat of feestdag.
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79. .urh, ‘oplossing’; vg, ‘in de war zijn’, hi ‘om de tuin leiden; 80. cvk ‘vuur, vlam’; 81.
ubueh,f ‘normaal’; 82. tr,ts trn Aram.: ‘heer van de gemeente, plaatselijke rabbijn’;
if,hv ‘klopt dat?’; 84. hitp jbt ‘zuchten’; hi gub ‘schudden’; 85. ni lkn ‘raadplegen’; 86.
vkf ‘verlopen’; .e ‘stadium, termijn’; 87. t,t Aram.: ‘komen, aanbreken’; 88. hi rvz ‘licht
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en bij anderen den Seider hooren! Zullen we ergens in ’n ander
huis aan den Seider gaan! Men zal ons overal binnenlaten. . . .
alle deuren en poorten staan open.... wij Joden zeggen immers:
“Kol difgien jeitsei wejeigoul,” dat beteekent: al, wie hongerig is,
moet binnen komen en eten”. Kom, doe je sjaal om, zullen we
naar den eersten den besten onzer buren gaan”....
En Rifke-Beile, die altijd den wil van haren man doet, bedwingt
met alle kracht de tranen, die haar tot in de keel stijgen, neemt
de versleten sjaal en wil al meegaan—in ’t zelfde oogenblik
echter gaat de deur open en komt er iemand binnen, die zegt:
“Goed Joum-Touf!”
Antwoorden ze: “Gut Johr!” want zij zien immers niet, wie bij
hen is binnengetreden.
Zegt hij, die binnen kwam: “Ik wil uw gast zijn aan den Seider!”
Antwoordt Gajiem-Joune: “Wij hebben zélf geen Seider!”....
Antwoordt de andere, dat hij den Seider heeft meegebracht!
“In ’t donker?” kan Rifke-Beile niet nalaten te vragen, en snikt.
“Goolieloo!”9 antwoordt de vreemde—“er zal licht wezen!” En
hij maakt ’n gebaar:

9. vkhk% j – ‘dat zij verre, niks er van’.
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99. hi en 100. pu ccx ‘aanzitten’;101. gca ‘verzadigd w.’;102. h,n, h,buh ‘mijn liefje, mijn
duifje’ (Hoogl. 5:2); ,jpyn ‘hoofddoek’; 103. eps ‘aankloppen’; 104. hitp ept ‘z.
inhouden’;105. .ntn ‘inspanning’; kck ‘om niet.. te’; .rp ‘uitbarsten’; tmn ‘vinden’; 106.
sgr ‘beven’; gure ‘gescheurd’; 108. i,pn ‘drempel’; 111. vrsjv ‘de kamer in’; cxhk < inf
hi ccx ‘aanliggen’; 115. zkv ‘de ander’; hi exp ‘onderbreken’;116. ohkcv ‘maakt niet uit’;
117. rmg ‘inhouden’; 118. teus utk ‘heus niet’; 119. hitp cmh ‘z. opstellen’; gmnt ‘midden’;
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“Hokus-pokus!” En er verschijnen twee paar zilveren luchters
met brandende kaarsen, midden in de kamer in de lucht! Het
wordt licht.
Gajiem-Joune en Rifke-Beile zien, dat het de kunstenmaker is,
en staan verbaasd, met open mond .... en kunnen van schrik en
verwondering geen woord uiten. Telkens weer vatten ze elkaar
bij de handen en staan met wijd-geopende oogen alles te
aanschouwen. De kunstenmaker wendt zich onder wijl naar de
tafel, die ergens in ’n hoek staat ver borgen en zegt tot hem:
“Nou, jongen, dek je, en kom hier!” En nauwelijks heeft hij dit
gezegd, valt er van ’t plafond ’n sneeuw-wit tafelkleed en bedekt
haar. En de gedekte tafel begint zich te bewegen, en schuift naar
voren, tot midden in den kamer, en blijft onder de lichten staan,
en de zilveren luchters dalen er op neer en staan al stil op de tafel
te branden. “Nu—zegt de kunstenmaker—mankeeren er nog
leuningstoelen met kussens; er zullen leuningstoelen met kussens
zijn!” En de drie houten banken, die in de hoeken der kamer
staan schuiven naar de tafel, en plaatsen zich aan drie zijden.
Beveelt hij, de kunstenmaker, dat ze breeder—uit zullen staan,
en zij rekken zich en worden breeder, hooger, en ’t worden
leuning stoelen als voor vader en grootvader. Roept hij: “Wordt
zachter!”—bedekken ze zich met rood fluweel. En onmiddellijk
vallen er witte, hagel witte kussens van het plafond en leggen
zich op zijn bevel op de leuningstoelen en er komt ook ’n sofa!
Op zijn gebod verschijnt er ook ’n kristallen schaal met al het
benoodigde, en plaatst zich op de tafel; er komen ook roode
glazen met flesschen wijn.... en Matzes, en alles wat men noodig
heeft voor ’n koosjere en vroolijke Seider, zelfs “Hagoda’s” met
goud op snede.
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120. kkj ‘ruimte’; 121. eks ‘branden’; 122. hitp vta ‘verbaasd zijn’; 123. hitpo ona
‘verbijsterd zijn’; vdv ‘kik’; iurd ‘keel’;125. vp ‘mond’; rugp ‘opengesperd’; 126. pu auc
‘z. schamen, beschaamd w.’; 127. lees met Verzameld Werk vxf,v < vxf ‘z. dekken’;
kwrujc ‘mannetje’; 128. shnu ;fh, ‘eensklaps’;130. snugu huk, ‘zwevend’; 131. vme ‘hoek,
rand’; 133. vcxv ‘aanzitting’; ihg .re ‘knipogen’; 134. gub ‘opschuiven’; ,uume ‘hoeken’;
135. umhu ‘en hij beval’; hitp cjr ‘z. verbreden’; hitp spr ‘z. bekleden’; 136. hitp gra ‘z.
uitstrekken’; 139. vrge ‘schotel’; ohbhn ‘gerechten’; 140. pu lrf ‘gebonden z.’;
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“En water is er, om de handen te wasschen?” vraagt de
kunstenmaker— “ik kan u ook water bezorgen!”
Toen eerst hebben zij zich niet meer verbaasd.
En Rifke-Beile vraagt heel zacht aan haren man “Mógen we?
Wat?” En Gajiem-Joune weet niet, wat hij haar moet
antwoorden. Raadt ze hem: “Ga heen, man, en vraag den Raaw!”
Antwoordt hij haar, dat hij haar niet met den kunstenmaker
alleen kan laten. Wil hij hebben, dat hij zal gaan. Zegt zij, dat de
Raaw toch niet de eerste de beste joodsche vrouw zal gelooven,
hij zal werkelijk meenen, dat ze niet goed bij zinnen is. Gaan ze
beiden naar den Raaw en laten den kunstenmaker alleen bij den
Seider achter.
Heeft de Raaw gezegd, dat al wat door toovenarij gebeurt, niet
werkelijk bestaat, geen vasten vorm heeft, want toovenarij is
alleen maar gezichts bedrog, om de oogen te verblinden. En zegt
hem, weer naar huis te gaan; en als men van de Matzes ’n stuk
kan afbreken; de wijn in de glazen kan worden geschonken en de
kussens zich laten omkeeren enzoovoort, dan is het goed.... is het
alles van den hemel geschonken, mogen ze genieten.
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143. ni rug ‘wakker w.’; 145. r,un ‘geoorloofd’; 146. epep ‘aarzelen’; .gh ‘voorstellen’;
147. vp ‘mening’; 148. hitp trh ‘bang zijn’; 150. h,p ‘dom’; 151. u,gsn tmh ‘gek worden’;
,njn ‘vanwege’; 152. ihtc ‘bij gebrek aan’; vkucj, ‘plan, list’; ytkc ‘zachtjes’; 153. hi
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Zoo heeft de Raaw beslist. Gaan zij opgewonden, met
bang-kloppend hart naar huis, komen ze binnen.... is de
kunstenmaker er al niet meer. En de Seider-tafel staat, zooals hij
stond. De kussens laten zich omkeeren, den wijn kan men
schenken, de Matzes breken. . . . tóén eerst hebben ze begrepen,
dat het Eiliëoohoe Hanoowie10 geweest is, en hebben een
vroolijke Joum Touf gehad!

10.

thcbv uvhkt.
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