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Kees van Hage 
 
 

De dubbele overlevingsstrijd   

in het verhaal Widerwoeks van Der Nister 
 
 
Der Nister is het pseudoniem van de joodse, Jiddisjtalige schrij-
ver Pinches Kahanóvitsj, die leefde in Rusland van 1884 tot 
1950. In het Jiddisj duidt nister op een persoon die incognito is 
of een kluizenaar, een verborgen heilige man. Waarschijnlijk 
heeft het pseudoniem betrekking op de chassidische en mystie-
ke belangstelling van Kahanovitsj en mogelijk op de symbolis-
tische stijl van zijn vroege werk. Het pseudoniem kan ook ver-
band houden met zijn succesvolle poging tot ontsnapping aan 
de onmenselijke militaire dienst in het tsaristische Rusland.  

Der Nister is bekend geworden door zijn grote roman Di 
misjpoche Masjber (“De familie Masjber”, 1939-1948). Daarnaast 
door zijn symbolistische verhalen uit de jaren 1920. Minder be-
kend zijn zijn acht verhalen uit de jaren 1940, die niet vermeld 
worden in literatuurgeschiedenissen en zelfs niet in de recente 
monografie over Der Nister van Estraikh, Hoge en Krutikov. 
Dat kan niet aan de onbekendheid liggen, want de teksten zijn 
altijd beschikbaar geweest, eerst in druk en later online. Die af-
wezigheid lijkt een stilzwijgend literair oordeel, dat mijns in-
ziens aan herziening toe is. Er bestaan twee complete vertalin-
gen van de acht verhalen, een Amerikaanse van Eric Butler en 
een Nederlandse van mij, die op mijn website te lezen is. De 
acht verhalen behandelen de overlevingsstrijd van joden in Po-
len en de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog, die in de 
Sovjet-Unie de Grote Vaderlandse Oorlog genoemd wordt. Ze 
beschrijven extreem geweld van de bezetters tegen joden, die 
dat niet overleven. Alleen in het verhaal Flora behaalt de gelijk-
namige hoofdpersoon als partizane de overwinning. In alle ver-
halen zijn de joden in moreel, intellectueel en religieus opzicht 
hoogstaande figuren en de morele overwinnaars.  
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 Een paar van de acht verhalen, waaronder Widerwoeks (“Her-
groei”, 1946), zijn in of na de Tweede Wereldoorlog zowel uit-
gegeven in New York (1957) als in Moskou (1969). In de Russi-
sche uitgave zijn de Hebreeuwse woorden in het Jiddisj zoals in 
Rusland gebruikelijk fonetisch gespeld, om de afstand tot de 
“vreemde” Hebreeuwse woorden te benadrukken. Bovendien 
heeft de censuur ongeveer vijftien procent van de tekst ge-
schrapt, vooral passages met joodse begrippen. Geschrapt is 
bijvoorbeeld goles (“ballingschap van het joodse volk”), want 
zoals bekend bestond er in de Sovjet-Unie geen ballingschap, en 
bas-kol (“stem uit de hemel”), want zoals bekend bestond er in 
de Sovjet-Unie geen stem uit de hemel, maar alleen een stem uit 
het Kremlin. Alsof er niets aan de hand is, zijn de namen van de 
verantwoordelijke redacteuren in het colofon afgedrukt. Onder 
dit essay is mijn vertaling van de laatste pagina van Widerwoeks 
afgedrukt met in het rood de geschrapte passages.  

Hieronder geef ik een synopsis van Widerwoeks, die uiteraard 
afbreuk doet aan het verhaal, doordat de toon van intimiteit en 
mededogen ontbreekt.  
 
In een grote hoofdstad in de Sovjet-Unie wonen twee intellectuelen: 
dokter Zemmelman, een chirurg, en mevrouw Zajets, een peda-
goge die werkt bij het Volkscommissariaat voor Onderwijs. Ze 
wonen beiden in een eigen appartement, tegenover elkaar aan 
een gang in een groot wooncomplex. Dokter Zemmelman heeft 
een zoon en mevrouw Zajets een dochter. De twee even oude 
kinderen zijn al hun hele leven bevriend en hun ouders hopen 
in stilte op een huwelijk tussen hen. Dat wordt echter onmoge-
lijk gemaakt door de Duitse invasie van de Sovjet-Unie in 1941. 
De twee kinderen nemen vrijwillig dienst, tot verdriet van hun 
ouders, die zich opsluiten in hun werk, voor dokter Zemmel-
man het behandelen van gewonde frontsoldaten. Na enige tijd 
ontvangen de ouders bericht dat hun kinderen gesneuveld zijn 
en ze zijn ontroostbaar. Als de Duitse troepen oprukken, wor-
den dokter Zemmelman en mevrouw Zajets geëvacueerd. De 
broer en schoonzuster van dokter Zemmelman worden als jo-
den in bezet gebied gemarteld en overleven dat niet. Daardoor 
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wordt dokter Zemmelman zich sterker bewust van zijn joodse 
identiteit. Al wordt hij in een droom verenigd met zijn zoon, hij 
weet net zo min als mevrouw Zajets waar zijn kind begraven is. 
Na lang aarzelen besluiten de twee eenzame ouders ieder een 
oorlogswees te adopteren. Dokter Zemmelman adopteert 
Moisjke, een jongen van zestien uit Wit-Rusland, en mevrouw 
Zajets adopteert Elke, een iets jonger meisje uit Oekraïne. Beide 
wezen zijn als kind-partizanen ontkomen aan executie en heb-
ben een oorlogstrauma. Er groeit bij de ouders een grote liefde 
voor hun geadopteerde kinderen. Moisjke begint zijn oorlogs-
ervaringen bij de partizanen op schrift te stellen. In een droom 
ziet dokter Zemmelman hem als Mozes, die strijdt tegen Hitler. 
Moisjke helpt Elke bij haar huiswerk en langzamerhand ont-
staat er een liefdesrelatie, waarmee de twee pleegouders heel 
gelukkig zijn. Dokter Zemmelman beseft dat dit geluk mis-
schien ook voor mevrouw Zajets en hem is weggelegd en na 
een droom over een traditioneel joods huwelijk neemt hij zich 
voor haar een aanzoek te doen. Zo kan er een hergroei begin-
nen van de geschonden joodse boom.  
 
In het verhaal Widerwoeks speelt zich een dubbele overlevings-
strijd af. De ene is de openlijke overlevingsstrijd van de joodse 
personages: de twee hoofdpersonen en hun familieleden als jo-
den, de zoon en dochter van de hoofdpersonen bovendien als 
militairen, en de pleegzoon en pleegdochter als kind-partizanen 
en oorlogswezen. De andere is de verborgen overlevingsstrijd 
van Der Nister als Jiddisjtalige jood en als schrijver die zich 
probeert te onttrekken aan het in de Sovjet-Unie voorgeschre-
ven socialistisch realisme.  

De openlijke overlevingsstrijd van de personages zal de lezer 
zonder meer duidelijk zijn; de verborgen overlevingsstrijd van 
de auteur misschien niet. Der Nister probeerde te overleven als 
Jiddisjtalige jood in de Sovjet-Unie. Dat vier van de acht verha-
len zich afspelen “in het bezette Polen” in plaats van in de Sov-
jet-Unie, was mogelijk een voorzorgsmaatregel om door de cen-
suur te komen. In Widerwoeks benadrukt hij dat de zoon en de 
dochter, beiden joods, zich verdienstelijk maken voor de Sovjet-
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Unie door vrijwillig dienst te nemen en zelfs hun leven voor 
hun vaderland te offeren. Ook de droom van dokter Zemmel-
man met de typering van de Duitse Führer viel niet uit de toon 
in de Grote Vaderlandse Oorlog:  

... dat individu met het halve, vierkante, zwarte muizensnorretje en 
het uiterlijk van een kleine crimineel, door het lot voorbestemd om een 
grote naam te krijgen, tot schande van het land dat hem had voortge-
bracht. [...] Hij, dat individu, staat op een soort verhoging en ziet er 
groter uit dan hij werkelijk is; hij is gekleed in het jagerskostuum van 
zijn land, met een groene hoed met een pauwenveer erop, alleen niet 
met een bij het tenue passende stok, maar met de haak van een hon-
denmepper en een strop, klaar voor de vangst.  

De patriottische houding van zijn personeages en zijn per-
soonlijke voorzichtigheid hielpen Der Nister niet: in februari 
1949 werd hij gearresteerd. Zoals zijn vrouw getuigde, ontving 
hij de agenten van de geheime dienst met een glimlach en de 
woorden: ‘Goddank bent u daar eindelijk. Ik heb zo lang op u 
gewacht.’ En op hun vraag waar hij zijn manuscripten verbor-
gen had, antwoordde hij: ‘Neemt u me niet kwalijk, heren, 
maar dat gaat u niets aan. Ik heb ze niet voor u geschreven en 
mijn manuscripten liggen op een veilige plaats.’ Der Nister 
werd wegens “criminele verbindingen met nationalisten en an-
ti-sovjetagitatie” veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Hij 
stierf al na een jaar in een concentratiekamp in Vorkoeta in 
Noord-Siberië. Zijn dood was een voorspel tot de moord van 12 
augustus 1952 op twaalf prominente Jiddisje auteurs.  
 Nu wil ik ingaan op de literaire overlevingsstrijd van Der 
Nister in dit verhaal, op de manier waarop hij probeerde zich te 
onttrekken aan het socialistisch realisme, dat sinds 1934 de 
voorgeschreven literaire methode was. Sovjetschrijvers moesten 
de maatschappelijke verhoudingen op een realistische manier 
weergeven en de lezers vormen in de geest van het socialisme. 
De hoofdpersoon in Widerwoeks, dokter Zemmelman, wordt 
echter niet gedreven door een politiek ideaal, maar door een 
cultureel en religieus ideaal. De “nieuwe mens” in het verhaal 
is niet die van het socialisme, maar de mens die de oude joodse 
traditie herontdekt en zo zichzelf vernieuwt. De titel van het 
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verhaal is ook niet zoals in veel sovjetliteratuur geïnspireerd op 
de industrie of de oorlog, maar op de natuur, en iets wat groeit, 
doet dat uiterst langzaam en is kwetsbaar. In Widerwoeks wordt 
de Grote Vaderlandse Oorlog teruggebracht tot een persoonlijk 
drama. Het verhaal speelt in de Sovjet-Unie, maar de naam van 
het land wordt maar één keer gebruikt, in de eerste zin. De per-
sonen zijn goede vaderlanders met verantwoordelijkheidsge-
voel, maar er is geen sprake van vreugde over de inspanningen 
van het Sovjetleger, alleen van rouw na het sneuvelen van de 
kinderen. De oorlog wordt niet “Grote Vaderlandse Oorlog” 
genoemd, maar “de ramp voor het land”. De naam van Iosif 
Stalin komt in het verhaal niet voor, net zo min als de naam van 
zijn Duitse doodsvijand, die in het verhaal simpelweg hij ge-
noemd wordt of degene wiens naam niet genoemd mag worden. 
Het hele verhaal maakt een afstandelijke indruk met een vaak 
formele taal en herhalingen als in een ambtelijk of juridisch do-
cument. De twee hoofdpersonen, dokter Zemmelman en me-
vrouw Zajets, worden zelfs een keer bovengenoemde personen ge-
noemd, alsof het om een proces-verbaal gaat. De voornamen 
van hun zoon en dochter vallen niet één keer. Als alle werk-
woorden in het presens zouden staan, zou het verhaal soms de 
indruk maken van de synopsis van een roman. Een gevolg van 
die afstandelijkheid en discretie is dat de uitbarstingen – het 
liedje van Elke uit haar partizanentijd: O, dat honden je verscheu-
ren! Maak hetzelfde door als ik... en de marteling van dokter Zem-
melmans broer en schoonzuster – des te meer indruk maken.  

Der Nister gebruikt soms literaire stijlmiddelen om te ont-
snappen aan de eisen van het socialistisch realisme en mis-
schien ook om het joodse karakter van het verhaal te verster-
ken. In de volgende citaten klinkt iets door van het bijbelse pa-
rallellismus membrorum:  

We hebben het hier over twee halve gezinnen, een man zonder 
vrouw en een vrouw zonder man. 
 ... omdat ze elkaar niet uit het oog verloren hadden en niet van el-
kaar vervreemd waren tijdens de evacuatie [.]  

En de volgende levenswijsheid doet denken aan het Bijbel-
boek Prediker:  
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... wat je niet hebt, dat is er niet, maar iets bezitten en het dan ver-
liezen, vooral een kind en al helemaal een enig kind, richt zonder twij-
fel een verwoesting aan in het leven van de achtergeblevene.  
 In Widerwoeks benadert Der Nister het symbolisme van zijn 
oudere verhalen uit de jaren 1920. Een symbolistisch schrijver 
ziet gebeurtenissen als afspiegelingen van een hogere idee, 
waarvan hij als het ware de bemiddelende ziener is. Die hogere 
idee is in Widerwoeks de harmonie, waarin menselijke tegenstel-
lingen opgelost zijn. Die tegenstellingen liggen besloten in de 
complementaire karakters van dokter Zemmelman, die sociaal 
weinig vaardig is, en van mevrouw Zajets, die dat juist wel is. 
Verder in de initiatieven van dokter Zemmelman en de afwach-
tende houding van mevrouw Zajets. Ook de tegenstellingen 
tussen de weeskinderen worden opgelost in een nieuwe harmo-
nie: de intelligente jongen helpt het minder intelligente meisje, 
terwijl het moederlijke meisje de mannnelijke jongen op een 
ideale manier aanvult. Het verhaal Widerwoeks wordt niet be-
paald door het in de Sovjet-Unie dominante filosofisch materia-
lisme, waarin ruwweg het zijn het bewustzijn bepaalt, maar 
door filosofisch idealisme, waarin het bewustzijn, in dit geval 
de droom en de joodse religie, het zijn bepaalt.  

Het thema van de menselijke verscheurdheid die overwon-
nen moet worden is al in de Oudheid behandeld door de idea-
listische filosoof par excellence, Plato, die in sovjetjargon “de 
belangrijkste filosofische vertegenwoordiger van de reactionai-
re slavenhoudersaristocratie” genoemd werd. Alle wezenlijke 
elementen in Widerwoeks zijn al te vinden in Plato’s dialoog 
Symposium: aan de ene kant de alleenheerser met zijn organisa-
tie, oorlog, onderdrukking, marteling en grootschalige uitroei-
ingsplannen en aan de andere kant de behoefte van de onder-
drukten aan liefde, vereniging en herstel en de schroom om die 
behoefte te uiten, en de nadruk op lichamelijke schoonheid van 
jonge mensen. Plato vertelt via Aritsophanes dat de mensen 
oorspronkelijk sterk waren en gingen samenzweren tegen de 
goden. De goden hadden de middelen niet om het menselijk ge-
slacht uit te roeien en daarom overlegde Zeus met de andere 
goden. Ze konden hen moeilijk doden en hun ras [...] wegvagen, want 
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daarmee werden dan hun eerbewijzen en de offers die de mensen hun 
brachten weggevaagd. Daarop besloot Zeus: Voorlopig zal ik ze al-
lemaal doormidden snijden. Dan zijn ze niet alleen zwakker, maar te-
gelijk nuttiger voor ons doordat hun aantal groter is geworden. Uit 
medelijden plantte Zeus hun het liefdesverlangen in en plaatste 
hun seksuele organen aan de voorkant. Zo lang geleden is dus de 
liefde voor elkaar in de mensen ontstaan. Die brengt hen in hun oor-
spronkelijke gedaante bijeen en probeert van twee één te maken om de 
menselijke natuur te genezen. [...] Het is duidelijk, dat de ziel van bei-
den iets anders wil [dan seksueel contact], wat hij niet onder woor-
den kan brengen, maar waarvan zijn raadselachtige verlangens een 
aanduiding zijn. De platonische halve mens die op zoek is naar 
zijn wederhelft bepaalt al de eerste zin van Widerwoeks: We heb-
ben het hier over twee halve gezinnen, een man zonder vrouw en een 
vrouw zonder man, die tegenover elkaar woonden [...]. Over de 
dochter van mevrouw Zajets zegt het verhaal: omdat de voor haar 
bestemde man haar uit de tegenoverliggende deur op dezelfde verdie-
ping van hetzelfde gebouw zomaar in de schoot geworpen werd en als 
het ware voor haar geboren was. Na het sneuvelen van hun kinde-
ren – denk aan het doorsnijden van de hele mens door Zeus – 
haalden ze de oude banden toch weer aan, alleen niet gewoon als bu-
ren, maar als mensen die iets hogers deelden dat hen tot elkaar had ge-
bracht en verenigd. Het vereniging van mensen neemt soms ook 
een cynische vorm aan: de broer van dokter Zemmelman ver-
voert zijn zieke vrouw op een sleetje, waarna hij van de politie 
bij wijze van grap boven op haar moet gaan liggen. Het motief 
van een herstel door een nieuw samengaan komt nog in andere 
vormen voor: de pleegzoon, die dokter Zemmelman als twijg 
ent op zijn familie, en dokter Zemmelmans droom van Abra-
ham en Sara.  

De droom heeft in Vidervuks een centrale functie, anders dan 
in de socialistisch-realistische sovjetliteratuur, waarin realiteit 
en maakbaarheid vooropstaan. Dokter Zemmelman is het te-
gendeel van een activist; hij wordt niet gestuurd door officiële 
richtlijnen, maar door dromen en pas na lang aarzelen besluit 
hij een plan ten uitvoer te brengen. Der Nister benadrukt de 



 8 

dromen door het gebruik van het presens, terwijl de rest van 
het verhaal in het gebruikelijke imperfectum staat.  

Het geheimzinnige karakter van de dromen sluit aan bij de 
verborgen, onderdrukte emoties in Vidervuks. Hieronder een 
aantal voorbeelden, typerend voor de toon van het verhaal, die 
discreet is en allesbehalve activistisch.  

Bericht over de kinderen, die vrijwillig dienst genomen heb-
ben, blijft uit:  

De ouders gingen als kennissen, als buren en als bijna-schoonou-
ders af en toe bij elkaar langs op een vrije dag, niet om met elkaar te 
delen wat ze van hun kinderen wisten, maar om te delen wat ze niet... 
Ingehouden bespraken ze dan het een en ander en probeerden elkaar 
gerust te stellen [.]  

Dokter Zemmelman, die zich meer bewust wordt van zijn 
joodse identiteit:  
 ... dat hij was gaan denken alsof een vroeger verborgen gevoel van 
zijn volk in hem wakker geworden was, zoals bij schapen die in gevaar 
verkeren en tegen elkaar aan dringen om bescherming te zoeken...  

Mevrouw Zajets tegenover de pleegkinderen:  
... een verborgen gevoel dat haar net als haar buurman, dokter 

Zemmelman, indirect en onbewust opdroeg die twee te volgen, als een 
laatste restje, een gespleten takje waarvan de stam wilde dat zij het 
samen opnieuw zouden enten...  

En ten slotte de trouwplannen die dokter Zemmelman nog 
niet uit kan spreken:  

... omdat hij zag dat ze aan een half woord van hem genoeg had en 
dat ze haar ogen neersloeg op haar borst als hij, dokter Zemmelman, 
steeds maar niet zei wat hij nog niet duidelijk onder woorden brengen 
kon.  

In een ander voorbeeld van die discretie geeft Der Nister de 
lezer een sleutel, hoe die zijn verhouding als auteur tot een goe-
de lezer moet begrijpen, Zoals gezegd, schrijft Moisjke over zijn 
leven bij de partizanen en zijn pleegvader leest zijn aantekenin-
gen. In de volgende zin is Der Nister als de onderdrukte en 
door het Sovjetregime als het ware verweesde auteur van Wi-
derwoeks te identificeren met Moisjke en de lezer met dokter 
Zemmelman:  
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[...] toen dokter Zemmelman besefte dat de jongen toch een eigen 
taal had, die hij thuis bij zijn ouders had gebruikt en ook bij het ver-
werven van zijn kleine beetje schoolkennis, zag hij zijn eigen tekort-
koming in en zei:  
 ‘Moisjke, praat maar zoals jij wilt, zoals voor jou het makkelijkste 
is, want ik versta toch wel wat je zegt.’  

Ter afsluiting de opmerking dat de beroepen van de twee 
hoofdpersonen, chirurg en pedagoge, zeker niet toevallig geko-
zen zijn. Het verhaal suggereert dat niet alleen hun pleegkinde-
ren, maar ook dokter Zemmelman en mevrouw Zajets zelf ge-
heeld worden en opgevoed tot nieuwe volwassenheid. Ook niet 
toevallig is het pseudoniem van Pinches Kahanovitsj, Der Nis-
ter, “de verborgene”, dat door dit verhaal des te meer betekenis 
krijgt.  
 
 
De laatste pagina van Widerwoeks in mijn vertaling van de Ameri-
kaanse uitgave met in rood de in de Russische uitgave geschrapte 
woorden:  
 
 Hij ziet zichzelf samen met zijn buurvrouw, mevrouw Zajets, ingespan-
nen voor een sleetje, waarop zijn dode broer en diens dode vrouw liggen, die 
niet weg hadden kunnen komen uit de stad. Hij en mevrouw Zajets trekken 
de slee vlot en gemakkelijk en zonder enige vermoeidheid... En plotseling 
houden ze stil en draaien zich om, want ze voelen iets levends achter zich, en 
ze zien de broer en zijn vrouw rechtop zitten en tevreden glimlachen, waar-
uit blijkt dat hij, dokter Zemmelman, en mevrouw Zajets hen gemakkelijk, 
zonder enige inspanning trekken, en daarbij zeggen de twee met half dode, 
half levende monden: ‘Mazzel tov... Goed dat jullie hier zijn, goed dat jullie 
samenzijn en moge jullie weg licht zijn...’ Als ze uitgesproken zijn gaan ze 
weer liggen.  
 Dan ziet dokter Zemmelman weer een oude man verschijnen met Moisjke 
aan zijn zijde en een oude vrouw met Elke naast zich. Beide ouderen zijn 
weer als mizrachiem gekleed: hij in een lange jas tot op de grond en zij met 
zo’n zelfde jas en daarbij nog een hoofddoek tot over haar wenkbrauwen. En 
de twee kinderen, die met hen meelopen, dragen een kaars, als bij een huwe-
lijk.  
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 En dan verschijnt ook een choepe, waaronder hijzelf, dokter Zemmelman, 
en zijn buurvrouw, mevrouw Zajets, zich bevinden, als voor een huwelijks-
plechtigheid.  
 Er verschijnen ook familieleden, een van ver aangekomen stoet, een grote 
menigte, zoals hij, dokter Zemmelman, zich een menigte voorstelde op weg 
naar de laatste ballingschap, gedreven naar de groeve... Nu lijken ze kalm en 
zwijgend, allen met kaarsen in de hand, en de kaarsen branden plechtig, door 
geen wind, geen zuchtje wind beroerd en niet flakkerend naar opzij.  
 De stoet stapt voort in rijen, plechtig, als gevonnist... En plotseling klinkt 
er vanuit de kaarsendragende menigte een stem als een stem uit de hemel, 
niet afkomstig uit een mond, gericht tot dokter Zemmelman, die luistert, al 
begrijpt hij niet alles wat de stem te zeggen heeft, maar wel wat blijkbaar 
voor hem bestemd is:  
 ‘Onthoud één ding: het gebod van groei en hergroei, ondanks al het 
kwaad dat allen getroffen heeft en in het bijzonder ons...’  
 En hier wordt dokter Zemmelman plotseling wakker, nu vastbesloten om 
mevrouw Zajets in klare taal te zeggen wat hij tot nu toe half voor zich heeft 
gehouden...  
 
 
Widerwoeks. in Dertseejloengen oen esseejen. Jiddisjer Koeltoer Farband, 
New York, 1957.  
Widerwoeks. in Dertseejloengen, Noveln. Sovetski Pisatel, Moskou, 1969.  
 
Plato-citaten uit Symposium, in Plato: Sokrates’ leven en dood, vertaald 
door Gerard Koolschijn. Amsterdam, 1995. p. 33-35.  
 
Dit essay is een iets uitgebreide bewerking van een Duits referaat, 
gehouden aan de Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf op 4 sep-
tember 2018.  
 

 
 


