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In oktober 1860 begon in B., de hoofdstad van de deelstaat, de 
slotzitting van het proces tegen leemspitter Martin Holub en 
zijn vrouw Barbara Holub.  
 Die mensen waren eind juni van dat jaar met twee kinderen, 
een jongen van dertien en een meisje van tien, uit hun woon-
plaats Soleschau aan de voet van de Hrad, een van de toppen 
van het Marsgebergte, in het parochiedorp Kunovic aangeko-
men. Meteen de eerste dag had de man zijn contract met de 
rentmeester van het landgoed gesloten, zijn vrouw, zijn jongen 
en een paar gehuurde dagloners aan het werk gezet en zich 
daarna voor de borrel naar de herberg begeven. Aan die instel-
ling bleef het bij de drie maanden die het gezin in Kunovic ver-
bleef. De vrouw en Pavel, de jongen, werkten, terwijl de man òf 
in een brandewijnroes verkeerde òf ernaar op weg was. Soms 
kwam hij wankelend naar de gemeenschappelijke slaapplaats 
onder het dak van de loods, en de volgende dag verscheen het 
gezin dan bont en blauw geslagen en hinkend bij de leemgroe-
ve. De dagloners, die niets wilden weten van de ook van hen 
geëiste gehoorzaamheid aan de huisregels van de leemspitter, 
werden vervangen door anderen, die eveneens in een handom-
draai verdwenen waren. Uiteindelijk zag je op het werk alleen 
nog de vrouw en haar kinderen. Zij groot en sterk en met dui-
delijke sporen van vroegere schoonheid op haar zonverbrande 
gezicht, de jongen lomp en met een korte nek, een ongelikte 
beer, zoals je die tekent of liever niet tekent. Het meisje heette 
Milada en was een tenger, sierlijk kind met ogen waaruit meer 
leven en intelligentie flitste dan uit de donkere ogen van Barba-
ra en Pavel samen. Het meisje oefende een soort controle uit 
over de twee en maakte zich tegelijkertijd nuttig door allerlei 
handreikingen aan hen. Zonder het kind zou er in de steenbak-
kerij nooit een woord gewisseld zijn. Moeder en zoon zwoeg-
den van zonsopgang tot zonsondergang aan één stuk door, 
somber en zwijgend. Lang ging het zo door en tot ergernis van 
de vromen in het dorp werd er niet eens op zon- en feestdagen 
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gerust. Die wantoestand kwam de pastoor ter ore en bracht 
hem ertoe om protest aan te tekenen. Daar trokken ze zich niets 
van aan. Daarom begaf de geestelijke zich op de middag van 
Maria Hemelvaart zelf naar het terrein en gelastte mevrouw 
Holub onmiddellijk met haar werk, dat de feestdag ontwijdde, 
te stoppen. Nu wilde het ongeluk dat Martin, die juist in de 
loods zijn jongste roes uitsliep, heel vroeg wakker werd, op-
stond en erbij kwam staan. Zien hoe Pavel blijkbaar vol instem-
ming met open mond en hangende armen naar de priesterlijke 
vermaning luisterde en hem van achteren te lijf gaan was één 
en hetzelfde. De geestelijke aarzelde niet om de jongen te hulp 
te komen en hem aan de mishandeling door zijn vader te ont-
trekken, maar haalde zich daardoor de woede van de man op 
de hals. Voor alle getuigen die Holubs geschreeuw aangetrok-
ken had en waarvan het aantal van minuut tot minuut groter 
werd, overstelpte de woedende man hem met scheldwoorden, 
sprong opeens op hem af en dreigde met zijn gebalde vuist. De 
pastoor, die geen moment uit zijn evenwicht gebracht was, 
keerde vol afschuw zijn hoofd af en gaf de dronkelap met zijn 
afwerend in zijn rechterhand geheven stok en tikje op zijn 
hoofd. Martin stootte een gehuil uit, liet zich vallen, kronkelde 
als een worm en brulde dat hij dood was, morsdood geslagen 
door de geestelijke. Eerst werd dat beantwoord door een alge-
meen hoongelach, maar toch vond hij op zijn minst een paar 
medestanders.  
 In de kring van nieuwsgierigen die rond de op de grond lig-
gende man drong, gingen stemmen op die hem verdedigden, 
tegengesproken werden en vervolgens op een manier reageer-
den die al gauw tot handtastelijkheden leidde. De autoriteit van 
de pastoor was nog net toereikend om de ruziezoekers te dwin-
gen zich terug te trekken. Ze gingen naar de herberg en riepen 
net zo lang hoera voor de man die door de geestelijke neerge-
slagen was, tot een groep boerenjongens aan het woeste gedoe 
van het gepeupel een eind probeerde te maken. Daarbij kwam 
het tot een vechtpartij zoals Kunovic sinds de laatste grote brui-
loft niet meer meegemaakt had. De plaatselijke politie liet de 
storm uitrazen en kreeg als loon voor dat met voorzichtigheid 
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gemengde gezond verstand de volgende morgen het hele dorp 
achter zich. De algemene opinie was dat er in deze kwestie 
maar één schuldige was: de leemspitter, en dat ze zich vlug van 
hem af moesten maken. Tot een ontbinding van het contract 
was de rentmeester graag bereid en Martin had zich er toch on-
der geen beding aan kunnen houden; al waren zijn vrouw en 
kind nog zo ijverig, ze konden niet heksen. Holub werd afge-
poeierd en ontslagen. Van het geld waarop hij buiten de al ge-
inde voorschotten nog recht had, kreeg hij geen kreuzer te zien: 
daarop had de waard beslaggelegd.  
 Na een vergeefse poging om zijn vermeende recht te halen, 
zat er voor de man niets anders op dan zijns weegs te gaan. De 
leemspitter vertrok dan ook. Voorop liep het hoofd van het ge-
zin in een krappe, rafelige linnen broek en een gescheurde, 
blauwe bombazijnen jas. Hij had zijn hoed vol gaten scheef op-
gezet, zijn rode, dronken gezicht was opgeblazen en zijn lippen 
stootten vloeken uit tegen de priester en de priestersknechten 
die hem van zijn fatsoenlijke broodwinning afgeholpen hadden.  
 Een paar passen achter hem kwam zijn vrouw. Ze had een 
verband op haar voorhoofd en leek zichzelf nauwelijks voort te 
kunnen slepen, maar sleepte toch een karretje voort waarin zich 
gereedschap en wat huisraad bevonden en waarin Milada lag, 
in een deken gehuld. Ziek? Bont en blauw geslagen? Dat laatste 
was best mogelijk, want voor het vertrek was Martin nog ver-
schrikkelijk tekeergegaan tegen zijn gezin. Pavel sloot de stoet. 
Met beide handen tegen de achterkant van het karretje duwde 
hij het krachtig vooruit en hielp ook met zijn hoofd diep gebo-
gen, telkens als er mensen aankwamen die de wegtrekkende 
groep met een blik van medelijden volgden of Holubs wilde 
scheldkanonnades probeerden te overtroeven.  
 Een paar dagen later, op een grijze, stormachtige september-
ochtend, ontdekte de koster, toen hij naar de pastorie ging om 
de sleutels van de kerk te halen, dat de deur van de sacristie op 
een kier stond. Heel verbaasd en niet wetend wat hij ervan den-
ken moest, ging hij naar binnen en zag dat de kasten openston-
den en dat de misgewaden op de grond lagen, beroofd van hun 
gouden versiering. Hij greep naar zijn hoofd, liep verder de 
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kerk in en ontdekte dat daar het tabernakel opengebroken was 
en leeg.  
 Hij huiverde. ‘Dieven!’ stootte hij uit, ‘dieven!’ En hij had het 
gevoel dat iemand hem in zijn nek greep en wist niet hoe snel 
hij de kerk uit moest, terug naar de pastorie...  
 De pastoor deed zijn deur nooit op slot. ‘Wat hebben de 
mensen bij mij te zoeken?’ zei hij, en daarom hoefde de koster 
de deur maar met de klink te openen. Dat deed hij... Wat een 
verschrikking! In de gang lag de oude dienstbode van de pas-
toor languit, bewusteloos en onder het bloed. Als de tocht door 
de open deur over haar heen gaat, beweegt ze zich, staart de 
koster aan en wijst met een zwak, maar veelbetekenend en vre-
selijk gebaar naar de kamer van de geestelijke.  
 De koster, die bijna gek wordt, doet nog een paar stappen, 
kijkt, kreunt – en valt op zijn knieën uit ontzetting over wat hij 
ziet.  
 Een kwartier later weet het hele dorp het: de geestelijke is 
vannacht overvallen en blijkbaar in een gevecht om de kerk-
sleutels vermoord, en alles wijst erop dat het een verbitterd ge-
vecht was.  
 Niemand twijfelt eraan wie de schuldige is aan die verschrik-
kelijke daad. Ook zonder de getuigenverklaring van de dienst-
bode wist iedereen dat Martin Holub de dader was. In Sole-
schau wordt hij eerst gezocht. Hij is er pas nog geweest, heeft 
zijn kinderen bij de gemeentelijke herder in de kost gedaan en 
is met zijn vrouw weer vertrokken.  
 Na nog geen week werd het paar in een dievenherberg bij de 
grens ontdekt, juist op het moment dat Holub een deel van de 
in stukken gebroken monstrans uit de kerk van Kunovic aan 
een marskramer wilde verkopen. De schurk kon pas na hevig 
verzet gearresteerd worden. De vrouw had zich met botte on-
verschilligheid in haar lot geschikt. Kort daarop kwamen bei-
den in B. voor de rechter.  
 De zaak, die door geen enkel incident verstoord werd, ver-
liep vlot. Vanaf het begin beweerde Martin Holub dat niet hij, 
maar zijn vrouw het misdrijf uitgedacht en uitgevoerd had, en 
telkens als de onwaarschijnlijkheid van die bewering aange-
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toond werd, kwam hij daarop terug. Daarbij raakte hij verstrikt 
in zijn eigen grove web van leugens en speelde het overbeken-
de spel van de gewetenloze schurk die zichzelf aanklaagt door 
te proberen zichzelf te verdedigen.  
 Vreemd was daarentegen het gedrag van zijn vrouw.  
 De onveranderlijkheid van haar verklaringen herinnerde aan 
het bekende non mi ricordo; ze luidden iedere keer: ‘Zoals die 
man zegt. Zoals die man zegt.’  
 In zijn aanwezigheid bleef ze onbeweeglijk staan, nauwelijks 
ademend, met het angstzweet op haar voorhoofd en haar ogen 
met een doodsbange vraag op hem gericht. Als hij niet in de 
zaal was, als ze hem niet kon zien, vermoedde ze toch dat hij in 
de buurt was; haar schuwe blik dwaalde zoekend rond en bleef 
opeens met een griezelige starheid in de leegte gericht. Het 
opengaan van een deur en het kleinste geluid liet haar beven en 
trillen, en huiverend herhaalde ze haar zinnetje ‘Zoals die man 
zegt. Zoals die man zegt.’  
 Vergeefs werd haar toegeroepen: ‘Je tekent je doodvonnis!’ 
Maar dat maakte geen indruk op haar en liet haar niet schrik-
ken. Ze was niet bang voor de rechter en ook niet voor de dood, 
maar wel voor “die man”.  
 En op die aan waanzin grenzende angst voor haar baas en 
folteraar beriep haar advocaat zich en eiste in een schitterend 
pleidooi, gezien de ontoerekeningsvatbaarheid van zijn cliënte, 
vrijspraak. Vrijspraak kon haar niet verleend worden, maar be-
trekkelijk licht was de straf die de medeplichtige aan een ern-
stig misdrijf opgelegd werd. Het vonnis luidde: “Dood door de 
strop voor de man en tien jaar gevangenisstraf voor de vrouw.”  
 Barbara Holub moest direct de gevangenis in. Aan Martin 
Holub werd na de wettelijk bepaalde termijn het vonnis vol-
trokken.  
 

2 
 
Het gemeentebestuur van Soleschau stond nu voor de vraag: 
wat moet er gebeuren met de kinderen van de veroordeelden? 
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Familieleden die verplicht kunnen worden voor hen te zorgen 
hebben ze niet en niemand zal dat vrijwillig op zich nemen.  
 In zijn radeloosheid begaf de burgemeester zich met Pavel en 
Milada naar het slot om een audiëntie te vragen bij de slotvrou-
we.  
 Zodra de oude dame hoorde waarom het ging, rende ze naar 
de binnenplaats, zo snel als haar benen, waarvan het ene aan-
merkelijk korter was dan het andere, haar konden dragen. Met 
haar gezicht met de scherpe trekken vooruitgestoken, haar bril 
op haar adelaarsneus en haar ellebogen ver achteruit hinkte ze 
naar de groep die aan de poort op haar stond te wachten. De 
burgemeester, een forse man in zijn beste jaren, nam zijn hoed 
af en maakte een diepe buiging.  
 ‘Wat wilt u?’ vroeg de slotvrouwe, terwijl ze met sombere 
ogen tegen hem knipperde. ‘Ik weet wat u wilt, maar daar komt 
niets van in! Om de kinderen van schurken die een brave pas-
toor neergeslagen hebben, bekommer ik me niet... Daar is de 
jongen. Wat ziet hij eruit! Ik ken hem: hij heeft kersen van me 
gestolen. Ja toch?’ En ze keerde zich naar Pavel, die rood werd 
en van ongemak niet meer uit zijn ogen kon kijken.  
 ‘Waarom geef je geen antwoord? Waarom neem je je muts 
niet af?’  
 ‘Omdat hij er geen heeft,’ zei de burgemeester verontschul-
digend.  
 ‘O nee? Wat zit er dan op zijn hoofd?’  
 ‘Ruig haar, mevrouw.’  
 Er klonk een hel gelach, dat direct verstomde, toen de oude 
vrouw haar dorre wijsvinger dreigend hief tegen degene die ge-
lachen had.  
 ‘En daar hebben we het meisje. Kom eens hier.’  
 Milada kwam vol vertrouwen dichterbij, en de blik die de 
slotvrouwe op het vriendelijke gezicht van het kind liet rusten, 
verloor steeds meer van zijn strengheid. Hij gleed over de klei-
ne gestalte en over de lompen die om haar lijf hingen en bleef 
rusten op haar slanke voetjes, die grijs waren van het stof.  
 ‘Desnoods,’ begon ze opnieuw, ‘wil ik het meisje van de ge-
meente overnemen. Al weet ik echt niet hoe ik erbij kom om 
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iets voor de gemeente te doen. Maar ik weet wel dat het kind bij 
jullie naar de verdommenis gaat, en hoe komt het dat het kind 
bij jullie naar de verdommenis gaat?’  
 De burgemeester wilde zichzelf een bescheiden antwoord 
toestaan.  
 ‘Zegt u maar niets,’ onderbrak de slotvrouwe hem, ‘ik weet 
alles. De kinderen waarvoor de gemeente schoolgeld moet beta-
len, kunnen op hun twaalfde nog geen a van een z onderschei-
den.’  
 Ze schudde ontstemd haar hoofd, keek weer op Milada’s 
voeten neer en voegde eraan toe: ‘En de kinderen waarvoor de 
gemeente de schoenen moet verzorgen, lopen allemaal op blote 
voeten. Ik ken jullie,’ wees ze het nieuwe protest af dat de bur-
gemeester wilde laten horen, ‘ik heb het allang opgegeven om 
aan jullie gewoonten iets te willen veranderen. Neem die jon-
gen maar mee en zorg voor hem op jullie manier; die verdient 
het wel dat hij een gemeentekind is. Het meisje kan meteen hier 
blijven.’  
 De burgemeester gehoorzaamde haar wegwerpende gebaar, 
dolblij dat hij van de helft van de zijn dorp toegevallen last ver-
lost was. Pavel volgde hem tot het einde van de binnenplaats. 
Daar bleef hij staan en keek om naar zijn zusje. Er was al een 
bediende aan komen rennen, die van mevrouw opdrachten 
kreeg met betrekking tot Milada.  
 ‘In bad stoppen,’ werd er gezegd, ‘die lompen verbranden en 
kleren uitzoeken uit de voorraad voor Kerstmis.’  
 Krijgt ze ook iets te eten? schoot Pavel door zijn hoofd. Ze 
heeft vast honger. Sinds hij kon denken, was het zijn voornaam-
ste taak geweest het kind tegen de honger te beschermen. Kle-
ren hebben is goed, een bad nemen kan ook geen kwaad, zeker 
niet met zijn allen in de drinkplaats voor de paarden. Hoe vaak 
had Pavel het meisje daar niet heen gedragen om haar met han-
den en voeten in het water te laten poedelen! Maar de hoofd-
zaak bleef toch: geen hongerlijden.  
 ‘Zeg dat je honger hebt!’ riep de jongen waarschuwend naar 
zijn zusje.  
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 ‘Nu is die kerel er nog! Wil je maken dat je wegkomt?’ schal-
de de echo van zijn woorden uit de richting van het slot.  
 De burgemeester, die al de hoek van de tuinschutting om 
was, kwam terug, greep Pavel in zijn kraag en trok hem mee.  
 Drie dagen duurden de beraadslagingen van het gemeente-
bestuur over Pavels lot. Ten slotte kwamen ze op een goed idee, 
dat ze meteen ten uitvoer brachten. Een afvaardiging begaf zich 
naar het slot om de barones een alleronderdanigst verzoek te 
doen: of ze, nu ze al zo dobrotiva (bijzonder welwillend) geweest 
was om de dochter van de ongelukkige Holub aan te nemen, 
ook zijn zoon wilde aannemen.  
 Het antwoord dat de notabelen van het dorp kregen was ho-
peloos afwijzend en de beraadslagingen werden hervat. Wat 
nu?  
 ‘In zulke gevallen is het gebruikelijk,’ vond de burgemeester, 
‘dat de jongen van huis tot huis gaat en iedere dag bij een ande-
re boer kost en inwoning krijgt.’  
 Alle boeren weigerden. Niemand wilde het kind van de roof-
moordenaar als huisgenoot van zijn eigen kinderen, al was het 
maar één dag in de vier of vijf weken.  
 Uiteindelijk werden ze het eens: de jongen bleef waar hij was 
– waar zijn eigen vader hem immers afgegeven had: bij de 
spitsboef, de gemeentelijke herder.  
 Als de gemeente zich de luxe van een geweten kon veroorlo-
ven, zou dat natuurlijk tegen dat redmiddel protesteren. De 
herder (hij droeg de klassieke naam Virgil) en zijn vrouw hoor-
den met de dagloners, bij wie ze woonden, tot de beruchtste in-
woners van het dorp. Hij was een dronkelap en zij, een kwaad-
aardige, valse kat, had herhaaldelijk wegens kwakzalverij voor 
de rechter gestaan, zonder zich daardoor van de uitoefening 
van haar duistere praktijken te laten afbrengen.  
 Niemand zou ook op het idee gekomen zijn een ander kind 
aan deze mensen toe te vertrouwen, maar Pavel ziet bij hen 
niets slechts dat hij thuis niet al honderd keer gezien heeft.  
 Zo beten ze door de zure appel heen en kenden per jaar vier 
metze koren toe voor Pavels levensonderhoud. De herder kreeg 
het recht hem bij het naar de weide drijven en hoeden van het 
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vee te gebruiken en beloofde erop toe te zien dat de jongen ’s 
zondags naar de kerk en ’s winters zoveel mogelijk naar school 
ging.  
 Virgil woonde met zijn gezin in een kamertje in de voorlaat-
ste hut aan het eind van het dorp. Het was zes voet lang en 
breed en had een raam met vier ruitjes, stuk voor stuk zo groot 
als een halve baksteen, dat nooit openging, omdat het ver-
molmde raam dan uit elkaar zou vallen. Onder het raam stond 
een bank waarop de herder sliep en de bank ertegenover was 
een met stro gevulde brits, waarop zijn vrouw en dochter slie-
pen. De toegang tot het huis werd gevormd door een smalle 
gang, waar zich het fornuis bevond. Dat had tegelijk als kachel 
moeten dienen, maar vervulde maar zelden een van beide func-
ties, omdat de gelegenheden om hout te stelen steeds zeldza-
mer werden. Daarom diende het als bewaarplaats voor de 
schaarse voorraden graan en brood, voor Virgils nooit schoon-
gemaakte laarzen, zijn zweep, zijn knuppel en voor een smerige 
wirwar van oude flessen, manden zonder hengsel en potten en 
scherven, het penseel van een realist waardig.  
 Tussen de rommel had Pavel een slaapplaats voor Milada 
gemaakt, waarop ze sliep, in elkaar gerold als een katje. Hij 
ging op de grond, dicht bij het fornuis liggen en als het meisje 
in de loop van de nacht wakker werd, greep ze meteen met 
haar handen naar hem, trok aan zijn haar en vroeg: ‘Ben je er 
nog, Pavliček?’  
 Hij bromde dan: ‘Ik ben er nog, ga maar slapen,’ beet soms 
ook voor de grap in haar vinger en zij gaf voor de grap een 
schreeuw, en Virgil tierde vanuit de kamer: ‘Stil, roversbende, 
galgenaas!’  
 Bevend zweeg Milada en Pavel ging onhoorbaar op zijn 
knieën zitten, aaide het kind en fluisterde zachtjes tegen haar, 
tot ze weer in slaap viel.  
 Toen hij voor het eerst zonder zijn zusje was gaan slapen, 
dacht hij: vannacht gaat het goed, vannacht maakt ze me ten-
minste niet wakker, dat kind. Maar ’s morgens heel vroeg be-
vond hij zich al in de dorpsstraat en liep direct naar het slot. 
Dat stond midden in de tuin, die door een ijzeren hek omgeven 
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was; een dichte haag van altijdgroene sparren verhinderde de 
inkijk in dat heiligdom. Pavel ging voor de poort tegenover de 
ingang van het huis staan, drukte zijn gezicht tegen de ijzeren 
spijlen en wachtte. Heel lang bleef alles stil, maar plotseling 
dacht Pavel het dichtslaan van ramen en deuren en onduidelijk 
geschreeuw te horen en meende ook de stem van Milada te her-
kennen. Tegelijkertijd was er een hevige rukwind, die de dode 
takken van de bomen schudde en de dorre bladeren in een rui-
sende dans door de lucht dreef. Twee dienstmeisjes kwamen uit 
de vleugel van het personeel naar het huis gerend; een van hen 
struikelde bijna over de oude pauw die op de binnenplaats 
heen en weer stapte. Hij maakte zo’n rare zijsprong, dat Pavel 
hard moest lachen. Het slot en de omgeving kwamen nu tot le-
ven; er kwamen ook mensen naar het tuinhek, maar ieder die 
erdoor naar binnen of naar buiten ging, deed het langzaam ach-
ter zich op slot. Dat was iets nieuws, wat veel voorbijgangers 
opviel. Het tuinhek op klaarlichte dag op slot doen, wat had dat 
te betekenen? Die ongemakkelijke gewoonte hield vast niet 
lang stand.  
 Maar ze hield wel stand, tot de algemene, afkeurende verba-
zing van de dorpsbewoners, en langzamerhand hoorden die 
ook de reden.  
 Aan Pavel werd die door Vinska, de mooie dochter van de 
lelijke herder, op de volgende manier meegedeeld: ‘Schooier 
die je bent, je zus is net zo’n schooier als jij! Petruschka uit de 
keuken van het slot zegt dat mevrouw met jouw zus omgaat als 
met een eigen kind, en je zus wil er telkens vandoor. Daarom 
wordt het slot nu afgesloten als een geldkist. Als ik mevrouw 
was, zou ik dat niet doen; ik weet wel wat ik wel zou doen... 
Jouw vader hebben ze opgehangen aan zijn nek; jouw zus zou 
ik aan haar handen en voeten binden en aan de muur hangen.’  
 Dat beeld had Pavel de hele dag voor ogen en ’s nachts ver-
vloeide het met een ander beeld, dat hij zich uit zijn kinderjaren 
herinnerde.  
 Toen had hij gezien hoe de jachtopziener een piepjonge ree 
het bos uitgedragen had. De poten waren samengebonden met 
een strik en daaraan hing het dier aan een stok over de schou-
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ders van de jachtopziener. Pavel herinnerde zich hoe de ree zijn 
slanke hals gebogen en zijn oren gespitst had en geprobeerd 
had zijn kop op te heffen; hij herinnerde zich de wanhoop 
waarmee het tere schepsel uit zijn ogen keek.  
 In zijn droom kwamen die ogen nu terug – maar als Milada’s 
ogen.  
 Eén keer riep hij hard: ‘Ben je er nog?’ Hij ging nog half sla-
pend rechtop zitten en herhaalde: ‘Ben je er nog?’ Hij tastte 
zoekend rond en werd klaarwakker. Met de snelheid van de 
bliksem en het geweld van de storm overviel het eenzame ge-
voel van de scheiding hem en drukte hem terneer. De harde 
jongen barstte in tranen uit en begon hartstochtelijk te snikken, 
en door zijn gehuil werden de mensen in huis wakker en de 
dagloners in het huis ernaast. Alle mensen kwamen aanlopen 
en bedreigden hem, en omdat hij doof bleef voor zelfs de drin-
gendste waarschuwing, werd hij met vereende krachten de 
deur uitgegooid.  
 Dat was een flinke klap, die harder aankwam dan de ergste 
pijn. Pavel bleef een tijdje heel rustig en stil op de hard bevro-
ren grond liggen. Het voor hem volkomen nieuwe en vreselijke 
gevoel van een diep verlangen werd geleidelijk minder en daar-
voor in de plaats kwam een bekend gevoel: koppigheid en kille, 
kwellende wrok.  
 Wacht maar, dacht hij, wacht maar, ik krijg jullie nog wel!  
 Het besluit om er een eind aan te maken, kwam meteen in 
hem op; het plan om het uit te voeren rijpte langzaam in zijn 
trage hoofd. Nadat Pavel de grote inspanning van het beden-
ken achter zich had, leek de rest hem nog maar kinderspel. Hij 
wilde het slot binnendringen, zijn zusje ontvoeren, met haar 
over de bergen naar het buitenland gaan, zichzelf als arbeider 
verhuren en nooit meer het verwijt horen dat hij een zoon van 
zijn ouders was.  
 Met het bewustzijn van een overwinnaar stond Pavel van de 
grond op en liep met een grote boog om de huizen van het dorp 
naar de slottuin. De fluit van de nachtwaker waarschuwde 
vriendelijk voor wegen die hij moest vermijden. Op de velden 
lag een dikke laag harde sneeuw; de aarde schemerde lichter 



 14 

dan de hemel, waar de bleke maansikkel telkens weer achter 
drijvende wolken verdween. Pavel bereikte het tuinhek, klom 
eroverheen en liet zich van boven in de sparren en daarna via 
de takken op de grond vallen. Nu bevond hij zich in de tuin en 
wist ook in welk gedeelte, dat het verste van het dorp lag het 
meest geschikt was zowel voor nu als voor later bij de vlucht. 
Met groeiend zelfvertrouwen ging hij verder... Steeds maar 
rechtuit, dan kwam hij bij het slot. Van wat er dan moest ge-
beuren had Pavel geen duidelijke voorstelling; hij ging Milada 
bevrijden, dat was volkomen duidelijk, en al was de rest twijfel 
en radeloosheid, die gedachte bezielde hem, daar hield hij aan 
vast. Dat hij het vreselijk koud begon te krijgen in zijn armoedi-
ge kleren, dat zijn ledematen verstijfden, dat kon hem niet sche-
len, maar erger was dat het steeds donkerder werd en dat hij 
telkens weer tegen een boom liep en viel. Al kwam hij de eerste 
keer meteen weer overeind, de tweede keer kwam de verlei-
ding: blijf toch even liggen, rust uit en ga slapen! Maar toch 
kwam hij door een sterke wilskracht overeind, ging op de tast 
verder en bereikte eindelijk zijn doel: het slot. Zijn hart klopte 
in zijn keel, toen hij de oude, verweerde muur voelde. God 
weet hoe dicht hij bij zijn zusje is, God weet of ze niet in de ka-
mer slaapt waar hij nu voor het raam staat, waar hij bij kan met 
zijn handen... Dat kon best zijn – waarom niet? En zachtjes, 
zachtjes begint hij te kloppen... Dan hoort hij vlak boven de 
grond een knorrend geluid; op korte poten komt er iets aange-
kropen en voor hij het in de gaten heeft, is het tegen hem opge-
sprongen en probeert hem bij zijn keel te grijpen. Pavel onder-
drukt een schreeuw; hij wurgt het beest uit alle macht. Maar het 
beest is sterker dan hij en geoefend in de kunst een vijand te 
grijpen. Het gehuil dat het daarbij uitstootte had effect en alar-
meerde mensen. Ze kwamen slaapdronken en erg geschrokken 
aanlopen, maar toen ze zagen dat ze maar met een kind te ma-
ken hadden, kregen ze meteen moed. Pavel werd ingesloten en 
overmeesterd, hoewel hij tekeerging en zich verweerde als een 
wild dier.  
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3 
 
Wat Pavel in het slot gewild had, kwam niemand te weten, 
maar de hardnekkigheid waarmee hij weigerde iets te zeggen 
bewees duidelijk genoeg dat hij boze plannen gehad moest 
hebben. Een inbraak waarschijnlijk of brandstichting, van die 
kerel kon je alles verwachten. Dat was de publieke opinie, en de 
gemeente, die over de voogdijrechten beschikte, besloot een 
voorbeeld te stellen door Pavel te laten kastijden door meester 
Habrecht, in het bijzijn van de voltallige schooljeugd.  
 De meester, een ziekelijke, nerveuze man, was alleen met de 
grootste tegenzin bereid de straf te voltrekken. Hij was van me-
ning dat een dergelijke strafvoltrekking voor een jeugdig pu-
bliek voor het slachtoffer maar zelden nuttig was en altijd scha-
delijk voor degenen die toekeken. ‘Dat gajes wordt door het 
toekijken nog erger gajes,’ zei hij, veel te ruw voor een peda-
goog. Aan zijn bezwaar hadden ze vaak toegegeven, zij het niet 
helemaal overtuigd, maar deze keer hielp dat niet.  
 Op de dag waarop de bestraffing van de nachtelijke insluiper 
plaats zou vinden, nam de meester hem zuchtend aan uit de 
handen van de gerechtsdienaren en trok hem aan zijn haar mee 
naar de deur van het schoollokaal. Daar bleef hij staan, trok het 
gebogen hoofd van de jongen omhoog en zei: ‘Kijk me aan; 
waarom kijk je toch de hele tijd naar de grond, rotjoch?’  
 Die woorden waren niet liefdevol, maar hoe kwam het dan 
dat Pavel ze werkelijk weldadig vond en dat zelfs de manier 
waarop de meester hem aan zijn haar trok iets vertrouwenwek-
kends had en als een hartversterking werkte?  
 ‘Je hoort bang te zijn, stuk chagrijn, stijfkop! Je hoort bang te 
zijn!’ vervolgde de meester, terwijl hij een angstwekkend ge-
zicht trok en met een veelbetekenend gebaar zijn dorre arm 
door de lucht zwaaide. En Pavel, uit wie ze al drie dagen geen 
woord hadden kunnen krijgen en die al drie dagen geen mens 
had aangekeken, keek de meester opeens schuw knipperend 
aan en zei met een flauwe glimlach: ‘Maar toch ben ik niet 
bang.’  
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 Uit het schoollokaal was eerst een gezoem gekomen als uit 
een bijenkorf, daarna was het gezoem overgegaan in een woest 
lawaai en nu werd binnen gevochten om de beste plaatsen voor 
het komende schouwspel. De meester bromde stuurs voor zich 
uit en schudde Pavel opnieuw door elkaar: ‘Als je nog steeds 
niet bang bent, dan raad ik je aan om zo hard te schreeuwen als 
je kunt!’ zei hij, terwijl hij de deur opendeed en naar binnen 
ging. Meteen werd het stil in het lokaal en er waren maar een 
paar onwillekeurige uitroepen van blijde verwachting te horen; 
als vrienden gingen ze tegen elkaar aan zitten in de banken en 
er heerste een roerende eensgezindheid. De meester zette Pavel 
naast de lessenaar en keek waar de roe was. Omdat hij die even 
niet kon vinden of leek niet te kunnen vinden, riep er een stem: 
‘Daar staat hij, in de vensterbank, in de hoek!’ Die stem kwam 
uit een van de achterste rijen en was van Arnost, de zoon van 
de dagloner bij wie Virgil onderhuurder was. Pavel balde zijn 
vuist tegen hem, wat aanleiding gaf tot een verontrust gemom-
pel. Meer dan honderd ogen richtten zich vol leedvermaak en 
haat op de haveloze, bruine jongen. Hijzelf werd razend en zo 
helder als hij kon denken, zo helder dacht hij: Wat heb ik jullie 
misdaan? Waarom zijn jullie mijn vijanden?  
 Habrecht eiste stilte en hield een toespraak, waarin hij de 
schooljeugd voorbereidde op een merkwaardige teleurstelling. 
‘Jullie hebben er plezier in. Waarom? Hoezo? Genieten jullie 
van de klappen die een ander krijgt? Pas maar op! Ze zullen jul-
lie pijn doen! Ieder van jullie –‘ Zijn stem nam af tot een ge-
heimzinnig gefluister en hij stak zijn wijsvinger langzaam uit 
naar zijn publiek: ‘Iedereen die daar zit en van leedvermaak uit 
zijn vel wil springen, zal straks van pijn uit zijn vel willen 
springen. Iedereen die zit te kijken hoe ik klappen uitdeel, zal 
ze meevoelen... Meevoelen!’ herhaalde hij zijn onheilspellende 
profetie, waarbij hij zelf leek te huiveren. ‘En let nu op wat de 
meester kan!’  
 Alle kinderen huiverden voor het wonder dat zich aan hen 
zou voltrekken; alleen nog van terzijde werden er schuwe blik-
ken gericht op de gevreesde man, wiens lange en magere ver-
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schijning iets spookachtigs had. De jongens staarden naar de 
grond en de meisjes hielden hun schort voor hun ogen.  
 Maar de meester ging snel te werk. Met fabelachtige snelheid 
zwaaide hij de roe rond het hoofd van de delinquent en deelde 
daarna een aantal klappen uit waarvan Pavel dacht dat ze de 
inleiding tot de eigenlijke straf waren. Maar in plaats van die te 
laten volgen, zei de meester plotseling: ‘Goeie God, nu valt mijn 
bril op de grond... Raap hem eens op... Voor de straf mag je me 
na de les bedanken.’  
 Pavel staarde hem met stompzinnige verbazing aan; hij 
stond nog op het echte pak slaag te wachten – en toen hoorde 
hij dat hij dat al gekregen had en dat hij moest gaan zitten: op 
de achterste plaats in de achterste bank.  
 De meester pakte zijn zakdoek, veegde het zweet van zijn 
voorhoofd, nam uitvoerig een snuifje tabak en begon aan de les.  
 Arnost, die zo rood was als een kreeft, fluisterde tegen zijn 
buurman: ‘Heb je gekeken?’  

‘Heel even,’ antwoordde die.  
‘Voel je wat?’  
‘Ik voel het in mijn rug.’  
‘Ik heb een heet oor.’  
Een nieuwsgierig klein ding van een meisje, dat toevallig 

met één oog voor een scheur in haar schort gezeten had en die 
als uitkijk gebruikt had, bekende de anderen, dat ze het gevoel 
had of ze op allemaal erwten zat.  

Na het einde van de les wilde Pavel er met de anderen van-
doorgaan, maar de meester hield hem tegen, bekeek hem lang 
met een priemende blik en vroeg ten slotte of hij zich schaam-
de.  

‘Pavel antwoordde zacht: ‘Nee.’  
‘Nee? Hoezo niet? Weet jij dan niet wat schaamte is?’  
De jongen verviel weer in het hardnekkige zwijgen dat de 

meester van de armzaligste en zeldzaamste bezoeker aan zijn 
school kende. Tot nu toe had hij hem laten gaan, maar vandaag, 
toen hij hem moest straffen voor een onbekende schuld, had hij 
medelijden met hem gevoeld. Nu had hij spijt van die opwel-
ling en hij vervolgde venijnig: ‘Opgegroeid in schande, ja, echt 



 18 

al opgegroeid, binnenkort veertien jaar – aan de schande ge-
wend, weet niet eens meer wat het is!’  

Nu zei Pavel: ‘Weet ik wél,’ en de mond van de jongen ver-
toonde een ouwelijke trek van verbeten bitterheid. Hij had niet 
begrepen wat de meester daarnet gewild had met zijn klappen, 
die bijna geen pijn deden; dat hij hem nu de ellende van zijn le-
ven verweet, begreep hij wel.  

‘Weet ik wél,’ herhaalde hij op een toon waar in de gedwon-
gen vrijmoedigheid onbewust de pijn van een diepe teleurstel-
ling doorklonk.  
 De meester bekeek hem aandachtig – hij was de belichaming 
van ellende, dat joch! Dat was niet de schuld van de natuur. Die 
had het goed met hem voor gehad en hem sterk en gezond ge-
maakt; dat zag je aan zijn brede borst, dat zag je aan zijn rode 
lippen en zijn sterke, gelig glanzende tanden. Maar de goede 
bedoelingen van de natuur waren verijdeld door hard werk, 
slechte voeding en verwaarlozing op ieder gebied. Zoals de jon-
gen daar stond met zijn wilde, bruine haardos, waardoor zijn 
hoofd naar verhouding te groot leek, met zijn ingevallen wan-
gen, zijn uitstekende jukbeenderen, zijn magere, lompe gestalte 
met daaromheen een jasje van groene zomerstof vol gaten en 
zijn voeten omwikkeld met lompen, bood hij een aanblik die af-
stotelijk en tegelijk vreselijk treurig was, omdat het besef van 
zijn beklagenswaardige toestand bij hem niet helemaal verdwe-
nen leek te zijn. Lang zweeg de meester, en ook Pavel zweeg, 
maar steeds misnoegder liet hij zijn onderlip hangen en begon 
stiekem naar de deur te kijken, als iemand die een gelegenheid 
zoekt om te ontsnappen.  
 Toen zei de meester eindelijk: ‘Wees toch niet zo dom. Als je 
uit school bent, moet je denken: hoe kan ik naar binnen? En 
niet, als je binnen bent: hoe kan ik eruit?’  
 Pavel was verbaasd; dat was nu weer heel onverklaarbaar en 
stemde overeen met de wijdverbreide mening dat een school-
meester de gedachten van mensen kon lezen.  
 ‘Ga nu maar,’ vervolgde de meester, ‘en kom morgen terug 
en overmorgen ook, en als je acht dagen achter elkaar komt, 
krijg je van mij een paar echte laarzen.’  
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 Laarzen? Zoals de kinderen van de boeren hadden? Echte 
hoge laarzen? Op weg naar huis herhaalde Pavel aan één stuk 
door de woorden “echte laarzen”; ze klonken sprookjesachtig. 
Daardoor vergat hij dat hij van plan geweest was Arnost een 
pak slaag te geven; hij stond de volgende morgen voor de 
schooldeur nog voor die openging, en tijdens de les deed hij 
vurig zijn best en gaf er niets om dat het leren hem zoveel moei-
te kostte. Hij gaf ook niets om de drastische waarschuwingen 
van Virgil en zijn vrouw, die hem wilden dwingen om niet voor 
zijn plezier naar school te gaan, maar te gaan werken in de fa-
briek. Natuurlijk moest dat stiekem gebeuren: ze durfden geen 
openlijk geweld te gebruiken om de jongen in de winter van 
schoolbezoek af te houden; dat was al te opvallend in strijd ge-
weest met de regeling die de gemeente voor hem getroffen had.  
 Er gingen zeven dagen voorbij en op de middag van de laat-
ste dag kwam Pavel naar huis gerend met in iedere hand een 
nieuwe laars.  
 Vinska was alleen, toen hij thuiskwam; ze keek hoe hij het 
glanzende paar in de hoek bij het fornuis zette en op een af-
stand ging staan, stil van bewondering. Vreugde konden zijn 
verbitterde gelaatstrekken niet uitdrukken, maar ze leken le-
vendiger dan anders en er was een lompe tevredenheid op te 
zien.  
 Eén keer stapte hij ernaartoe, hield een van de laarzen om-
hoog, wreef hem met zijn mouw, kuste hem en zette hem weer 
op zijn plaats.  
 Uit de kamer klonk gelach, Vinska kwam op de drempel 
staan, leunde met haar schouder tegen de deurpost (een deur 
was er tussen de kamer en de ingang niet) en vroeg: ‘Waar heb 
je die laarzen gestolen, boef?’  
 Hij keek niet eens naar haar om en van antwoord geven was 
geen sprake. Maar Vinska herhaalde haar vraag zo vaak, dat hij 
haar toesnauwde: ‘Gestolen! Ja, gewoon gestolen!’  
 ‘Ezel die je bent,’ mompelde ze, ‘zie je wel? Nou zeg je het 
zelf.’  
 De blik van haar begerige grijze ogen ging afwisselend van 
de laarzen naar haar eigen blote, goedgevormde voeten. Pavel 
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was op zijn hurken gaan zitten naast zijn nieuwe, kostbare ei-
gendommen; het was of hij ze moest beschermen tegen een na-
derend gevaar, en hij was klaar om dat het hoofd te bieden. 
Vinska hield haar hoofd schuin, glimlachte plotseling naar de 
jongen, die dreigend naar haar opkeek en zei met een vleiende 
stem: ‘Vertel me nou eens waar je ze vandaan hebt?’  
 Hij wist niet wat hem overkwam. Op die toon had hij Vinska 
kortgeleden tegen Peter horen praten, die haar vriend was. Hij 
kreeg het vreselijk heet, verslond zijn knappe huisgenote met 
zijn ogen en dacht dat wat hem daar zo onweerstaanbaar ge-
grepen had de behoefte was op haar af te springen en haar een 
pak slaag te geven.  
 Daarbij verroerde hij zich niet, maar opende alleen maar wil-
loos zijn mond en zei: ‘De meester heeft ze me gegeven.’  
 Vinska begon zachtjes te giechelen. ‘O jee – die? Als je ze van 
hem hebt, dan heb je niks.’  
 ‘Wat – niks?’  
 ‘Nou – niks! Als je morgen wakker wordt, dan zijn de laar-
zen weg.’  
 ‘Weg? ... Hoezo?’  
 ‘Jaja! Wat de meester geeft, dat verdwijnt ’s nachts. Je weet 
toch dat hij een heksenmeester is?’  
 Pavel werd opgewonden: ‘Ik weet dat hij géén heksenmees-
ter is.’  
 Het meisje trok een minachtende pruillip. ‘Domoor! Hij is 
drie dagen dood geweest en in de kist. Nou dan. En ieder kind 
weet toch dat iemand die drie dagen dood geweest is het voor-
geborchte van hel gezien heeft en veel van de duivel geleerd 
heeft?’  
 Pavel staarde haar sprakeloos aan en begon te huiveren. Ze 
gaapte, drukte haar wang tegen haar opgetrokken schouder en 
zei na een poosje zo nonchalant of ze een oudbakken, al hon-
derd keer verteld verhaal herhaalde: ‘De blinde, oude Marska, 
die hier vorig jaar gestorven is, had hij ook een paar schoenen 
cadeau gedaan. Ze zette ze ’s avonds voor haar bed, en toen ze 
ze ’s morgens aan wou trekken, trapte ze niet in de schoen, 
maar op een kikker, zo groot als een bord.’  
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 Pavel schreeuwde: ‘Dat is niet waar!’ Hij werd afwisselend 
warm en koud van woede en angst en plotseling sprongen de 
tranen in zijn ogen.  
 Vinska wierp hem een minachtende blik toe en ging terug de 
kamer in.  
 ’s Avonds probeerde Pavel niet in slaap te vallen; hij wilde 
zijn schat bewaken, hij bad ook het ene Onzevader na het ande-
re om de boze geesten uit te bannen. Toch viel hij ten slotte in 
slaap, en toen hij de volgende morgen wakker werd, was Vins-
ka’s profetie bewaarheid: de laarzen waren verdwenen.  
 
 

4 
 
Pavel maakte geen woord vuil aan zijn ongeluk. Toen Vinska 
hem ondeugend lachend vroeg waar zijn laarzen waren, gaf hij 
haar zo’n harde klap, dat ze schreeuwend wegliep. Ook de vra-
gen van zijn schoolkameraden beantwoordde hij met stompen; 
de ergste kreeg Arnost, die zich daarover bij de meester ging 
beklagen. Daar schoot hij niets mee op, want het hoorde tot de 
eigenaardigheden van de meester, dat die meteen stokdoof 
werd, als een van zijn pupillen over een ander kwam klagen. Er 
ging een week voorbij en Pavel verscheen niet meer op school; 
hij ging vrijwillig naar de fabriek en werkte daar van ’s mor-
gens tot ’s avonds. Verschillende keren liet de meester naar 
hem informeren, maar omdat dat vergeefs was, begaf hij zich 
ten slotte in eigen persoon naar het huis van Virgil om de jon-
gen te halen. De vrouw van de herder ontving hem en overbluf-
te hem, nog voor hij zijn mond open kon doen, met haar luide 
gejammer. Na vijf minuten had de meester het gevoel of hij on-
der een dakgoot stond waaruit in plaats van regendruppels 
grof gemalen graankorrels op hem neerhagelden. Hij raakte he-
lemaal in de war in zijn vermoeide en pijnlijke hoofd.  
 De vrouw riep God en alle heiligen aan als getuigen van haar 
leed. Nee, ze had niet geweten wat ze zich op de hals haalde, 
toen ze het kind van de ter dood veroordeelde en de gevangene 
in het tuchthuis op had willen nemen. Ze had in haar leven al 
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veel meegemaakt, maar nog nooit zoiets slechts als die jongen. 
Ieder woord uit zijn mond is leugen en laster. Vertelt hij niet 
dat zijn pleegouders hem ervan afhouden naar school te gaan 
en dat zij het weekloon in hun zak steken dat hij bij de fabriek 
verdient?  
 Meegesleept door verontwaardiging voegde ze eraan toe, 
met haar boze ogen wijdopen en veelbetekenend op de oude 
man gericht: ‘Vertelt hij, met alle respect, geen verschrikkelijke 
dingen over heel anderen dan wij arme mensen?’  
 De meester had zijn zakdoek gepakt en drukte die tegen zijn 
kale hoofd. Hij kende de geruchten die over hem de ronde de-
den en het versterkte de tweestrijd in hem, dat ze hem de ene 
keer ergerden en dat hij het de andere keer leuk vond om ze 
aan te wakkeren. Vandaag was het eerste het geval; hij maakte 
een afwerend gebaar: ‘Houd op, houd op! Houd je mond!’  
 ‘O, Jezus Maria, ik?’ riep de vrouw, ‘ik zeg niks! Ik bijt nog 
liever mijn tong af... Meester, u moet zich geen seconde meer 
bekommeren om die rotjongen, zeg ik alleen maar... Die mooie 
laarzen! Hij heeft ze nog geen twee dagen gehad.’  
 ‘Zo, waar zijn ze dan?’  
 Virgilová (zoals ze in het dorp genoemd werd) stortte een 
nieuwe woordenvloed over hem uit: waar de laarzen gebleven 
waren moest de meester maar aan de jood vragen aan wie de 
jongen ze versjacherd had. De jood wist natuurlijk van niks, 
tierde ze, en Habrecht, die helemaal verdoofd was, hield zijn 
oren dicht en trok zich terug. Maar na een paar passen bleef hij 
staan, draaide zich om en gaf de vrouw opdracht Pavel morgen 
absoluut naar school te sturen. Dat beloofde ze en deed het 
door Pavel ’s avonds te vertellen dat de meester geweest was en 
gezegd had dat hij hem niet meer onder ogen hoefde te komen.  
 De waarschuwing was overbodig: Pavel liep toch al met een 
wijde boog om de meester heen.  
 Vinska liep hij daarentegen achterna en gehoorzaamde haar 
als een knorrige hond, die uit ontevredenheid met zijn baas al-
tijd bereid is in opstand te komen en zich toch steeds weer on-
derwerpt. Wat zij wilde, gebeurde: hij deed boodschappen voor 
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haar, hij stal hout voor haar uit het bos en eieren uit de schuren 
van de boeren en raakte helemaal aan haar onderworpen.  
 Wat hem ook bezighield en waarheen hij ook zwierf, één 
ding vergat hij ondertussen niet, en hij zag nooit op tegen een 
omweg: dag in, dag uit kwam hij naar de poort van de slottuin 
om de binnenplaats in te kijken en naar de ramen van het huis 
te staren. Eerst met hoop en verlangen in zijn hart, naderhand, 
toen die geleidelijk uitgedoofd waren, uit gewoonte.  
 Op een mooie middag in mei vond hij, toen hij op zijn uit-
kijkpost ging staan, tot zijn grote verrassing het tuinhek open. 
Onder de toegangspoort stond de equipage van de barones, een 
gesloten calèche, met dikke schimmels ingespannen. De diena-
ren drongen groetend en buigend rond het rijtuig, waarop een 
koffer gebonden was. Nu sloeg het portier met een harde klap 
dicht, de lakei sprong bij de koetsier op de bok, de zware koets 
schommelde op de spiraalveren en het voertuig zette zich in 
beweging. In losse draf reed het rond de binnenplaats, nam 
heel langzaam de bocht door de toegangspoort en rolde de weg 
op. Pavel had een blik in het interieur van het rijtuig geworpen 
en was als verblind teruggedeinsd. Hij drukte zijn gezicht tegen 
de muur en deed zijn ogen dicht en zag toch weer – zag met 
zijn ogen dicht helder en duidelijk wat hij daarnet met zijn ogen 
open gezien had: de barones was niet alléén in haar prachtige 
rijtuig; naast haar zat een klein dametje in mooie kleren en met 
een hoedje op haar hoofd en dat had een bekend gezicht, dat 
van Milada, maar wangen zo rond en blozend als zijn zusje 
nooit gehad had.  
 Plotseling kwam de jongen overeind en ging met grote 
sprongen het rijtuig achterna. Dat had weer een bocht gemaakt 
en gleed met aangetrokken remschoen stapvoets achter de dik-
ke schimmels de helling van de slotberg af. Pavel rende dwars 
over het groene veld voor de calèche uit en wachtte die met 
kloppend hart in de wegberm op. Het kwam piepend en rate-
lend aanrijden en de jongen rekte zich uit, keek en zag opnieuw 
de lieflijke verschijning van eerst. En nu was hij ook gezien; er 
klonk een gejuich van vreugde in zijn oren en de stem van Mi-
lada riep: ‘Pavel, Pavel!’ Met zoveel heftigheid wierp het kleine 
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meisje zich tegen het raam, dat de ruit rinkelde en in stukken 
brak. Meteen hield het rijtuig stil en de dienaar maakte aanstal-
ten om van de bok te stappen. Haastig beval de barones: ‘Blijf 
zitten! Rijd door en jaag die jongen weg!’ De zweep knalde 
rond Pavels hoofd en binnen in het rijtuig klonk een luid ge-
jammer... Tussendoor waren er ernstige en liefdevolle woorden 
te horen. Pavel zag dat de oude dame het kind tegen zich aan 
getrokken had en dat het in haar armen lag te huilen. Dat hui-
len ging hem door merg en been; dat huilen moest ophouden, 
daar moest hij een eind aan maken.  
 Daarop liet hij opeens een juichkreet horen die de overmoe-
digste hem niet na had kunnen doen en begon op veilige af-
stand van de zweep van de koetsier als een logge beer radsla-
gen en koprollen te maken. Toen hij buiten adem raakte, stond 
hij stil, lachte naar de kleine, maakte gebaren en trok gezichten, 
tot ze ten slotte in vrolijk gelach uitbarstte. O, wat sprong zijn 
hart op van blijdschap, toen hij haar lieve lachen weer eens 
hoorde!  
 De afstand tussen het rijtuig en hem werd steeds groter.  
 Pavel rende en sprong niet meer; hij stapte alleen nog, en 
toen hij bij de grote berg gekomen was, beklommen de schim-
mels juist de steile top. Moeizaam en hoestend beklom hij de 
helling en zakte boven in elkaar met bonzende slapen en een 
rood waas voor zijn gloeiende ogen. Aan zijn voeten strekte 
zich de zonovergoten vlakte uit; aan de rand ervan lag de stad; 
sommige huizen hadden een sneeuwwitte glans en de vergulde 
spitsen van de kerktorens glinsterden als sterren aan de blauwe 
daghemel. In de richting van de stad slingerde de weg door de 
groene velden en over de weg gleed een zwart puntje, en dat 
puntje volgde Pavel zo vurig met zijn blikken of zijn zielenheil 
ervan afhing dat het hem niet ontsnapte. Toen dat gebeurde, 
toen de schaduwen van de landouwen het puntje opnamen en 
niet meer tevoorschijn lieten komen, ging Pavel languit op de 
grond liggen, zo roerloos als een dode... Zijn zuster was een juf-
frouw geworden en naar de stad gereden. Als hij nu bij de tuin-
poort kwam, kon hij alleen maar doorlopen; van het plezier om 
naar de kleine uit te kijken was nu niets meer over. De gedachte 
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aan het verlies van zijn enige geluk lag de jongen zwaar en 
troosteloos op het hart. Hij had graag willen huilen, maar kon 
het niet; hij was ook graag gestorven, hier ter plekke. Hij had 
zijn bestaan vaak horen verwensen, zowel door zijn eigen vader 
als door vreemde mensen, en nooit zonder de diepste veront-
rusting te voelen; nu verlangde hij zelf naar de dood, en als het 
eenmaal zover gekomen is met een mens, kan ook het eind niet 
ver meer zijn, dacht hij. En ben je niet vrij om het te bespoedi-
gen? Er zijn allerlei methodes. Je houdt bijvoorbeeld je adem in, 
dat is geen kunst; het gaat er alleen om dat je het lang genoeg 
doet. Pavel doet een poging met wanhopige vastberadenheid 
en terwijl hij daarbij met zijn hoofd in de grond woelt, beweegt 
er iets vlakbij hem en hij hoort een zacht geruis als van het uit-
spreiden van kleine vleugels. Hij kijkt...  
 Een paar passen van hem vandaan zit een patrijs op haar 
nest en houdt haar ogen met onuitsprekelijke angst op een vij-
and gericht die schuin door de jonge halmen op haar af sluipt. 
Onhoorbaar, dreigend, grijs – een kat is het. Pavel ziet haar nu 
heel dicht bij het nest staan; ze likt haar lippenloze bek, kromt 
zich als een boog en maakt aanstalten om haar buit te besprin-
gen. Eén vleugelslag en de vogel zou buiten gevaar zijn, maar 
ze verroert zich niet. Pavel was uit bezorgdheid over het be-
staan van het wezentje al zijn gedachten aan zelfmoord verge-
ten: vlieg dan weg, dom beest! dacht hij. Maar in plaats van te 
vluchten maakte de patrijs zich klein, probeerde haar nest nog 
steviger te omsluiten en volgde met haar donkere oogjes iedere 
beweging van de aanvaller. Pavel had een aardkluit van de 
grond gepakt, sprong plotseling op en slingerde die zo hard 
naar de kop van de kat, dat die om haar eigen as draaide en 
verblind en niesend wegsprong.  
 De jongen keek haar na; hij voelde zich verdrietig en prettig. 
Hij had veel verdriet gehad en een goede daad verricht. On-
middellijk nadat hij zich ellendig, verlaten en rijp voor de dood 
gevoeld had, schemerde er iets van het bewustzijn van macht in 
hem... een andere, een hogere dan die zijn sterke armen en zijn 
duistere koppigheid hem vaak gaven. Wat was dat voor een 
macht? Onduidelijk dook die vraag op uit de troosteloze we-
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reld van zijn voorstellingen en hij verviel in een moeizaam en 
toch prettig gepeins, dat hem tot nu toe vreemd geweest was.  
 Een luide roep: ‘Pavel, Pavel, kom eens hier, Pavel! maakte 
hem wakker.  
 Op de weg stond de meester, die op een van zijn geliefde 
middagwandelingen hier gekomen was en die al een tijdje naar 
de jongen stond te kijken. Hij had een knoestige stok in zijn 
hand en verstopte die vlug achter zijn rug, toen Pavel dichterbij 
kwam.  
 ‘Zo, pechvogel, wat doe je hier?’ vroeg hij. ‘Zeker patrijsnes-
ten uithalen?’  
 Pavel zweeg, zoals altijd bij een valse beschuldiging, en de 
meester zei dreigend: ‘Maak me niet kwaad, geef antwoord... 
Geef antwoord, zeg ik je!’  
 En toen de jongen bleef zwijgen, hief de meester plotseling 
zijn stok en deelde een klap uit, die Pavel niet ontweek en die 
hij zonder morren onderging.  
 Habrecht voelde meteen medelijden en spijt.  
 ‘Pavel,’ zei hij zacht en treurig, ‘om godswil, ik hoor alleen 
maar slechte dingen over je – je bent op het slechte pad; wat 
moet er van je worden?’  
 Die retorische vraag deed de jongen niets, integendeel: er 
kwam een flinke dosis minachting bij zijn haat tegen de oude 
heksenmeester, die hem bedrogen had.  
 ‘Wat moet er van je worden?’ herhaalde de meester.  
 Pavel rekte zich uit, zette zijn handen in zijn zij en zei: ‘Een 
dief.’  
 
 

5 
 
De barones kwam nog de avond van dezelfde dag thuis, maar 
alleen. Haar ritten naar de stad werden de hele zomer iedere 
week herhaald en al gauw wist iedereen in het dorp dat ze op 
bezoek ging bij het klooster van de vrome zusters, waar ze goed 
bevriend was met de moeder-overste, aan wie ze de opvoeding 
van de kleine Milada toevertrouwd had. Het instituut stond 



 27 

goed aangeschreven, en toen Pavel hoorde dat zijn zuster daar 
ondergebracht was, werd hij vervuld met een gevoel van geluk 
en trots en dankbaarheid jegens de barones. Hij gaf ook een 
tijdje geen gehoor aan de aanmaningen van Vinska en zijn ei-
gen behoefte om rooftochten in het bos bij het slot te onderne-
men. Een tijdje maar. Sinds de oude boswachter met pensioen 
was en vervangen door zijn zoon, was de toegang tot het bos 
voorgoed verboden voor onbevoegden. De nieuwe regel zette 
kwaad bloed en was een geweldige stimulans voor overtredin-
gen.  
 Er werd een bende van jongens en meisjes gevormd, louter 
daglonerskinderen, waarvan Pavel de natuurlijke leider werd. 
In kleine groepjes gingen ze eropuit, vrolijk, moedig en slim. Ze 
kenden de schuilplaatsen en veilige paadjes zelfs nog beter dan 
de boswachters en gingen heerlijk griezelend hun avonturen 
tegemoet, die maar op twee manieren konden eindigen. Ofwel 
gelukkig thuiskomen met het gestolen hout op hun rug en met 
uitzicht op complimenten en warm avondeten, ofwel betrapt 
worden en slaag krijgen, ter plekke wegens diefstal en thuis 
omdat ze betrapt waren. Het laatste lot trof zelden een ander 
dan Pavel, die tot taak had de terugtocht te dekken en die altijd 
in de steek gelaten werd, omdat iedereen wist dat hij zijn mond 
zou houden. Pavel verraadde niemand, en als hij dat gedaan 
zou hebben, hadden ze hem als slechterik niet geloofd.  
 Zijn reputatie werd van dag tot dag slechter. Als er in het bos 
iets moedwillig beschadigd was, dan was dat zijn werk. Werd 
er een strop ontdekt, dan had hij die gezet; ontbraken er kip-
pen, aardappels of peren, dan had hij die gestolen. Kwam erie-
mand naar hem toe met dreigementen, dan hield hij zich van de 
domme en staarde hem zwijgend aan. Oude mensen scholden 
hem niet eens meer uit: hij was in staat, dachten ze, om een 
steen naar hen te gooien vanuit de bosjes. Zo zwart leek hij met-
tertijd, dat de familie Virgil bij hem vergeleken lelieblank was.  
 Dat Pavel honderd handen en de kracht van een reus had 
moeten hebben om de talloze schelmenstreken die aan hem 
toegeschreven werden ook werkelijk te leveren, daar dachten 
zijn medeburgers niet over na, maar hij kwam er langzaam ach-
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ter en hij voelde een grenzenloze minachting voor de domheid 
die de onzinnigste dingen aan hem toeschreef, als ze maar 
slecht waren. Hij genoot ervan, als hij het domme en kwaadge-
zinde volk bij iedere gelegenheid weer kwaad kon maken, en 
zoals een ander genoot van de waardering die hem ten deel 
viel, zo genoot hij van de vijandigheid die hij inboezemde. Hij 
deed wat hij kon om die te voeden en was niet eens eerlijk te-
gen de geestelijke in de biechtstoel.  
 De tijd verstreek en de zomer liep op zijn eind; 1 september 
naderde, de dag van het grote kerkfeest. De vorige jaren was 
Pavel nog door de menigte gedrongen en had tijdens de hoog-
mis barrevoets en haveloos temidden van de boerenkinderen 
geknield, vlak voor de treden van het altaar. Nu ging hij niet 
naar de kerk; hij bleef buiten, net als de bedelaars en de zwer-
vers, bij wie hij door zijn kleding paste. Zijn jas, die ooit lang en 
groen geweest was, reikte nu tot zijn middel en was met alle 
gesprongen naden een staalkaart van de afleggertjes van Vir-
gilová in de vorm van grote en kleine stoplappen. Zijn grove 
hemd liet zijn borst onbedekt en zijn verbleekte en verschrom-
pelde linnen broek was zo hoog boven zijn knieën gekomen dat 
het leek of de drager op het punt stond door een beek te waden.  
 Pavel stond met zijn rug tegen de schutting van de pastorie-
tuin geleund met zijn armen boven zijn opzij gebogen hoofd en 
zag met een onverschillige blik de stoet kerkgangers voorbij-
deinen. Er kwamen grote groepen jongens en meisjes aan; de 
laatsten begaven zich direct naar het godshuis en de eersten 
bleven bij de langs de weg opgestelde marktkraam achter en 
wachtten, terwijl ze de inhoud bekeken, tot er voor de preek ge-
luid werd. Een van hen, een kleine, jonge man met een lelijk, 
platgedrukt gezicht, onderscheidde zich daarbij door zijn bij-
zonder opschepperige manier van doen. Hij droeg fijne, half-
stadse kleren; aan zijn zwarte jasje was door louter welgesteld-
heid zoveel stof verspild, dat het van voren opgeblazen was als 
een ton en van achter bol stond als een trotse kattenrug. De an-
dere jongens behandelden de dorpsdandy met een respect, dat 
door een tikje spot de wens verraadde om op goede voet met 
hem te staan. Natuurlijk! Hij was immers Peter, de enige zoon 



 29 

van de burgemeester en de erfgenaam van de grootste en in de 
beste staat verkerende boerderij in het hele dorp.  
 Het eerste klokgelui klonk uit de toren; de toeloop van de be-
volking naar de kerk was opgehouden en alleen nog een paar 
laatkomers haastten zich door de dorpsstraat. Als allerlaatste en 
helemaal alleen verscheen Vinska, die meteen de aandacht trok 
van de hofhouding rond Peter.  
 ‘Sodeju!’ klonk het, ‘wat is Vinska vandaag knap! Wat staat 
dat hoofddoekje haar goed! Het is van zijde, kijk maar! En ze 
heeft minstens zes rokken aan! En wat doet ze bescheiden! God 
nog aan toe!’  
 Iedereen had een kwaadaardig woordje voor haar of een ga-
lant woordje dat nog veel beschamender was. Alleen Peter 
zweeg en keek oplettend een vogel na die op een hoekpaal van 
de pastorietuin gezeten had en bij de nadering van Vinska op-
gevlogen was. Ze was al gauw in de menigte bij de kerkdeur 
verdwenen. De jongens volgden haar en Pavel hoorde een van 
hen tegen een ander zeggen: ‘Ik zou wel eens willen weten hoe 
Virgil, die oude schurk met zijn kromme benen, aan zo’n knap-
pe dochter gekomen is.’  
 De aangesprokene grijnsde: ‘En ik zou wel eens willen we-
ten,’ antwoordde hij, ‘hoe de dochter van die schurk aan die 
mooie kleren gekomen is!’  
 Dat ze mooie kleren droeg, had Pavel niet gemerkt, en van 
de hele Vinska had hij niets gezien dan haar voeten of eigenlijk 
haar laarzen! Een vage herinnering aan grote vreugde en aan 
bitter verdriet was bij de aanblik daarvan bij hem opgekomen, 
en hij dacht daar op zijn langzame en hardnekkige manier over 
na.  
 Als Vinska hem uitschold, eindigde ze meestal met de woor-
den ‘En dom ben je, dom, de domste van het hele dorp.’ Kortge-
leden had die verzekering hem nog koud gelaten, maar sinds 
een tijd begon die hem te ergeren: hij vermoedde dat er iets 
waars in zat. ‘Dom,’ mompelde hij en greep naar zijn voor-
hoofd, ‘maar niet zo dom als ze denkt, die boef.’ Niet zo dom 
dat uit zijn geheugen alles verdwenen was wat een jaar geleden 
gebeurd was en dat hij niet in staat was een verdenking die 
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toen al vluchtig bij hem opgekomen was opnieuw te voelen, en 
nu sterker.  
 De hoogmis duurde lang: de zon stond al op haar hoogste 
punt, toen zang en muziek eindelijk verstomden en de bidders 
even haastig de kerk uit drongen als ze naar binnen gedrongen 
waren. Pavels ogen zochten alleen die ene, maar konden haar 
niet ontdekken, ook niet, toen de menigte zich verspreidde en 
een deel van de mensen rond de marktkraam kwam staan en 
een ander deel in een overzichtelijke stoet de dorpsstraat inliep. 
Vinska leek verdwenen, en Peter met haar.  
 Na de mis had Pavel naar huis gemoeten om met Virgil het 
vee op de wei te hoeden, maar daar dacht hij vandaag niet aan. 
Hij zwierf in de naaste omgeving door de velden en het bos om 
Vinska te zoeken. Tot woede toegenomen ongeduld kookte in 
hem en hij rammelde van de honger.  
 Tegen de avond kwam hij bij de herberg, waar het een vrolij-
ke boel was. Dronkelappen zongen, jongens bakkeleiden en 
kleine meisjes huppelden een rondedans op de muziek van het 
cimbaal en de violen, die door de open deur naar buiten schal-
de. Nieuwsgierigen hielden de ramen van het danslokaal bezet 
om te kijken wat er binnen gebeurde en hun commentaar te ge-
ven. Met veel moeite veroverde Pavel een plekje tussen hen en 
zag de paren draaien in de bedompte, slechtverlichte ruimte. 
Heel dicht bij het raam waar hij stond, draaide Peter met Vins-
ka rond. Hij was al erg dronken en had zijn jasje en daarmee 
zijn voorname terughoudendheid afgelegd. Peter in hemds-
mouwen was net zo’n gewone kerel als de eerste de beste 
knecht.  
 Vinska sloeg in zijn armen zedig haar ogen neer en bloosde 
hevig om wat hij haar toefluisterde en om de kussen die hij 
haar wist te geven.  
 Bij die aanblik vergat Pavel zijn honger: zijn ongeduld nam 
toe als een hevige, onbegrijpelijke pijn; hij kronkelde als in de 
klauwen van een roofdier en stootte een vreselijk gerochel uit.  
 De omstanders schrokken; ze duwden hem weg en hij ver-
zette zich niet; hij sloop door de langzaam invallende duisternis 
weg naar zijn akelige huis. Uit de hut scheen hem de ongewone 
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glans van een brandende kaars tegemoet. Die was op de ven-
sterbank geplant en in het door het schijnsel verlichte kamertje 
zaten Virgil en zijn vrouw op de bank, en tussen hen in stond 
een bord met vlees en een fles brandewijn. De twee oude men-
sen zaten te eten en te drinken en waren in een goed humeur. 
Pavel bleef een tijdje naar hen staan kijken vanaf de rand van 
de akker, liep toen de holle weg af die de dorpsstraat bij de 
laatste hut was en ging op de gebroken stenen treden van de 
ingang liggen met zijn hoofd tegen de deur.  
 Dan moest, voor het geval hij in slaap viel, Vinska hem wak-
ker maken, als ze het huis in wilde.  
 Er gingen uren voorbij; de matte glans die de kaars in het 
raam op de weg geworpen had, doofde uit. De drijvende wol-
ken aan de hemel en de omsluierde maan herinnerden Pavel 
aan de winternacht waarin hij eropuit getrokken was om Mila-
da uit haar gevangenschap te bevrijden.  
 Wat een dwaas was hij toen geweest – en wat een dwaas was 
hij gebleven tot op de dag van vandaag...  
 Van de enige die hem nooit uitgescholden had, de enige die 
hem ooit een weldaad had bewezen, had hij zich in onnozel 
wantrouwen afgekeerd en zich onderworpen aan de bedrieg-
ster die hem voor de gek hield, hem bestal en uitlachte... O, die 
hem vast en zeker uitlachte en bespotte! Ze spotte zo graag, 
Vinska, en zo gemakkelijk bij veel mindere aanleidingen dan 
zijn grenzenloze domheid.  
 Wat doe ik met haar? vroeg hij zich plotseling af en hij ant-
woordde meteen: ik sla haar dood.  
 Hij dacht niet: wat dan? Niet de minste angst, niet het minste 
gewetensbezwaar, niet eens twijfel aan de uitvoerbaarheid van 
zijn snel opgevatte plan.  
 Hij stond op, deed zachtjes de deur open, pakte de knuppel 
van Virgil uit het fornuis en legde die naast zich neer, nadat hij 
zijn oude plaats en zijn oude houding weer ingenomen had.  
 Nu kwam er een grote rust over hem; zijn ogen vielen dicht 
en hij sliep in. Niet diep, zo half en half, zoals hij altijd sliep, 
wanneer hij de nacht met de paarden buiten op de gemeente-
weide doorbracht.  
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 De ochtend schemerde, toen lichte, naderbij komende passen 
hem wekten. Zij was het. Vrolijk, prettig en vreedzaam met 
haar onschuldig-olijke gezicht kwam ze aanzetten, aarzelde 
even, toen ze Pavel zag liggen, stapte daarna heel zachtjes op 
de treden en boog om hem opzij te schuiven. Daarop greep hij 
haar bij haar voet en trok haar op de grond. Ze viel zonder een 
kik, maar ging meteen weer op haar knieën zitten, terwijl hij 
naar de knuppel greep... Eén blik op het gezicht van de jongen 
en haar gezicht verbleekte.  
 ‘Pavel,’ stamelde ze, ‘wat moet dat – je gaat me toch niet 
slaan?’  
 ‘Slaan niet – maar doodslaan,’ antwoordde hij dof en keek 
een andere kant uit om haar smekende ogen niet te zien. ‘Maar 
trek eerst mijn laarzen uit.’  
 ‘Jezus Maria! Om die laarzen wil je me doodslaan?’  
 ‘Ja, dat ga ik doen.’  
 ‘Schreeuw niet zo... De oudelui worden wakker.’  
 ‘Maakt niet uit.’  
 Ze vlijde zich tegen hem aan en een schuchtere glimlach 
beefde om haar lippen. ‘Ze komen me te hulp, hoe kun je me 
dan doodslaan? Ga weg – wees stil, nou is het wel genoeg.’  
 Hij probeerde zich los te maken uit haar omhelzing, die hem 
gelukkig en verontwaardigd maakte; hij voelde, woedend op 
zichzelf, zijn woede op haar onder haar liefkozingen verdwij-
nen. ‘Boef!’ riep hij.  
 ‘Maak niet zo’n lawaai!’ waarschuwde ze, ‘wat heb je eraan 
als de mensen hier komen? Stil! Voor mijn part sla je me dood, 
maar wees stil – sla me maar dood, domme Pavel –‘ en nu gie-
chelde ze al heel tevreden en zeker van haar overwinning.  
 Tussen de verwarde haren die over zijn ogen hingen, schoot 
een bliksem vol duistere gloed tevoorschijn, die haar opnieuw 
deed huiveren. – Dat was geen dwaze jongen meer, dat was een 
vroegrijpe man die haar aangekeken had, en redde ze zich in 
haar angst voor hem – aan zijn borst.  
 ‘Je moet me niets aandoen! Daar krijg je spijt van!’  
 Ze stond naast hem en hield zijn hand vast, waar de knuppel 
uit gegleden was. Ze smeekte, ze vleide, ze werkte op zijn ge-
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voel en hield een lijkklacht voor zichzelf. ‘O, wat zou je om me 
treuren, niemand zou zo treuren als jij om die arme Vinska.’  
 ‘Je bent niet arm!’ snauwde hij haar toe, ‘dat ben je niet! ... 
Slecht ben je – en ik ga naar het districtsbestuur om een aan-
klacht tegen je in te dienen.’  
 ‘Om die laarzen?’ vroeg ze en ze lachte hartelijk en zorge-
loos.  
 ‘Ja.’  
 Meteen ging Vinska op de treden zitten, trok de laarzen uit 
en zette ze voor Pavel neer. ‘Daar heb je ze, gierigaard! Ik heb 
ze niet nodig! – Ik hoef maar een kik te geven en Peter koopt 
andere voor me, veel mooiere.’  
 Pavel brulde letterlijk: ‘Nee, nee! Neem die van mij maar, 
houd ze maar, ik geef ze cadeau! Alleen moet je niet meer met 
Peter gaan... Beloof het!’ Hij pakte haar bij haar schouders en 
schudde haar door elkaar, tot horen en zien haar verging. ‘Be-
loof het, beloof het!’  
 ‘Rustig – ik beloof het,’ antwoordde Vinska, maar de toon 
waarop ze het zei was zo weinig overtuigend en er gleed zo’n 
vreemde uitdrukking over haar gezicht, dat Pavel dreigde met 
gebalde vuist: ‘Pas op!’  
 
 

6 
 
De volgende week bracht veel regendagen, en iedere druilerige 
morgen pakte Pavel zijn schoolspullen bij elkaar en ging tot hi-
lariteit van iedereen die hem onderweg tegenkwam naar 
school. Daar zat hij als enige van zijn leeftijd tussen allemaal 
kinderen en altijd op dezelfde plaats, de achterste in de achter-
ste bank. In het begin deed de meester of hij hem niet opmerkte; 
pas na langere tijd begon hij zich weer met hem bezig te hou-
den. Op een keer, toen de les afgelopen was en het lokaal leeg 
was, maar Pavel aarzelde met weggaan, vroeg de meester: ‘Wat 
wil je eigenlijk? Een vak kun je niet bij me leren.’  
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 Pavel zette grote ogen op en de meester vervolgde: ‘Zei je 
niet dat je een dief wilde worden? Nou, pechvogel – les in ste-
len geef ik niet.’  
 Pavel had zijn antwoord al klaar: Daar gaat het ook niet om, 
dat begrijp ik toch wel. Maar hij hield zich in en zei alleen maar: 
‘Lezen en schrijven wil ik leren.’  
 ‘Dat lukt toch wel?’  
 ‘Dat lukt niet.’  
 ‘Je moet een beetje je best doen.’  
 ‘Ik doe mijn best, maar het lukt niet.’  
 ‘Geef je boek eens.’  
 Pavel schudde zijn hoofd: ‘In het boek lukt het wel, maar 
hier –‘ hij greep met zijn hand, die hevig beefde, tussen zijn 
hemd en zijn borst en haalde een verkreukelde brief tevoor-
schijn, ‘hier heeft de postbode iets bezorgd...’  
 ‘Een geschreven brief? Ja, dat is iets anders, daar zou ik zelf 
nog moeite mee hebben.’  
 Hij had spijt van zijn grapje, toen Pavel het serieus nam en 
voor het eerst in zijn leven nederig zei: ‘Ik zou toch willen vra-
gen of u het wilt proberen.’  
 Pavel kuste om zo te zeggen het papier met zijn ogen en gaf 
het aan de oude man, zorgvuldig, angstig, als een een kleinood 
dat gemakkelijk beschadigd kon worden.  
 De meester vouwde het open en ging met zijn ogen over de 
regels: ‘Het is een brief, Pavel – en weet je van wie?’  
 ‘Hij zal van mijn zuster Milada zijn, uit het klooster.’  
 ‘Nee?’  
 ‘Hij is van je moeder uit het –‘ hij haperde en de jongen vul-
de de zin aan met een plotseling ander gezicht en een hese 
stem: ‘uit het tuchthuis.’  
 ‘Wil je hem horen?’  
 Pavel had zijn hoofd laten zakken en antwoordde met een 
zwijgend knikje.  
 De meester las:  
 
  



 35 

beste zoon pavel,  
drie maand geleden heb ik mijn pen op papier gezet en mijn dochter 
milada een paar regels in het klooster geschreven maar mijn dochter 
milada heeft ze niet gekregen de nonnen hebben hem niet aan haar ge-
geven ze hebben me laten zeggen het is het beste als ze niets van haar 
moeder hoort dus weet ik niet of ik er goed aan doe als ik je schrijf 
pavel mijn lieve zoon met de vraag of je me antwoordt of mijn regels 
jou en milada je lieve zuster in goede gezondheid aantreffen wat mij 
betreft ik ben gezond en voor zover tevreden hier.  

je moeder.  
 
mijn twee kinderen dag en nacht bid ik voor jullie tot onze lieve heer 
geloof ook dat mijn dochter milada een nonnetje zal worden als het zo-
ver is en werk ijverig hier in huis wat voor me opzijgelegd wordt voor 
mijn kinderen...  
 
over zes jaar lieve zoon pavel kom ik weer naar huis en vraag jullie 
nog dat jullie af en toe goed aan je moeder denken de armste op de hele 
wereld.  
 
De letters van de brief waren stijf en rustig neergepend en bij 
het postscriptum had de hand gebeefd; grote, matte vlekken op 
het papier verraadden dat ze in tranen geschreven waren. Met 
moeite ontcijferde de voorlezer de halfuitgewiste pennestreken 
en hij werd gegrepen door de omvang van het leed en de liefde 
die uit dit armzalige bericht sprak.  
 ‘Pavel,’ zei hij, ‘je moet je moeder meteen antwoorden.’  
 De jongen had zich afgekeerd en staarde somber naar de 
grond. ‘Wat moet ik antwoorden?’ mompelde hij.  
 ‘Wat je hart je ingeeft voor die ongelukkige vrouw.’  
 Pavel vertrok zijn mond: ‘Het gaat toch goed met haar?’  
 ‘Goed, domme jongen? Goed, in de gevangenis?’  
 De oude man raakte in vuur en vlam, hij werd warm en 
spraakzaam; de mooie en voortreffelijke dingen die hij zei, 
sleepten hemzelf mee, maar lieten Pavel koud. Hij had op de 
ideeën van zijn meester twee antwoorden, die hij hardnekkig 
herhaalde, of ze nu passend waren of niet: ‘Ze zegt toch zelf dat 
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het goed met haar gaat?’ en ‘Mijn zus schrijft haar niet, waarom 
moet ik haar dan schrijven?’  
 ‘Voel je dan helemaal niets voor je moeder?’ vroeg de mees-
ter ten slotte.  
 ‘Nee,’ antwoordde Pavel.  
 De oude man beefde van ongeduld: ‘Ik herinner me de tijd 
dat je nog klein was,’ zei hij, ‘en braaf onder de hoede van je 
brave moeder, die je aanspoorde om te werken... Ja, kijk maar! 
Braaf en rechtschapen, zeg ik. Dat was ze, maar jammer genoeg 
te schrikachtig en altijd half gek van angst voor die gemene... 
Nou!’ onderbrak hij zichzelf – ‘iedereen had medelijden met 
haar, zelfs de rechters, alleen jij, haar zoon, hebt geen medelij-
den met haar. Waarom toch, waarom? Geef antwoord, alsje-
blieft!’ Hij schoof zijn bril omhoog en kwam met zijn bijziende 
ogen vlak voor Pavels gezicht. Op dat gezicht was een ijzeren 
verzet te lezen; uit de duistere ogen fonkelde een glimp van de 
vastberadenheid die op een hoger doel gericht typerend zou 
zijn voor een martelaar.  
 De oude man zuchtte, stapte achteruit en zei: ‘Ga maar weg, 
er is niets met je te beginnen.’ Toen Pavel al bij de deur was, 
riep hij hem toch terug: ‘Eén ding wil ik je nog zeggen. Het laat 
je niet onverschillig; dat heb ik gemerkt, toen de mensen je uit-
scholden; er kan een tijd komen dat je blij bent dat je goed met 
de mensen op kunt schieten en graag wilt horen: in zijn jonge 
jaren was Pavel een nietsnut, maar nu gedraagt hij zich fatsoen-
lijk. ‘Onthoud in dat geval, Pavel, onthoud,’ herhaalde hij na-
drukkelijk, en er schemerde een zwakke blos door het vaal-
grauw van zijn wangen, ‘word niet je eigen lasteraar. De slechte 
dingen die anderen over je vertellen kunnen betwijfeld of ver-
geten worden, daar kom je wel overheen. De slechte en zelfs 
onzinnige en domme dingen die je over jezelf vertelt, die poets 
je niet weg, die kleven aan je als je eigen huid – die overleven je 
nog!’  
 Hij hief zijn handen boven zijn hoofd, dwaalde zo warrig en 
onbeholpen door de kamer als een uit zijn slaap gehaalde 
nachtvlinder en jammerde en kreunde: ‘Vergeet voor mijn part 
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alles wat ik je gezegd heb, maar vergeet die raad niet: die geef 
ik je uit eigen ervaring!’  
 Pavel keek peinzend naar de meester; hij had medelijden met 
de oude man en die leek hem tegelijk oneindig dwaas. Waarom 
voelde hij zich verongelijkt? Misschien omdat de mensen hem 
een heksenmeester noemden? Dat zou kunnen!  
 Hij wilde het ontzettend graag vragen, maar wist niet hoe. 
Hij nam zo lang geen notitie van het wegwerpende gebaar van 
de meester, dat die heftig tegen hem uitvoer: ‘Wat wil je nog?’ 
Daarop antwoordde hij: ‘Weten wat u dwarszit.’  
 Habrecht boog achterover, haalde diep adem en deed zijn 
ogen dicht. ‘Later, Pavel, later; nu zou je me toch niet begrij-
pen.’  
 ‘Dat over de hekserij?’ liet Pavel zich ontvallen.  
 Een onwillekeurige schreeuw: ‘Ja, ja!’ En de meester pakte 
hem bij zijn schouders en duwde hem de deur uit.  
 Het klopte dus! De oude man piekerde over de verdenking 
die ze in het dorp tegen hem koesterden. Het leek Pavel onbe-
grijpelijk kinderachtig; zijn weldoener werd in zijn ogen vanaf 
dat moment een zwakkeling en hij sloeg diens dringendste 
waarschuwing in de wind. Ja, die prikkelde hem zelfs om erte-
gen in te gaan. De mensen moeten hem nog slechter vinden dan 
hij is, dat wil hij – lof en liefde is voor de lafaards; tegen jezelf 
kunnen zeggen: ik ben beter dan iedereen denkt, dat is het ware 
geluk voor een sterk hart.  
 Pavel deed zijn best om de brief van zijn moeder te spellen, 
en nu hij de inhoud kende, lukte dat wel zo ongeveer. Vinska 
betrapte hem bij die bezigheid, wilde weten wat hij las, en toen 
hij daar niets over wilde zeggen, probeerde ze hem het papier 
uit handen te trekken.  
 ‘Wat?’ zei ze boos, toen hij zich verzette, ‘je wilt me verbie-
den om met Peter te gaan, maar je hebt wel geheimen voor me! 
Je krijgt brieven en je verstopt ze!’ Haar mooie wenkbrauwen 
trokken zich samen en om haar mond trok een onbedwingbare 
glimlach. ‘Denk je dan dat ik niet jaloers ben?’  
 Ze maakte een grapje, ze hoonde hem, hij wist het en – was 
verzaligd dat ze zo met hem solde. ‘Ja, precies: jaloers! Je bent 
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natuurlijk jaloers,’ bromde hij en er ging een hemel voor hem 
open bij de gedachte hoe het zou zijn als het spel dat ze nu met 
hem speelde ooit serieus zou worden. Ooit! In de verre, onaf-
zienbare toekomst die nog voor hem lag en die hij niets te bie-
den had behalve een vast vertrouwen op eigen kracht.  
 Vinska had één hand in haar slanke heupen gezet en stak de 
andere naar hem uit: ‘Van wie is die brief, Pavliček?’ vroeg ze 
vleiend en ondeugend, ‘die brief die je aan je hartje bergt?’  
 ‘Van mijn moeder,’ antwoordde hij snel en keerde zich om.  
 Vinska slaakte een kreet van verbazing: ‘Je meent het! Ik had 
niet gedacht dat ze in het tuchthuis brieven mochten schrijven. 
Wat zouden ze ook moeten schrijven? Wijze lessen misschien: 
wat je moet doen om bij hen in het vrije onderkomen terecht te 
komen.’  
 Pavel beet gekweld op zijn lippen.  
 ‘Gooi die brief maar weg,’ vervolgde Vinska, ‘en vertel nie-
mand dat je hem gekregen hebt; niemand mag weten dat wij 
brieven krijgen uit het tuchthuis. De mensen vertellen al genoeg 
slechte dingen over ons.’  
 ‘Nog altijd minder dan jullie verdienen!’ riep Pavel heftig, en 
Vinska bloosde en zei verward en zacht: ‘Ik heb het beste met je 
voor; ik heb gisteren de hele dag voor je zitten naaien en een 
heel nieuw hemd voor je gemaakt.’  
 ‘Een hemd – o ja?’  
 ‘Maar neem nou maar van me aan: met je moeder moet je 
niets te maken willen hebben; geloof me maar: ze heeft de strop 
meer verdiend dan je vader, en die had vast en zeker gelijk toen 
hij telkens tegen de rechter zei: mijn vrouw bracht me in de ver-
leiding... Hij kon er niets aan doen, want hij was altijd bezopen, 
maar zij – o, zij had het achter haar ellebogen! En het was net 
als in het paradijs met Adam en Eva.’  
 Ze keek hem loerend van opzij aan en zag op zijn gezicht een 
bijzonder verraste uitdrukking.  
 ‘Was Adam dan bezopen?’ vroeg hij met echte nieuwsgierig-
heid.  
 Vinska pakte hem bij zijn oren, schudde hem door elkaar en 
lachte: ‘O, wat dom! Ik heb het niet over Adam, maar over je 
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vader, en dat je moeder hem verleidde om die geestelijke te 
vermoorden.’  
 ‘Houd je mond!’ riep Pavel, ‘je liegt!’  
 ‘Ik lieg niet; ik zeg wat ik denk en wat andere mensen den-
ken.’  
 ‘Wie, wie denkt dat dan?’  
 Ze gaf een ontwijkend antwoord, maar hij pakte haar armen 
met zijn grote handen, trok haar tegen zich aan en herhaalde: 
‘Wie zegt dat? Wie denkt dat?’ tot ze er angstig en pijnlijk ge-
troffen uitbracht: ‘Arnost.’  
 ‘Laat hij dat maar tegen mij zeggen, dan sla ik zijn tanden uit 
zijn bek en gooi hem in de beek!’  
 ‘Dat zal hij niet zeggen, hij is bang van je – laat me los, ik ben 
ook bang, laat me los, beste Pavel!’  
 ‘Aha, je bent bang, wees dan maar bang!’ zei hij triomfante-
lijk en – ontwapend. Voor de grap worstelde hij nog even met 
haar en liet haar dan plotseling los. Hij werd rijkelijk beloond 
voor zijn grootmoedigheid: Vinska keek hem teder aan en liet 
haar hoofd even op zijn schouder rusten. Er ging een huivering 
van vreugde door hem heen, maar hij verroerde zich niet en 
deed zijn best om onverschillig te lijken.  
 ‘Pavel,’ begon Vinska na een tijdje, ‘ik heb een verzoek, een 
heel klein verzoekje maar. Wil je iets voor me doen? – Het is 
makkelijk.’  
 Zijn gezicht betrok: ‘Dat zeg je altijd, dat weet ik al. Wat wil 
je nou weer?’  
 De pauw bij het oude slot heeft nog een paar mooie veren,’ 
zei ze, ‘trek die uit en geef ze aan mij.’  
 Ze vroeg het op zo’n kinderlijke toon, haar gezicht stond zo 
onschuldig en hij was helemaal in haar ban. Hij liet het niet 
merken, bromde iets onverstaanbaars en duwde haar met zijn 
elleboog zachtjes weg. Daarna pakte hij de zweep van het for-
nuis en ging naar de drinkplaats om de paarden bij elkaar te 
brengen, waarmee hij op de gemeentewei overnachten moest.  
 De gemeentewei lag op een laag terrein voor het dorp, niet 
ver van het kerkhof, dat een rechthoek vormde en zich omge-
ven door een hoge, witgekalkte muur, in het veld uitstrekte. 
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Het was een nacht zo lauw als in de zomer; met onbetwiste 
glans scheen de maan, en de door haar licht overgoten weide 
leek een rustige waterspiegel. Stil graasden de paarden. Pavel 
was in zijn herdershut gaan liggen met zijn armen op de grond 
en zijn gezicht op zijn handen gesteund en keek naar zijn be-
schermelingen. De vosmerrie van de burgemeester, die met de 
witte manen, was vroeger zijn favoriet geweest, maar sinds hij 
de zoon van de burgemeester haatte, haatte hij ook diens vos-
merrie. Ze kwam, op de oude vriendschap bouwend, vol ver-
trouwen dichterbij, besnuffelde hem en blies haar warme adem 
tegen hem aan. Een vloek en een harde vuistslag was de dank 
voor haar liefkozing. Ze deinsde achteruit, meer verwonderd 
dan geschrokken, en Pavel nam een dreigende houding aan. Hij 
had alles op de wereld willen uitroeien wat met zijn rivaal te 
maken had. De belofte van Vinska boezemde hem geen ver-
trouwen in: die was veel te snel gedaan, veel te veel op de ma-
nier waarop je een wild kind rustig krijgt.  
 Ze wil geen geschreeuw, geen opzien; ze doet al een tijdje zo 
deugdzaam en heeft haar vroegere, overmoedige karakter, haar 
onverschilligheid tegenover de publieke opinie afgelegd. De 
angst en de haat waarmee ze geroepen had: ‘De mensen mogen 
niet denken dat wij brieven krijgen uit het tuchthuis!’ klonk 
Pavel nog in zijn oren. Hij had het gevoel of het papier op zijn 
borst brandde; hij greep ernaar en verfrommelde het in zijn ge-
balde vuist. Waarom moest ze hem ook zo nodig schrijven, zijn 
moeder? Had ze hem nog niet genoeg te schande gemaakt? Ze 
stond tussen hem en alle andere mensen in. Tussen hem en 
Vinska, die zoveel voor hem betekende, moest ze niet komen... 
Diep van binnen dacht hij en wist hij zelfs: zijn moeder had niet 
gedaan waarvan ze beschuldigd was, en toch bracht een duister 
instinct hem ertoe om zichzelf te overtuigen: het kan best zijn... 
En uit die wankele twijfel ontstond een vast besluit: ik wil niets 
meer met haar te maken hebben. Haar brief scheurde hij aan 
snippers. Op de laatste die hij in zijn hand had waren nog de 
woorden te lezen je moeder, de armste op de hele wereld... Dat ben 
je, moest hij toch een beetje weemoedig toegeven, dat ben je al-
tijd geweest... Haar grote gestalte doemde voor hem op met 
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haar ernst en haar zwijgzaamheid. ’s Avonds bezwijkend onder 
de last van het werk, de nood en de mishandelingen en ‘s mor-
gens alweer aan het werk. Hij zag zichzelf als kind naast haar, 
door haar voorbeeld aangespoord en al bijna zo stil en zo ver-
trouwd met de zorgen als zij. Hij herinnerde zich veel scherpe 
terechtwijzingen die zijn moeder hem gegeven had en geen en-
kele uiting van tederheid... Maar wel veel stille zorgzaamheid, 
vooral de dagelijkse ongelijke verdeling van het brood. Een 
groot stuk voor ieder kind en een klein stuk voor haarzelf...  
 Pavel begon de snippers van de brief te verzamelen, legde ze 
op elkaar en keek naar het stapeltje, niet wetend wat hij ermee 
aan moest. Ten slotte bracht hij het naar het kerkhof en begroef 
het daar aan de voet van de muur, onder de afhangende takken 
van de treures.  
 Terug in zijn hut ging hij liggen, viel in slaap en droomde 
van het mooie hemd dat Vinska voor hem genaaid had en dat 
een grote vrouw met een verborgen gezicht en gekleed in don-
kere gevangeniskleren hem afhandig probeerde te maken. Het 
beeld van die vrouw achtervolgde hem van nu af aan, en wan-
neer hij in nachten met volle maan maar even strak naar het 
kerkhof keek, balde het zich samen uit nevel en damp en gleed 
langs de glanzende muur. Pavel staarde met diep afgrijzen naar 
de verschijning en dacht: mijn moeder is vermoedelijk gestor-
ven en “meldt” zich bij mij.  
 Vinska vertelde hij over die belevenis niets en had daar ook 
de kans niet voor gekregen. Ze was onvriendelijk tegen hem, 
keek altijd naar zijn handen, als hij thuiskwam, zei scherp: ‘Be-
dankt voor de veren!’ en ging hem verder mokkend uit de weg. 
Hij zag wel in dat het niet anders zou worden voor hij gedaan 
had wat ze wilde, en daarom besloot hij toch maar om haar kin-
derachtige wens in vervulling te laten gaan, wat hem een klein 
kunstje leek. Sinds het vertrek van Milada stond de poort van 
de slottuin weer van ’s morgens tot ’s avonds open en de oude 
pauw stapte ontelbare keren per dag voorbij.  
 Hij had inderdaad nog maar resten van zijn zomerse veren-
tooi over, drie prachtexemplaren aan belachelijk lange, nog niet 
opnieuw bedekte schachten. Op een dag wachtte Pavel hem op, 
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en toen hij hem zag komen, sloop hij achter hem aan de tuin in. 
Over een smal pad, dat achter bomen en struiken onzichtbaar 
was vanuit het huis, stapte de vogel rustig voort en pikte uit 
puur jachtplezier hier en daar een insect op van de grond. Plot-
seling moest hij, hoe zacht Pavel ook liep, diens passen gehoord 
hebben, want hij bleef staan, rekte met een snelle golfbeweging 
zijn hals en draaide zijn kop naar zijn achtervolger, alsof hij 
wilde vragen: wat wil je van me? Dat zul je wel zien, dacht de 
jongen, en toen meester pauw een sneller tempo koos, maakte 
Pavel een paar sprongen, gleed uit en viel, verloor niet zijn te-
genwoordigheid van geest, maar stak zijn hand uit en trok met 
een vaste, gelukkige greep de vogel zijn laatste sieraden uit. Die 
stootte een rauwe alarmkreet uit, maakte rechtsomkeert, rende 
half vliegend en half springend op, en nog voor de jongen op 
de grond het in de gaten had, zat het boze dier hem in zijn nek 
en hakte met zijn harde, scherpe snavel in op zijn hoofd en zijn 
slapen. Het deed pijn, maar leek Pavel toch heel grappig dat 
een vogel een gevecht met hem aanging. Hij moest lachen – zij 
het een beetje krampachtig – en deed een hevige poging om het 
dier af te schudden. Maar het klampte zich met enorme kracht 
aan hem vast, spreidde zijn vleugels uit, hield zichzelf in even-
wicht en voortdurend krijsend stak het zijn kleine kop vooruit, 
terwijl het de ogen van zijn vijand zocht en bedreigde...  
 Die werd bang... Met beide handen greep hij naar de lange, 
blauwe hals, waarvan de veren onder zijn vingers overeind 
gingen staan, en draaide die in elkaar als voor een knoop. Het 
dier gaf nog een schelle, wanhopige kreet en gleed over Pavels 
schouder op de grond, waar het op zijn rug bleef liggen met 
samengetrokken, stuiptrekkende poten. De overwinnaar had de 
tijd niet om zich ervan te vergewissen dat het dier dood was, 
want hij zag mensen uit het slot komen; hij raapte de veren op 
uit het gras en ging bliksemsnel de tuin uit. Buiten op de weg 
matigde hij zijn snelheid om geen aandacht van de voorbijgan-
gers te trekken. Zijn hart klopte hem in zijn keel en hij dacht 
aan de heibel die in het slot zou ontstaan, wanneer ze het trap-
pelende pauwenbeest zouden vinden. Voorop in de groep die 
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op het geschreeuw naar het strijdtoneel kwam rennen, dacht hij 
de barones herkend te hebben.  
 Een tijdje liep Pavel ongestoord verder en hoopte al aan de 
verdenking en het gevaar ontkomen te zijn, toen hij ‘Schoft! 
Rotzak!’ hoorde roepen, wat hem uit de droom hielp. Zoals hij 
met een snelle blik kon zien, zaten de spichtige, gebochelde 
tuinman en twee oude arbeiders achter hem aan: ‘Harder, kreu-
pele kereltjes!’ hoonde Pavel en schoot vooruit met lichte, snelle 
pas.  
 Hij had een grote voorsprong op zijn achtervolgers en toen 
hij begon te rennen werd die nog veel groter. De aandacht die 
hij trok, kon hem nu niets meer schelen en hij wilde alleen zijn 
buit in veiligheid brengen. Verhit en met schitterende ogen 
stormde hij de hut in. Vinska stond alleen in de gang en bloos-
de van vreugde, toen Pavel haar de veren gaf. Maar op zijn 
haastig uitgestoten woorden ‘Verstop ze! Verstop jezelf!’ schrok 
ze hevig en vroeg: ‘Wat is ermee? Ik hoef ze niet, als er iets mee 
is!’ Hij drong haar het gestolen goed op, duwde haar de kamer 
in en ging zelf terug naar de ingang van de hut, waar hij tegen 
de deurpost leunde, zijn armen over elkaar sloeg en uitdagend 
op zijn achtervolgers wachtte.  
 De aanvoerder daarvan was zo opgewonden, dat hij alleen 
maar korte commando’s kon geven: ‘Grijp hem! Grijp die hond! 
Naar het slot met hem!’ riep hij naar zijn begeleiders, twee ge-
brekkige en vredelievende mannen, die elkaar aankeken, daar-
na hem en daarna weer elkaar. Grijpen? Was dat hun taak? Ze 
beschouwden zichzelf als verdienstelijke tuinknechts, omdat ze 
hun hark pakten en daarmee op de paden scharrelden, zodra ze 
de slotvrouwe zagen. De rest van de dag lagen ze in het gras 
brandewijn te drinken en af en toe te roken, maar meestal lagen 
ze te slapen.  
 Voor Pavel was het maar een spelletje en tegelijk een waar 
genoegen geweest tegen de wachters op te botsen en ze tegen 
de grond te slaan, maar omwille van Vinska en haar angst voor 
een schandaal zag hij af van dat genoegen en liet zich rustig in 
zijn kraag grijpen, wat de twee oude mannen aarzelend en zon-
der overtuiging deden. Intussen zwollen ze van trots bij het ge-
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brek aan verzet waarmee Pavel zich in zijn lot schikte en nog 
trotser werden ze, toen ze de wilde jongen waar ze anders met 
een grote boog omheen liepen, als gevangene door het dorp 
leidden. De tuinman, die moord en brand schreeuwde, vormde 
de achterhoede en de straatjongens liepen mee. ‘Wat heeft hij 
gedaan?’ vroegen de mensen. Hij schijnt iemand gewurgd te 
hebben... Wat, weet voorlopig niemand, maar ze weten wel: die 
gaat naar het tuchthuis, net als zijn moeder, en die sterft aan de 
galg, net als zijn vader. Vuisten werden dreigend geheven, ste-
nen vlogen door de lucht en misten hun doel, maar woorden, 
erger dan stenen, troffen doel. Pavel keek onbeschroomd om 
zich heen en het besef van onuitwisbare haat tegen al zijn me-
demensen verkwikte en staalde zijn hart.  
 Berustend stapte hij de binnenplaats van het slot op en werd 
op de begane grond meteen naar een kamer met tralievensters 
gebracht, waar ze de deur achter hem op slot deden.  
 Het was een van de gastenkamers waar Pavel zich bevond 
en zijn ogen hadden nooit van zijn leven zoiets moois als dit 
aanschouwd. Zijde, groen glanzend als kattenogen, hing voor 
de ramen en deuren in zulke rijke plooien als de nieuwe zon-
dagse rok van Vinska, en met dezelfde stof waren grote en klei-
ne banken, die leuningen hadden, overtrokken. Aan de muren 
bevonden zich schilderijen, dat wil zeggen ingelijste donker-
bruine vlekken waaruit op verschillende plaatsen een wit ge-
zicht tevoorschijn schemerde of de bleke hand van een dode 
leek te wenken... Er stond een grote kast, die veel op het altaar 
in de kerk leek, en voor de vensterstijl een spiegel, waarin Pavel 
zichzelf kon zien in heel zijn levensgrote haveloosheid. Toen hij 
erin keek en dacht: ben ik dat? ontdekte hij boven zijn hoofd 
een vreemd ding. Het leek een platte, ijzeren bak, waaruit gou-
den armen staken en die met een uiterst dun touwtje aan het 
plafond bevestigd was. Pavel sprong direct opzij en bekeek het 
rotding wantrouwig van een afstand. Het leek geen ander doel 
en ook geen andere opzet te hebben dan op de mensen die zo 
onvoorzichtig waren om in de buurt te komen, neer te storten 
en ze te verpletteren.  
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 Na een tijdje klonken er stappen op de gang; de deur ging 
open en de barones kwam binnen. Ze liep moeizaam met een 
stok, was erg krom en knipperde voortdurend. Ze werd bijna 
op de hielen gevolgd door een ernstig bezorgde man met zijn 
weinige haar zo verward of er juist iemand in had zitten woe-
len: de schoolmeester. Zijn onhandige, verstrooide gedrag viel 
zelfs een slechte waarnemer als Pavel op.  
 ‘Waar wilt u gaan zitten, mevrouw?’ vroeg de oude man, die 
behulpzaam rondliep en de stoelen uit elkaar zette om de baro-
nes meer overzicht te geven en zo de keus te vergemakkelijken.  
 ‘Laat u maar, meester,’ zei ze geërgerd; ze ging recht onder 
de kroonluchter zitten met haar rug tegen de muur, legde haar 
stok op haar schoot en commandeerde Pavel dichterbij.  
 Hij gehoorzaamde. Maar de meester ging achter de stoel van 
de barones staan en boven haar hoofd wierp hij afwisselend 
dreigende blikken van woede op de delinquent of probeerde 
hem met een gezicht dat de diepste droefenis uitdrukte te 
schokken en te treffen.  
 De barones hield haar hand als een scherm tegen haar voor-
hoofd en zei, terwijl ze haar roodomrande ogen naar Pavel op-
sloeg: ‘Je bent groot geworden, een grote vlegel. Toen ik je de 
laatste keer zag, was je nog een kleine. Hoe oud ben je?’  
 ‘Zestien,’ antwoordde hij verstrooid. Het ijzeren ding aan het 
dunne snoer nam al zijn aandacht in beslag. In zijn fantasie zag 
hij het naar beneden vallen en de barones op haar rechterstoel 
samenpersen tot een platte koek.  
 Die nam weer het woord: ‘Kijk niet in de lucht, maar naar 
mij, als je tegen me praat... Zestien jaar! Drie jaar geleden heb je 
mijn kersen gestolen en vandaag wurg je mijn goede pauw, die 
me God weet liever was dan heel wat mensen.’  
 De meester hief zijn smekend gevouwen handen en gaf de 
jongen een teken om dat gebaar na te doen. Maar daartoe ver-
waardigde Pavel zich niet.  
 ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vervolgde de barones. ‘Geef 
antwoord!’  
 Pavel zweeg en het bloed steeg de oude vrouw naar haar ge-
zicht. Op opgewonden toon herhaalde ze haar vraag.  
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 De jongen schudde zijn hoofd; uit de dichte haardos voor 
zijn gezicht gleed zijn blik over de boze vrouw en een glimlach-
je krulde zijn lippen.  
 Daardoor raakte de oude dame buiten zichzelf van woede.  
 ‘Brutale vlegel!’ riep ze, greep haar stok en gaf hem daarmee 
een klap op iedere schouder.  
 Nou ja, dacht Pavel, weer slaag, altijd maar slaag... En hij 
richtte een stille verzuchting tot het ijzeren ding: val jij maar 
naar beneden, val jij maar op haar hoofd!  
 Habrecht maakte de barones achter haar rug een compliment 
waaruit erkenning sprak: ‘Mevrouw, u hebt Pavel Holub een 
duidelijke terechtwijzing gegeven,’ merkte hij op. ‘Dat was 
goed, een heel goede voorbereiding op het verhoor dat ik hem 
nu, met uw welnemen, wil afnemen.’  
 De oude vrouw was na haar gewelddaad uit haar humeur. 
Ze had haar woede in één keer gespuid en verkeerde nu in de 
ban van een veel ondraaglijker gevoel: norse, sentimentele ver-
ontwaardiging. ‘Wat is er te verhoren?’ zei ze, ‘die rotjongen 
heeft mijn pauw gewurgd en hij wil niet zeggen waarom, om-
dat hij anders zou moeten zeggen: uit kwaadaardigheid.’  
 ‘Zo is het! O, zeker!’ bevestigde de meester. ‘De arme pauw 
miste, toen ze hem dood vonden, zijn laatste staartveren en die 
heeft die rotjongen vast en zeker uitgetrokken – uit kwaadaar-
digheid!’  
 ‘Dat slaat nu weer nergens op, meester!’ onderbrak de baro-
nes hem geërgerd. ‘Als die jongen – net als zoveel andere 
domme jongens vóór hem – mijn arme pauw alleen maar veren 
uitgetrokken had, dan was dat nog geen teken van kwaadaar-
digheid – dan was het domheid geweest en diefstal.’  
 ‘Dat is een waar woord,’ antwoordde Habrecht. ‘Domheid en 
diefstal. Zo is het en niet anders, mevrouw.’  
 ‘Is het zo? Wie zal het zeggen?’  
 ‘Heel juist, wie... behalve – u, mevrouw, die meteen licht op 
de zaak geworpen hebt. Veren uittrekken? Nou, nou, nou! Om 
veren was het de jongen te doen, daardoor tergde hij de pauw 
en lokte een gevecht uit, waarin het arme dier gesneuveld is.’  
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 Als de raaf van Odin aan diens oor boog Habrecht naar het 
oor van de barones en fluisterde: ‘Niet zonder op de vijand spo-
ren van zijn dapperheid achter te laten. U ziet: het voorhoofd 
van de jongen is kapotgeslagen en vol bloed.’  
 ‘O ja? Ja – zo lijkt het wel...’  
 ‘Doe je mond open, Pavel Holub!’ riep de meester, terwijl hij 
weer overeind kwam, ‘bied je excuses aan! Om de veren was 
het je te doen, domme jongen, maar kwaadaardige bedoelingen 
had je niet.’  
 ‘Doe je mond open!’ beval ook de barones. ‘Heeft iemand je 
aangezet tot de diefstal van die veren? Want,’ voegde ze er na 
enig nadenken aan toe, ‘wat moet je ermee?’  
 ‘Ja, inderdaad. Zo’n bedelaar met pauwenveren...’  
 Iedere keer wanneer het woord “veren” uitgesproken werd, 
huiverde de jongen, maar nu de meester hem te lijf ging met de 
rechtstreekse vraag: ‘Wie heeft je ertoe aangezet? Was dat niet 
die mooie Vinska?’ werd hij overvallen door doodsangst om de 
kwalijke gevolgen die die verdenking voor de herdersdochter 
kon hebben, en vastbesloten om dat te voorkomen zei hij met 
een doffe stem: ‘Niemand heeft me ertoe aangezet; ik heb het 
uit kwaadaardigheid gedaan.’  
 De barones stampte heftig met haar stok op de grond en 
stond op: ‘Ziet u wel?’ zei ze tegen de meester, ‘dat is het... 
Geeft u hem maar op, hij is verloren.’  
 ‘Heb medelijden, mevrouw!’ smeekte de oude man. ‘U moet 
hem niet geloven. ‘Die stomme sukkel beweert dat hij een 
schurk is; de sukkel weet niet wat hij doet, mevrouw!’  
 Ze gebaarde hem te zwijgen en ging vlak voor Pavel staan. 
Haar vermoeide ogen namen de wildeman met een treurige 
uitdrukking op: ‘En dat is dan de broer van mijn lieve kind,’ zei 
ze met een diepe zucht. ‘Iedere keer als het kind me schrijft en 
iedere keer als ik haar zie, vraagt ze: “Hoe gaat het met Pavel? 
Wanneer komt Pavel bij me?” Ze weet dat ik niets met hem te 
maken wil hebben, dat heb ik uitgelegd en daar blijf ik bij, maar 
toch vraagt ze het, het kind...’  
 Pavel was ineengekrompen, hij sperde zijn ogen wijdopen en 
zijn neusvleugels beefden: ‘Welk kind? Milada?’  
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 ‘Wanneer komt Pavel bij me?’ herhaalde de barones opge-
wonden en ontroerd en vechtend tegen haar tranen. ‘Maar kan 
ik jou naar haar toe sturen, dief, rotjongen, de slechtste van het 
dorp? Kan ik dat?’  
 ‘Stuurt u me alstublieft,’ zei Pavel zacht.  
 De meester haalde zijn schouders op, stak zijn kin vooruit en 
gaf een dringend teken: ‘Weest u alstublieft zo goed, ik smeek 
het u, mevrouw! Dan doet hij zijn mond open.’  
 Maar Pavel kneep in zijn ineengestrengelde vingers en hoest-
te krampachtig; met een droge snik zei hij nog een keer: ‘Stuurt 
u me alstublieft.’  
 De barones richtte zich tot de meester: ‘Het schijnt indruk op 
hem te maken.’  
 ‘Het maakt bijzonder veel indruk op hem. U hebt de juiste 
toon getroffen, mevrouw, en met dat wijze besluit...’  
 ‘Besluit? Van een besluit is nog helemaal geen sprake.’  
 Alsof hij dat bezwaar niet hoorde, vervolgde de meester: 
‘Dat onschuldige kind weet beter dan wie ook op zijn gemoed 
te werken, dat kind...’  
 ‘Dat kind,’ vulde de barones aan, ‘is de trots en de lieveling 
van het klooster.’  
 ‘Ziet u wel, mevrouw? En wat zou voor die verwaarloosde 
jongen nu heilzamer en stimulerender kunnen zijn dan de aan-
blik van zijn welopgevoede zuster, dan haar voorbeeld en haar 
vermaningen?’  
 ‘Misschien,’ antwoordde de oude dame peinzend. ‘En laten 
we het in godsnaam dan maar proberen... Als laatste redmid-
del. Mislukt dat, dan – op mijn erewoord: komt hij bij zijn vol-
gende wandaad niet meer voor mij, maar voor de districtsrech-
ter.’  
 ‘Hoor je het?’ riep de meester, en Pavel mompelde een onge-
rechtvaardigd ‘Ja.” In werkelijkheid wist hij niet wat er gezegd 
was en of er wel iets gezegd was, sinds ze hem hoop hadden 
gegeven dat hij zijn Milada terug zou zien. Het onbereikbare 
doel van zijn jarenlange verlangen stond opeens vlak voor hem; 
zijn vurigste, met duizend pijnen opgegeven wens ging volko-
men onverwacht in vervulling. Zijn hart sprong op; een juich-
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kreet die hij niet kon onderdrukken drong uit zijn keel; hij 
maakte rechtsomkeert: ‘En nu ga ik naar Milada!’ zei hij.  
 ‘Stop!’ riep de barones, ‘ben je helemaal gek? Jij gaat zomaar 
niet naar Milada. Jij gaat nu naar huis, en zaterdag kom je naar 
het slot om een brief aan moeder-overste af te halen. Die breng 
je naar het klooster en bij die gelegenheid krijg je misschien je 
zuster te zien.’  
 ‘Vast en zeker! Ik krijg haar vast en zeker te zien – als ik er 
maar eenmaal ben!’ zei Pavel, terwijl hij met een onwillekeurige 
beweging zijn mouwen opstroopte.  
 ‘Dat is nog helemaal niet zeker,’ antwoordde de barones. Ze 
was moe geworden en maakte aanstalten om haar oude plaats 
weer in te nemen. Daarop sprong Pavel op haar af, duwde haar 
haastig opzij en de leunstoel buiten bereik van de kroonluchter: 
‘Zo!’ riep hij, ‘nu kunt u gaan zitten!’  
 De oude vrouw was bijna in elkaar gezakt, toen ze in plaats 
van het steunpunt dat ze zocht een duw kreeg. Met een 
schreeuw van angst klampte ze zich aan de eerbiedig uitgesto-
ken arm van de meester vast, die mevrouw naar haar stoel 
bracht en daarna bevend van misnoegen zijn vuist tegen Pavel 
hief: ‘Wat doe je nou? Hoe haal je het in je hoofd? Boef!’  
 Pavel wees rustig naar het snoer van de kroonluchter: ‘Als 
het touwtje breekt, is ze dood,’ zei hij.  
 ‘Ezel! Ezel! Weg! Eruit!’ riep Habrecht, en de jongen gehoor-
zaamde zonder tijd te verliezen met afscheid nemen.  
 De barones kalmeerde langzamerhand en zei: ‘Hij is olie-
dom, maar hij had tenminste goede bedoelingen.’  
 ‘God weet!’ riep de meester, ‘als u maar niet zo geschrokken 
was!’  
 ‘Ach, wat. Dat maakt niets uit.’ Ze pakte haar zakdoek en 
drukte die tegen haar voorhoofd. ‘Veel erger is het, veel erger, 
dat ik weer eens inconsequent geweest ben... Hoe vaak heb ik 
me niet voorgenomen: zo blijft het, mijn Milada mag haar broer 
niet meer zien – en nu stuur ik hem zelf naar haar toe! Geen 
wilskracht meer, geen energie – de kleinste aanleiding, en weg-
geblazen is mijn vaste voornemen.’  
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 ‘Dat is de leeftijd, mevrouw,’ bedacht Habrecht op een be-
minnelijk verontschuldigende toon – ‘daar kunt u niets aan 
doen, mevrouw... Een mens verandert. U moet maar denken, 
mevrouw: ook de tanden waarmee je in je jeugd de hardste no-
ten kraakt, breek je in je ouderdom op een broodkorstje.’  
 ‘Een onappetijtelijke vergelijking, meester,’ antwoordde de 
barones, ‘houdt u die onappetijtelijke vergelijkingen maar voor 
u.’  
 
 

7 
 
In de nacht van zaterdag op zondag deed Pavel geen oog dicht. 
Hij had het gevoel dat hij koorts had en dacht telkens dat er nu 
iemand kwam om de brief op te eisen die de barones hem ’s 
avonds gestuurd had en die hem toegang tot het klooster moest 
verschaffen. Ze kon van mening veranderd zijn en spijt hebben 
van haar goedheid... Pavel kromp in elkaar op zijn ellendige 
slaapplaats en nam wilde besluiten voor het geval dat zijn zor-
gen bewaarheid zouden worden.  
 Ondertussen brak de morgen aan en Pavels eigen hersen-
spinsels bleven zijn enige benauwenissen. Toch raakte hij de 
onrust niet kwijt. Al om vier uur stond hij bij de bron om zich 
van top tot teen te wassen en hij trok een hemd en een broek 
aan en zijn jasje, dat een hele verfraaiing ondergaan had. Op de 
meest versleten plek, vlak boven zijn hart, prijkte een bonte 
stoplap, een stuk stof zo groot als een hand, dat bij het op maat 
knippen van Vinska’s nieuwe lijfje overgeschoten was. Pavel 
nam zich voor het eraf te halen en het de kleine Milada te ge-
ven, als zij het net zo mooi vond als hij.  
 En zo trok hij er energiek en opgewekt op uit en kwam in het 
hele dorp geen mens tegen. Aan de muur van de slottuin glipte 
hij bijzonder haastig voorbij, en nu ging het berg op, berg af, 
telkens met de stille bezorgdheid: als me maar niemand achter-
nakomt om me terug te roepen.  
 Aangekomen op de heuvel vanwaar hij bijna twee jaar gele-
den het rijtuig nagekeken had dat zijn zuster ontvoerde, adem-
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de hij vrijer. Hij herinnerde zich hoe mooi hij toen de torens van 
de stad had zien glanzen. Nu hingen er herfstnevels, die ze 
voor zijn ogen verborgen hielden. En op het veld waar in die 
tijd het groen van de jonge halmen gepronkt had, lagen grote, 
harde kluiten, omgelegd door de ploeg, waarvan de schaar er 
een metalen glans op achtergelaten had. Hij liep door en ver-
loor zijn doel vaak uit het oog, maar volgde het met het instinct 
van een dier; het kwam niet in hem op dat hij het missen kon.  
 Drie uur had hij gelopen, toen hij voor het eerst duidelijk de 
klok van een van de kerktorens hoorde slaan en kort daarop be-
reikte hij de kleine huisjes van de voorstad.  
 De brug waarover hij vaak had horen spreken lag voor hem, 
en onder hem ruiste een geweldig water, waarvan hij niet ge-
dacht had dat het op aarde kon bestaan. En het wonder dat hij 
bekijkt, ziet Milada iedere dag, denkt Pavel, en hij wordt ge-
grepen door trots op zijn zuster en eerbied voor haar.  
 Bij de brugpijler zit een oude vrouw die appels verkoopt. Mi-
lada eet vast nog net zo graag appels als vroeger – zou hij er 
niet een paar voor haar meenemen? De vrouw keert hem de rug 
toe en staat juist te scharrelen in haar voorraadkist; een paar 
appels wegpakken was een klein kunstje... Zou hij? Of niet? Een 
stem van binnen waarschuwt hem: gestolen goed deugt niet 
meer voor Milada... Hij blijft staan aarzelen.  
 Daarop draait de oude vrouw zich om, ziet hem, prijst haar 
waren aan en nodigt hem uit om te kopen.  
 ‘Ik heb geen geld,’ zegt Pavel aarzelend.  
 Met de vriendelijkheid van de vrouw is het meteen afgelo-
pen, en haar uitnodiging luidt nu: ‘Als je geen geld hebt, hoepel 
dan op!’  
 Dat klinkt weer gewoon, Pavel voelt zich thuis en vraagt nu 
bijna vertrouwelijk naar de kortste weg naar het vrouwenkloos-
ter.  
 ‘Wat moet jij in het vrouwenklooster?’ bromt de vrouw. ‘Je 
had gisteren moeten komen. Op zaterdag is daar bedeling.’  
 Pavel liegt, hij weet zelf niet waarom, en beweert dat hij dat 
wel weet, herhaalt zijn vraag en wandelt na het antwoord naar 
een huis dat als een reusachtige, geelgeverfde doos aan het eind 
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van het plein staat. Het heeft opvallend kleine ramen en aan de 
zijkant een smal poortje met een paar treden naar beneden. Ra-
deloos blijft hij er lang voor staan, klopt, rammelt aan de klink, 
maar daar komt geen beweging in en zijn kloppen wordt niet 
gehoord. Er komt een groep kleine jongens aan; een van hen 
springt de trap naar de kloosterpoort af, gaat aan de trekbel 
hangen, laat die plotseling terugschieten en rent weg. Een lui-
den dat maar niet op wilde houden, drong van binnen uit het 
gebouw; het poortje ging open, Pavel stapte naar binnen en 
stond weer voor een gesloten deur, maar deze had een glazen 
ruit en gaf uitzicht op een hal, waar het tamelijke lage gewelf 
door vrijstaande zuilen gedragen werd en waar de muren met 
vochtplekken bedekt waren. Er verscheen een non, die de be-
zoeker opnam en met een streng gezicht vroeg: ‘Waarom bel je 
zo hard? Wat wil je?’  
 ‘Mijn Milada,’ stamelde Pavel. Hij besefte opeens dat hij zich 
onder één dak met zijn zuster bevond, en ondraaglijk werd zijn 
ongeduld. ‘Waar is ze?’ riep hij.  
 ‘Wie bedoel je?’ vroeg de non. ‘Er is hier geen Milada, je bent 
aan het verkeerde adres.’  
 Ze wilde hem al afwijzen, toen hij zich de talisman herinner-
de die hij bij zich droeg en hij overhandigde de brief.  
 De non keek een tijdje naar het adres: ‘Aha,’ zei ze. ‘Beste 
jongen, je zuster heet bij ons Maria. Je kunt haar nu niet zien: ze 
is in de kerk.’  
 Pavel zei dat hij ook naar de kerk wilde, en daarbij kreeg zijn 
gezicht zo’n vastberaden en boze uitdrukking, dat de portier-
ster bang werd. Ze deed haar best hem aan zijn verstand te 
brengen dat hij moest wachten tot de mis afgelopen was en 
bracht hem ten slotte naar een kamer naast de hal, waar ze hem 
alleen liet en de deur achter hem op slot deed.  
 Nu was hij een gevangene. De donkere kamer waarin hij zich 
bevond had geen tweede ingang, maar wel drie van dikke, bui-
kige tralies voorziene ramen. Ze keken uit op een met fruitbo-
men beplant grasveld, waar in het midden, grijs en verweerd, 
een beeld van de Moeder Gods stond met een bonte krans op 
haar hoofd, en Pavel dacht meteen dat niemand anders dan Mi-
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lada dat gevlochten had... Kwam ze maar, kwam ze maar 
gauw, was de mis maar vast voorbij! Er klonk klokgelui, er 
werd geluid voor het sanctus; nu volgde de transsubstantiatie 
en Pavel viel op zijn knieën en bad innig: ‘Lieve Heer, stuur me 
mijn zuster!’ Hij verlangde, hij hoopte, hij wachtte – de klokken 
hadden allang voor de laatste zegen geluid en de kleine kwam 
nog steeds niet. En stil was het rondom hem als in een lege 
kerk. Geen mens was er in de tuin te zien en in de hal was geen 
geluid en geen stap te horen. Pavel wierp zich tegen de deur en 
sloeg er met handen en voeten tegen zo lang als hij kon. Tever-
geefs: niemand kwam hem verlossen. Uitgeput en wanhopig 
zakte hij op de grond, naast een grote tafel die met een paar te-
gen de muur gezette stoelen de hele inrichting van de kamer 
vormde.  
 Ze komt niet, ze komt niet, en ik ben opgesloten en vergeten 
– dat zei hij tegen zichzelf, eerst met boze verontwaardiging 
over iets afschuwelijks en ongehoords en uiteindelijk met doffe 
berusting in het onvermijdelijke. Zijn hoofd werd steeds zwaar-
der, zijn ogen vielen dicht en hij viel in slaap. Zo vast, zo diep 
sliep hij, dat hij door het geluid van de plotseling opengaande 
deur niet wakker werd en pas bij bewustzijn kwam, toen een 
paar kleine armen hem omhelsden en een lieve, geliefde stem 
juichte: ‘Pavel, Pavel, ben je er eindelijk?’  
 Hij sperde zijn ogen open, sprong op – keek, werd vuurrood, 
had ook graag iets gezegd, maar kon het niet, verlangde er vu-
rig naar haar tegen zich aan te trekken, maar durfde niet. Ach, 
mooi, mooi had hij zich zijn zuster voorgesteld, maar zo mooi 
als ze in werkelijkheid was, toch nooit en te nimmer!  
 Ze droeg een donkerblauwe jurk, die qua snit een beetje aan 
een priestergewaad deed denken, en op haar borst een zilveren 
kruis. Haar blonde haren droeg ze in een vlecht, die op haar 
rug tot aan haar gordel reikte; op haar voorhoofd, haar slapen 
en in haar nek krulden fijne gouden lokjes, die aan de gladstrij-
kende hand eigenwijs ontsnapt waren en haar hoofd omkrans-
ten als een aureool.  
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 Steeds schuwer werd de bewondering waarmee Pavel het 
kind bekeek; plotseling kwam er een waas voor zijn ogen, hij 
hief zijn arm en drukte die tegen zijn gezicht.  
 Tegenover deze vreemde begroeting voelde de kleine zich 
even radeloos, maar omhelsde haar broer al gauw opnieuw en 
onder haar liefkozingen verdween de vervreemdende ban 
waarin hij bij haar aanblik geraakt was. Hij ging zitten, nam 
haar op schoot, kuste en liefkoosde haar en liet haar over zich-
zelf vertellen, waarbij hij precies wilde weten hoe ze leefde, wat 
ze deed en wat ze leerde, maar vooral: wat ze te eten kreeg. Hij 
was verbaasd hoe weinig waarde ze aan dat zo belangrijke on-
derwerp hechtte en dat ze niets zo belangrijk vond als het 
braafste kind van het hele klooster zijn en als zodanig erkend 
worden.  
 ‘Het is moeilijk om de braafste te zijn, omdat er zoveel goede 
kinderen zijn, maar ik ben het toch!’ zei ze, terwijl ze blij over-
eind kwam en meer op overtuigende dan vragende toon riep: 
‘Jij bent ook braaf?’  
 ‘Ik?’ antwoordde hij vol oprechte verwondering, ‘hoe moet 
ik dan braaf zijn?’  
 Zonder haar ineengestrengelde vingers van zijn nek te halen, 
strekte ze haar armen uit, boog achterover, keek hem in zijn 
ogen en zei:  
 ‘Hoe je braaf moet zijn? Gewoon, zoals iemand braaf is: niets 
verkeerds doen... Je gaat toch geen verkeerde dingen doen?’  
 Hij schudde zijn hoofd en probeerde zich van haar los te ma-
ken en vooral haar blik te vermijden: ‘Waarom moet ik niets 
verkeerds doen?’ mompelde hij. ‘Het kan niet anders.’  
 ‘En wat voor verkeerde dingen doe je bijvoorbeeld?’  
 ‘Bijvoorbeeld? ... Ik pak spullen af van de mensen...’  
 ‘Wat voor spullen?’  
 ‘Ja, wat moet ik pakken? Wat ik altijd gepakt heb, fruit, of 
rapen, of hout...’  
 Met stijgende angst, maar nog twijfelend riep de kleine: 
‘Maar dan ben je een dief!’  
 ‘Dat ben ik ook.’  
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 ‘Dat is niet waar! Zeg dat het niet waar is, dat je niet slecht 
bent! Om godswil, zeg het...’  
 Ze dreigde, vleide en was ontzet, toen hij ter verontschuldi-
ging zei: ‘Hoe kan ik nou niet slecht zijn? Mijn ouders waren 
toch ook slecht?’  
 ‘Juist daarom!’ riep ze, ‘begrijp je het dan niet? Juist daarom 
ben ik de braafste van het hele klooster en moet jij de braafste 
van het hele dorp zijn... Dat Onze-Lieve-Heer onze ouders ver-
geeft, dat hun zielen verlost worden... Denk aan de ziel van va-
der, waar die nu is...’  
 Bleekheid gleed als een zuchtje over haar roze wangen. ‘We 
moeten altijd bidden,’ vervolgde ze, ‘bidden, bidden en goede 
werken doen en bij ieder goed werk tegen onszelf zeggen: 
“Voor de arme ziel die in het vagevuur brandt.”’  
 Pavel, die hier diep van doordrongen was, viel haar bij: ‘Ja, 
die brandt vast en zeker.’  
 ‘O, God in de hemel! En weet je wat ik geloof?’ fluisterde de 
kleine. ‘Als wij slecht zijn, dan brandt die nog harder, omdat 
Onze-Lieve-Heer denkt dat het door het slechte voorbeeld komt 
dat die kinderen gekregen hebben van...’ Ze hield in, slikte een 
paar keer achter elkaar en haar ogen gingen wijdopen en staar-
den haar broer aan vol hartstochtelijk verdriet. Plotseling pakte 
ze zijn hoofd met beide handen, drukte haar gezicht tegen het 
zijne en vroeg:  
 ‘Waarom steel je?’  
 ‘Ach, wat,’ antwoordde hij, ‘laat me toch.’  
 Ze omklemde hem steviger en riep weer haar bezwerende: 
‘Zeg het! Zeg het!’ En omdat hij helemaal geen rekenschap af 
wilde leggen, begon ze te raden: ‘Steel je misschien omdat je 
honger hebt? Misschien heb je af en toe honger?’  
 Hij glimlachte gelaten: ‘Ik heb altijd honger.’  
 ‘Altijd?’  
 ‘Maar ik denk er niet altijd aan,’ zei hij geruststellend, toen 
ze begon te jammeren over dat antwoord, maar de kleine luis-
terde niet naar hem en rende onder hevig zelfverwijt de kamer 
uit.  
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 Al gauw verscheen ze weer, gevolgd door een lekenzuster 
met een bord vol brood en vlees. Dat werd op tafel gezet en 
Pavel mocht het zich laten smaken.  
 Hij liet het zich geen twee keer vragen en at haastig, maar 
was verbazend snel verzadigd.  
 ‘Heb je zo weinig honger?’ vroeg de kloosterdienares, terwijl 
ze hem met jonge, lichte ogen vriendelijk aankeek. ‘Je bent dat 
eten niet gewend, je hebt meteen genoeg, ik ken dat. Waar komt 
hij vandaan, wie is het?’ vroeg ze Milada.  
 ‘Van huis,’ antwoordde die, ‘hij is mijn broer.’  
 ‘Nou ja, in Christus, iedere arme is onze broeder in Christus.’  
 ‘Zo bedoel ik het niet, hij is echt mijn broer!’ verzekerde Mi-
lada en werd boos, toen de zuster haar vermaande zich ten eer-
ste niet te ergeren en ten tweede niet voor de grap een onwaar-
heid te zeggen.  
 ‘Maar ik zeg geen onwaarheid, zuster Philippine! Vraagt u 
het maar aan moeder-overste, vraagt u het maar aan de portier-
ster!’ zei het kind hartstochtelijk. Maar de kloosterdienares ant-
woordde met een goedmoedige terechtwijzing: ‘Rustig aan, 
Maria, doe geen verkeerde dingen; je hebt al lang geen ver-
keerde dingen meer gedaan. Je mag niet weer in je oude fout 
vervallen, anders moet ik het melden; je weet heel goed dat ik 
het dan moet melden.’  
 Daarmee nam ze snel het bord van tafel, knikte de kinderen 
monter toe als afscheidsgroet en ging weg.  
 ‘Ze wil niet geloven dat ik je broer ben,’ zei Pavel na een tijd-
je.  
 Milada legde haar wang weer tegen de zijne en fluisterde in 
zijn oor: ‘Misschien gelooft ze het wél.’  
 ‘Gelooft ze het wél? Waarom doet ze dan zo? En waarom 
heb jij het niet duidelijker gezegd? Waarom was je meteen stil? 
Ik ben stil, als ik gelijk heb, omdat ik blij ben als de mensen zo 
dom zijn en als ik dan zo goed kan denken: ezels! Maar dat hoef 
jij niet.’  
 ‘Nee! Ik ben ook stil, maar niet uit koppigheid en hoogmoed, 
zoals jij, maar uit deemoedigheid en zelfoverwinning.’ Ze sloeg 
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zich op de borst en haar gezichtje straalde van trots: ‘Dat de en-
gelen in de hemel blij met me zijn.’  
 Nadat ze genoten had van de bewondering waarmee hij haar 
aankeek, vervolgde ze: ‘Pavel, ik mag onze moeder niet schrij-
ven, maar jij moet haar schrijven; schrijf dat ik altijd voor haar 
bid en niets anders wil worden dan een heilige... Ja! En schrijf 
dat ik ook voor haar zorg en iedere dag iets opzijleg voor haar 
en iedere dag tenminste één goed werk voor haar doe... En jij, 
Pavel,’ zei ze, terwijl ze hem bij beide schouders pakte en vroeg: 
‘wat doe jij voor onze moeder?’  
 ‘Ik?’ luidde zijn antwoord, ‘ik doe helemaal niks.’  
 ‘Ach, kom! Je doet toch wel wat?’  
 ‘Wat moet ik doen? Ik weet niet wat.’  
 ‘Dan zal ik het je vertellen! Je moet bedenken wat moeder 
moet beginnen, als ze terugkomt. Waar moet ze naartoe, waar 
moet ze wonen, die arme moeder?’  
 En nu kwam Milada met een kant-en-klaar plan, dat inhield 
dat Pavel grond moest kopen en voor moeder een huis moest 
bouwen.  
 Hij ergerde zich: ‘Hoe moet ik een huis bouwen? Ik heb toch 
geen geld?’  
 ‘Maar ik wel!’ riep het kind. ‘Wacht, ik haal het voor je... 
Wacht maar rustig.’  
 Haastig rende ze weg, maar het duurde lang voor ze terug-
kwam. De portierster volgde haar en hield een voorwerp dat 
Milada in haar hand had, scherp in het oog:  
 ‘Wacht,’ zei de non, ‘wat wil je daarmee?’  
 ‘Ik geef het aan mijn broer, ik heb toestemming van moeder-
overste.’  
 De portierster bekeek het kind afkeurend en vroeg met sle-
pende stem: ‘Echt waar?’ en trok zich langzaam met zacht glij-
dende passen terug.  
 Milada zwaaide triomfantelijk met een gehaakt zakje, waar 
door de wijde mazen iets lichts en zilverachtigs blonk. Het be-
vatte spaargeld, het van de barones ontvangen en gewetensvol 
opzijgelegde weekgeld, alles bij elkaar vierendertig gulden. Dat 
je daarmee nog geen grond kon kopen en nog geen huis kon 
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bouwen, begreep zelfs Pavel, die geen verstand van zaken had, 
maar het was toch een begin, het was toch een eigendom, waar-
aan je de hoop op uitbreiding vast kon knopen. De kinderen 
overlegden hoe dat moest gebeuren, en voor Milada was het al 
gauw een uitgemaakte zaak dat haar broer ijverig moest wer-
ken om iets te verdienen.  
 Maar Pavel zei: ‘Hoe moet ik dan iets verdienen? Zolang ik 
bij de herder ben, kan ik niets verdienen... Ja!’ riep hij, ‘ja, als...’ 
Er was een gedachte bij hem opgekomen, en die ongewone ge-
beurtenis veroorzaakte bij hem een koortsachtige opwinding – 
‘als ik hier zou mogen blijven, ze hebben immers een huishou-
den, de nonnen... Als ze me iets te doen gaven in het huishou-
den...’  
 ‘In het huishouden?’ vroeg Milada en ze zette grote ogen op.  
 ‘Als ze me een baan zouden geven,’ vervolgde hij, ‘bij de os-
sen, bij de paarden, bij de koeien of zo, dat ik hier zou kunnen 
blijven, dat ik niet terug hoef naar het dorp.’  
 Hij pakte haar handen en bezwoer haar bij de nonnen een 
goed woordje voor hem te doen. Nadat zijn trage fantasie een-
maal begonnen was haar vleugels uit te slaan, vloog ze volhar-
dend verder en bracht hem naar steeds hoger sferen. Hij wilde 
zo’n uitstekende knecht worden, dat de bevordering tot opzich-
ter en daarna tot beheerder niet lang op zich zou laten wachten. 
Van het geld dat hij verdiende, wilde hij thuis in het dorp een 
huis voor moeder laten bouwen. Die moest daar alleen wonen, 
hij bleef bij zijn zuster in de buurt en zoals hij haar vandaag zag 
en sprak, zou hij haar dan heel vaak zien en spreken, en als dat 
kon, dan was hij gelukkig, dan was het afgelopen met de slecht-
heid, met het stelen, afgelopen met – Pavel balde zijn vuist te-
gen een onzichtbaar wezen: met Vinska, wilde hij zeggen, maar 
hij had het gevoel dat hij die naam in aanwezigheid van zijn 
zuster niet uit mocht spreken. Het kind vlijde zich tegen hem 
aan, opperde geen bezwaren, luisterde naar zijn verhaal als 
naar het mooiste sprookje en zette zelfs nog een kaarsje in het 
vriendelijke beeld dat hij ontwierp.  
 ‘Ja, dan ben jij de beheerder en ik de heilige!’ had de kleine 
juist blij geroepen... Toen luid en langdurig, eerst uit de verte en 
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daarna steeds dichterbij het luiden van een bel klonk. Milada 
slaakte een diepe zucht.  
 ‘Het teken,’ zei ze.  
 ‘Wat voor een teken?’  
 ‘Dat je weg moet.’  
 ‘Maar ik ga niet! Je hebt zelf gezegd dat ik hier kan blijven!’ 
riep Pavel, en de kleine antwoordde verbouwereerd: ‘Wat denk 
je wel? Zoiets mag ik niet zeggen.’  
 Nu klonk het bellen vlak achter de deur, die ging open en de 
portierster vertoonde zich zonder iets te zeggen, maar ze zwaai-
de steeds heftiger met de bel, die ze in haar hand hield.  
 Tegelijk verscheen met haastige pas zuster Philippine en die 
riep tegen Pavel: ‘Het spreekuur is voorbij, hoogste tijd, af-
scheid nemen, schiet op!’  
 Hij gaf geen antwoord en gehoorzaamde ook niet. De kloos-
terdienares herhaalde haar aanmaning, maar Pavel bleef met 
gebogen hoofd op zijn stoel zitten, terwijl hij met de vingers 
van zijn ene hand die van de andere drukte en eraan trok. De 
portierster riep er een tweede lekenzuster bij, gaf ook haar be-
vel de opdringerige jongen de deur uit te werken en gebaarde 
Milada de kamer te verlaten. De kleine aarzelde. Daarop kwam 
de non op haar af en greep haar bij haar armen:  

‘Jij gaat naar boven, naar de klas,’ zei ze in een uiterste po-
ging het beven van haar stem te verbergen en het schuchtere 
verzet van het kind met zachtmoedigheid te breken. Maar er 
fonkelde misnoegen uit haar donkere ogen en de zachte woor-
den die ze de novice toefluisterde, leken gezien de reactie die ze 
veroorzaakten, niet bepaald goedmoedig. De kleine luisterde 
met angstige, gespannen aandacht en riep plotseling: ‘Vaarwel, 
Pavel! Vaarwel!’ en rende weg.  
 Hij sprong op, duwde de lekenzusters, die hem vast wilden 
pakken, opzij en stormde Milada achterna in de hal. ‘Blijf hier!’ 
schreeuwde hij, ‘ben je vergeten wat we willen doen en wat er 
moet gebeuren? Blijf hier en vertel het de nonnen!’  
 Hij werd steeds onhandelbaarder en bedreigde de dienares-
sen die aanstalten maakten om hem met geweld de deur uit te 
werken. De vreedzame kloosterhal dreigde het toneel van een 
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klein handgemeen te worden, toen de deur naar de tuin open-
ging en een lange stoet nonnen binnenliet met voorop moeder-
overste tussen de twee volgende hoogwaardigheidsbekleed-
sters. Met een milde glimlach op haar knappe gezicht en met 
haar grote, heldere ogen vol verbazing op de opgewonden por-
tierster gericht kwam ze naar de ingang van de spreekkamer en 
bleef staan. De portierster leek plotseling versteend, de leken-
zusters krompen ineen tot de helft van hun natuurlijke grootte 
en Milada maakte een diepe buiging, liet haar hoofdje op haar 
schouder zakken, bloosde en verbleekte.  
 ‘Wat is er aan de hand? Wat gebeurt hier?’ vroeg moeder-
overste, en zo weldadig als de aanblik van haar edele gelaats-
trekken was, zo’n weldaad voor het oor was de pure, metalen 
klank van haar stem: ‘Waarom is onze kleine Maria nog niet te-
rug in haar klas?’  
 De portierster gaf een wat verwarde uitleg van wat er zojuist 
gebeurd was; daarbij ontzag ze Pavel niet, en haar meerdere 
luisterde met niet meer ongeduld dan een engel had mogen 
verraden en liet welwillend als zo’n wezen haar blik op de aan-
geklaagde boosdoener rusten.  
 ‘Met de nonnen wil je praten?’ zei ze tegen hem; ‘zeg het 
maar, mijn jongen, daar staan de nonnen.’  
 Pavel beefde van opgetogenheid en hoop bij die goedmoedi-
ge woorden, maar doen wat ze gevraagd had, kon hij niet. Aar-
zelend en knipperend keek hij op naar de eerwaarde die voor 
hem stond, zo licht en verheven in haar donkere gewaad. Hij 
had het gevoel of hij het gezicht van de Heilige Maagd gezien 
had, en toen zijn blik naar beneden gleed en haar handen trof, 
dacht hij tussen de slanke, op de gordel gevouwen vingers de 
sleutel tot de hemel te zien blinken. Alsof hij gegrepen en neer-
geworpen was door een geweldige vuist, lag hij opeens op zijn 
knieën en zijn lippen mompelden zacht en innig:  
 ‘Verlossen! Verlossen!’  
 Het volgende moment knielde zijn zuster naast hem en be-
gon ook te roepen, alleen luider en moediger dan hij: ‘Verlos-
sen! Verlossen! Eerwaarde moeder, verlost u hem!’  
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 De aangeroepene maakte een afwerend gebaar. Ze stak haar 
handen naar Milada uit, trok haar overeind en zei: ‘Ik weet niet 
wat jullie willen, en zo moet je niet smeken. En jij ook, jongen, 
sta op en zeg eens rustig wat je te vertellen hebt.’  
 Pavel stond meteen op; zijn wangen gloeiden roodbruin en 
zweetdruppels parelden op zijn haarwortels; hij wilde iets zeg-
gen, maar kon alleen maar een hees en onduidelijk gemompel 
uitbrengen.  
 ‘Zeg jij het maar; wat wil hij?’ zei moeder-overste tegen Mi-
lada.  
 ‘Hij wil zo graag hier blijven,’ antwoordde het kind ontroerd 
en bedeesd, ‘hij wil knecht zijn bij de koeien of bij de paarden.’  
 De eerwaarde moeder glimlachte en haar gevolg, de grote en 
de kleine nonnen, de brede en de smalle, de vriendelijke en de 
strenge, glimlachten ook.  
 ‘Hoe komt hij daarbij? Heeft iemand hem op dat idee ge-
bracht? Zuster-econome, is er een plaats vrij in het huishou-
den?’  
 ‘Er is geen plaats vrij,’ antwoordde de aangesprokene.  
 Pavel verbeeldde zich dat er tussen de twee vrouwen iets 
heen en weer gevlogen was als een blik van zwijgende ver-
standhouding, toen moeder-overste opnieuw vroeg:  
 ‘Denkt de beheerder er misschien over om een van de 
knechts te ontslaan? De jongen kan dat eerder gehoord hebben 
dan wij; zou dat niet kunnen?’  
 ‘Nee. Ik weet heel zeker dat de beheerder er niet over denkt 
om een knecht te ontslaan.’  
 ‘Zo, zo,’ antwoordde moeder-overste, ‘nou, mijn jongen, dan 
is er niets aan te doen, dan was degene die je hierheen gestuurd 
heeft verkeerd ingelicht. Ga dus maar naar huis, mijn jongen, 
ga met God, en jij, kleine Maria, naar de klas! Naar de klas!’  
 Ze wilde zich omdraaien en haar weg vervolgen. Pavel viel 
voor haar op zijn knieën; eerbiedige schroom had zijn tong tot 
nu toe gebonden, maar de angst van de wanhoop maakte die 
weer los.  
 ‘Om godswil, goede, gezegende non!’ riep hij, terwijl hij 
moeder-overste bij haar gewaad greep, ‘om godswil, laat me 
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hier blijven, stuur me niet terug naar mijn dorp! Mijn Milada 
zegt dat ik braaf zal worden, in het dorp kan ik niet braaf wor-
den... Hier wil ik het zijn, houdt u me hier... In het dorp ben ik 
een dief en moet ik een dief zijn...’  
 ‘Jongen, jongen, wat zeg je daar?’ antwoordde de eerwaarde 
moeder. ‘Niemand hoeft een dief te zijn, ieder mens kan eerlijk 
zijn brood verdienen.’  
 ‘Ik niet!’ schreeuwde Pavel en verzette zich uit alle macht te-
gen twee nonnen die naar voren gestapt waren en hem het ge-
waad van moeder-overste uit handen probeerden te trekken, ‘ik 
niet! Wat ik verdien, pakt Virgil af en die verzuipt het en ik 
moet ook al zijn werk doen en ik krijg niks! De gemeente moet 
me kleren geven, maar geeft me niks! En als Virgilová erheen 
gaat om te zeggen: “Die jongen heeft geen hemd, die jongen 
heeft geen jas,” dan zeggen ze: “En wij hebben geen geld.” 
Maar als ze op jacht willen of naar de herberg, dan hebben ze 
altijd geld genoeg!’  
 Ongelovig schudde moeder-overste haar hoofd en maakte 
tegenwerpingen, die Pavel kon weerleggen. De zwijgzame jon-
gen kwam tot een ware, scherpe spraakzaamheid. Wat hij naar 
voren bracht, was niet de vrucht van lang nadenken; het besef 
van al zijn ellende kwam tegelijk met het besef dat redding uit 
die ellende mogelijk was, en iedere nieuwe aanklacht tegen zijn 
slechte stiefmoeder en de gemeente en iedere nieuwe uitbar-
sting van verontwaardiging en verdriet eindigde hij met een 
hartstochtelijke bezwering: ‘Laat me hier blijven! Stuur me niet 
terug naar mijn dorp!’ Alleen: of zijn ogen zich nu vol angst of 
hoop op de hooggeplaatste vrouw richtten die hij het vermogen 
toeschreef om zijn troosteloze lot in een gelukkig lot te veran-
deren, telkens ontmoetten ze dezelfde uitdrukking van onver-
biddelijkheid. En zoals ze voor zich uit keek, oneindig vroom 
en oneindig onbewogen, zo keek haar hele gevolg, en Pavel, die 
traag van begrip was, begreep ten slotte dat al zijn smeken te-
vergeefs was.  
 ‘Ga nu, mijn jongen,’ zei moeder-overste, ‘ga met God en be-
denk: waar je ook gaat, ga je onder zijn ogen en onder zijn hoe-
de. En als Hij met ons is, wat kunnen de mensen dan tegen ons 
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beginnen? Wat bereikt hun slechte voorbeeld en wat bereikt de 
verzoeking waarin hun slechte voorbeeld ons brengt? Ga ge-
troost, mijn jongen, en de Heer behoede je.’  
 Ze gaf de portierster een wenk; die haastte zich om de deur 
van de hal open te doen. Zwijgend, zonder groet stapte Pavel 
naar de uitgang. Toen klonk er opeens een doordringende 
kreet. Milada, die er tot dan toe geen vin verroerd had, zonder 
haar blik en zonder haar wat huichelachtig opzij gebogen 
hoofdje ook maar één keer op te heffen, rende haar broer ach-
terna. ‘Wacht, ik ga met je mee!’ riep ze, hing aan zijn nek, kuste 
hem en snikte: ‘Arme Pavel! Arme Pavel!’ Helemaal buiten 
zichzelf sloeg ze met haar vuistjes naar de nonnen die op haar 
af kwamen en haar sussend tot rust maanden. Ze hoestte, ze 
jammerde: ‘Blijf van me af! Ik wil met hem mee, omdat hij arm 
is, omdat hij een dief is... Kijk, kijk! Hij heeft lompen, hij heeft 
niks te eten, ik wil ook lompen, ik wil ook niks te eten hebben, 
ik wil geen heilige zijn en in de hemel komen, als hij in de hel 
komt!’  
 Ze schreeuwde alsof haar borst moest barsten en in twee-
strijd tussen zijn ontzetting over haar heftigheid en zijn blijd-
schap over die onverwachte uiting van haar liefde, staarde hij 
haar aan, beschaamd en gelukkig – en volkomen radeloos, en 
verroerde zich niet, toen de nonnen een dichte kring rond hem 
en Milada vormden, de armen van de kleine losmaakten van 
zijn nek en haar vasthielden aan handen en voeten en optilden. 
Dat gebeurde met de grootste omzichtigheid en zonder het 
minste teken van ongeduld; diep verdriet en innig medelijden 
was alles wat op de gezichten van de vrome vrouwen te lezen 
was, toen hun pupil nog steeds verzet bood.  
 ‘Pavel!’ krijste het kind, ‘Pavel, trek me los! Laten we weg-
gaan, ver weg! Laten we samen aan het werk gaan, in de leem-
groeve, net als vroeger, net als toen we klein waren! Ik zal op je 
letten, dat je geen dief meer wordt! Trek me los! Neem me mee! 
Ga niet alleen weg! Ik zie je nooit meer, als je alleen weggaat! 
Ze laten je nooit meer bij me! Nooit meer!’  
 Haar geschreeuw eindigde in een onverstaanbaar gepraat en 
een hese hoestbuit. Pavel kreunde: het hulpgeroep van de klei-
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ne sneed door zijn hart, en toch bleef hij onbevangen genoeg 
om te denken: wat ze wil, is onmogelijk, wat ze denkt te kun-
nen, gaat haar krachten ver te boven. Ze zweeg eindelijk, vast 
en zeker van uitputting. Pavel kon haar niet zien, want de non-
nen stonden langzamerhand drie, vier rijen dik tussen hem en 
haar. In plaats van de overspannen stem van zijn zuster hoorde 
de jongen een zuivere, glasheldere stem die vermaande, toe-
sprak, gelijkmatig, indringend en steeds zachter... Pavel hield 
zijn adem in en luisterde; de kleine bleef rustig. Alleen hoorde 
hij haar soms een diepe, pijnlijke zucht slaken en hij had het 
idee dat ze daarbij zijn naam noemde. En hij hield zich niet lan-
ger in en stormde naar voren om de kring waardoor hij zijn 
zuster niet kon zien te doorbreken. Hij had tegenstand ver-
wacht, maar die was er niet; als op een teken gingen de nonnen 
opzij naar beide kanten en hij zag Milada voor zich staan, aan 
de hand van moeder-overste, bleek, bevend, met haar hoofdje 
weer schuin en haar roodbehuilde ogen neergeslagen: de om 
hem roodbehuilde ogen! Hij werd overvallen door een bijna 
onweerstaanbare drang haar in zijn armen te nemen en met 
haar te vluchten. De deur stond open: een paar sprongen en hij 
was vrij, en eenmaal buiten moesten ze maar achter hem aan, 
de nonnen! Maar dan? Waar breng je het kind naartoe? ging het 
door zijn hoofd, en het antwoord luidde: naar de ellende. En hij 
overwon de snel en vurig oplaaiende verleiding.  
 ‘Kom maar,’ zei moeder-overste, ‘om je zuster gedag te zeg-
gen.’  
 Hij deed wat hem gevraagd werd en voegde er eigenmachtig 
aan toe: ‘Volgende zondag kom ik terug.’  
 De kleine barstte opnieuw in tranen uit en fluisterde zonder 
op te kijken: ‘Mag hij dat?’  
 ‘Dat kan ik van tevoren niet zeggen,’ antwoordde de eer-
waarde moeder, ‘dat hangt immers niet van mij af, maar van 
jou, van je gedrag; je broer mag altijd komen, als jij goed, ge-
hoorzaam en –‘ ze legde een bijzondere nadruk op die woorden 
– ‘niet ongeduldig bent.’  
 ‘Kijk eens aan!’ riep Pavel vrolijk. De voorwaarde waaraan 
het weerzien met zijn zuster verbonden was, hield voor hem de 
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troostrijke belofte in. Hij begreep niet waarom Milada treurig 
en ongelovig haar hoofd schudde, toen hij haar met kussen en 
een omhelzing beloofde over een week in ieder geval terug te 
komen. En toen de kleine weggevoerd was en hij op bevel van 
de portierster de hal verlaten had en nu buiten op het plein 
voor het klooster stond, lachte hij voor zich uit. Hij lachte om 
het dwaze kind, dat de scheiding van hem jarenlang met goede 
moed gedragen had en nu zo’n bitter verdriet had om een af-
scheid voor een week. Dat arme kind, wat hield ze van hem! 
Had hij ooit kunnen dromen dat ze zoveel van hem hield? Ze 
was bereid geweest om alles voor hem op te geven: het mooie 
huis waarin ze woonde, haar goede kleren, het goede eten... Ja, 
zelfs het vaste uitzicht op het hemelrijk...  
 Daarvoor zal hij haar belonen en hij weet al hoe; hij zal laten 
zien dat hij haar liefde verdient. Gelukkige trots en het heerlijk-
ste vertrouwen vervulden hem; iets kostbaars en onbegrijpelijks 
overstroomde zijn hart. Hij gaf zich er geen rekenschap van en 
had het niet kunnen benoemen, want het was voor hem zo 
nieuw, zo vreemd, het was immers – geluk. Onder invloed van 
het wonder dat zich in hem voltrok, dacht hij ook wonderen 
van buiten te kunnen verwachten. En terwijl hij zo langzaam 
voortstapte, groeide uit zijn bewegende dromen steeds duide-
lijker de overtuiging dat hij een grote verandering in zijn lot te-
gemoetging, het geheimzinnige begin van een mooier, beter le-
ven.  
 Een uur liep hij al en hij had nog geen kwart van de weg af-
gelegd, toen hij ingehaald werd door een bode die eveneens uit 
de stad kwam en naar het dorp ging: een oude bekende: nacht-
waker Wendelin Much. De man werd iedere zondagochtend 
vroeg door de barones naar het klooster gestuurd. Hij bracht 
het zakgeld voor Milada, een brief voor moeder-overste en ge-
schenken voor de armen en moest het weekverslag over de be-
schermelinge van mevrouw in ontvangst nemen. Aan het ver-
slag dat de eerwaarde moeder vandaag stuurde, waren inder-
haast de volgende regels toegevoegd:  
 ... De samenkomst van de twee kinderen had niet het verwachte 
succes. De jongen gaf de druppel zwerversbloed die jammer genoeg 
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door de aderen van onze lieveling vloeit eerder aanleiding om zich 
weer te laten gelden. We zijn bang dat er lange tijd nodig is voor we 
erin slagen de kwalijke indruk die dit eerste, en als u ons advies volgt, 
ook laatste weerzien van broer en zus op Maria gemaakt heeft, weg te 
nemen.  
 
 

8 
 
Toen Pavel de volgende middag naar huis ging, zag hij Virgilo-
vá al aan het begin van de dorpsstraat als het ware op de loer 
staan. Ze riep van ver naar hem en begroette hem vol vriende-
lijkheid en vroeg belangstellend wat hij meegemaakt had. Hij 
antwoordde kortaf, gluurde wantrouwig naar de oude vrouw 
en dacht: wat wil ze me aandoen, die heks?  
 Zijn onzekerheid over haar bedoelingen duurde niet lang en 
de hardnekkigheid waarmee ze hem op de hielen volgde en 
haar ijverig en angstig herhaalde vermaningen: ‘Wacht toch 
even! Loop toch niet zo hard!’ brachten hem op het spoor: de 
oude vrouw wilde hem uit de buurt van de hut houden, want 
in de hut gebeurde iets wat hij niet mocht zien. Nauwelijks had 
hij die verdenking opgevat of hij begon hard te lopen, was al 
gauw ter plekke, duwde heftig de deur open en sprong de gang 
in. Het eerste waar hij naar keek was de kamer. Daar zat Vinska 
op het bed, mooi en netjes gekleed, met haar handen voor haar 
gezicht te snikken. Voor haar stond Peter met het gezicht van 
een armezondaar; hij was vuurrood en had zijn hoedje, dat ver-
sierd was met drie pauwenveren, helemaal in zijn nek gescho-
ven.  
 Toen Pavel op de drempel verscheen, stond Vinska gauw op: 
‘Ben je er weer? Wat wil je? Wat zoek je?’ riep ze.  
 Hij keek duister en grimmig naar de veren op Peters hoedje 
en vroeg: ‘Heb je die aan hem gegeven?’  
 Heel even was Vinska in verwarring, maar de burgemees-
terszoon zette een hoge borst op. ‘Wat denkt die hond wel? – 
Gaat het jou wat aan?’ zei hij. ‘Maak dat je wegkomt!’  
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 Pavel spreidde zijn benen en zette ze neer alsof hij wortel in 
de grond moest schieten. ‘Voor jou heb ik die veren niet gesto-
len. Ze zijn van Vinska. Geef ze aan Vinska terug!’  
 Peter draaide zijn hoofd zonder op te kijken, brulde een 
langgerekt en dreigend ‘Daar!’ en haalde met zijn vuist uit te-
gen Pavel. Op hetzelfde moment gleed Vinska in zijn arm en 
leunde tegen hem met het volle gewicht van haar krachtige, 
tengere gestalte. Ze droogde aan zijn schouder een traan die 
nog op haar wang lag. ‘Je mag hem niks doen, want hij weet 
niks,’ zei ze, ‘hij is zo dom!’  
 ‘Wie?’ bracht Pavel eruit en het kille zweet stond op zijn 
voorhoofd.  
 ‘Die het vraagt!’ antwoordde het meisje, ‘en nu moet je goed 
luisteren en onthouden: wat van mij is, dat is ook van hem –’ ze 
tikte met haar vinger op Peters borst – ‘ik hoef het hem niet 
eerst te geven, want ik ben van hem met huid en haar. En zo-
lang hij me wil houden, is het goed, en als hij me ooit niet meer 
wil, dan spring ik in de bron.’  
 De burgemeesterszoon herhaalde zijn eerdere ‘Daar!’, maar 
deze keer was het gericht tot zijn geliefde. Zijn dreigement 
hield een teder verwijt in, en al stond hij nog zo flink en zelf-
bewust en al leunde zij nog zo hulpeloos en vol overgave tegen 
hem aan, de sterkste leek zij.  
 ‘Goed, goed. Ik weet toch wel dat ik in de bron moet sprin-
gen,’ zei ze zuchtend, ‘want mijn liefste kan niet trouwen met 
een arm meisje als ik.’  
 ‘Trouwen, hij – met jou?’ Pavel barstte uit in lomp gelach, 
‘trouwen? Had je dat dan gedacht?’  
 ‘Nee, nooit,’ antwoordde Vinska terneergeslagen. ‘Ik heb 
nooit iets anders gedacht dan: hij is gewoon mijn eerste gelief-
de, ik kom nog wel van hem af, er komen er zoveel van hun 
eerste geliefde af. Maar nu merk ik: ik kan het niet, en als ze 
vandaag zeggen: Peter gehoorzaamt zijn vader en trouwt met 
de rijke Miloslava, dan zeg ik geen woord en spring in de bron.’  
 ‘Meisje! Meisje!’ schreeuwde Peter; hij stampte met zijn voet, 
pakte haar ronde hoofdje met beide handen en drukte een 
hartstochtelijke kus op haar mond.  
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 Pavel rende de hut uit.  
 Buiten schudde hij zich, alsof hij in een zwerm paardenvlie-
gen beland was en de giftige dieren, die hem van alle kanten 
aanvielen, kwijt probeerde te raken. Daarna begon hij, zo moe 
als hij was, rusteloos door het dorp te zwerven. Dat Vinska on-
danks de belofte die hij haar had afgedwongen, de geliefde van 
Peter gebleven was, dat – probeerde hij zichzelf wijs te maken – 
kon hem niets meer schelen. Maar dat zij, de dochter van de 
dronkelap Virgil en zijn geminachte vrouw, het erop aanlegde 
de vrouw van de burgemeesterszoon te worden, dat leek hem 
onvergeeflijk en verwerpelijk; daarvoor kon de straf niet uitblij-
ven en daarvoor moest Vinska uiteindelijk echt de bron in.  
 Bij die gedachte voelde hij een snijdende, onverdraaglijke 
pijn en tegelijk een woedende drang om de anderen iets van 
zijn pijn te laten blijken. De duisternis was ingevallen, er heers-
te diepe rust en de vredigheid daarvan wekte de woede van de 
rusteloze die rondzwierf, vol wrok en met zijn bloed op het 
kookpunt. Hij had de buurt met de daglonershutten verlaten en 
hij sloop naar de hoogomheinde moestuin, die tegenover het 
huis van de burgemeester lag. De deur ging juist open en er 
kwamen twee mannen naar buiten; Pavel herkende ze aan hun 
stem, toen ze op de weg naderden: het waren de twee oudste 
leden van de jury.  
 ‘Hij is er slecht aantoe, hij zal het niet lang meer maken, denk 
je niet?’ zei de een.  
 ‘Nee, niet zo lang meer,’ antwoordde de ander.  
 Wie? – Om godswil, wie zal het niet lang meer maken? De 
burgemeester... Pavel herinnerde zich opeens dat hij de man 
kortgeleden tegengekomen was en hem eerst niet herkend had, 
omdat hij zo veranderd was... De burgemeester is ziek en gaat 
dood, en dan is Peter eigen baas en kan Vinska in huis halen... 
Als hij wil...  
 De boeren liepen naar de herberg en Pavel volgde hen, luis-
terend naar wat ze zeiden, maar niet in staat een woord te on-
derscheiden. Een hevig hameren en suizen in zijn hoofd over-
stemde het van buiten komende geluid. De gedachte die hem 
een ogenblik razend had gemaakt, had haar verschrikking ver-
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loren tegenover een andere, niet minder pijnlijke, maar veel af-
schuwelijkere gedachte, omdat die het onmogelijke mogelijk 
deed lijken en hem de gehate, de geliefde toonde voor het al-
taar, met de bruidskrans, die haar niet meer toekwam. Een on-
draaglijke pijn trof hem en het razende gevecht in zijn hoofd 
ontsteeg de woedende wens dat ze toch maar liever in de bron 
sprong!  
 Bij de langzaam voor hem uit lopende mannen sloten zich 
anderen aan; de groep bleef een tijdje voor een slepend gesprek 
met weinig woorden staan en ging toen de herberg in. Pavel 
sloop hen achterna tot in de gang, maar verder waagde hij zich 
niet. De gelagkamer was stampvol, maar er was vandaag geen 
dans en geen muziek; er werd gekaart, gerookt, gedronken en 
geruzied. Een paar jongens tracteerden hun meisjes op gebra-
den vlees en wijn. Aan een tafel zat Arnost tussen het dienst-
meisje en de knecht van de postmeester achter een glas bier, 
waaruit ze een voor een dronken. De tengere daglonerszoon 
was de laatste tijd flink gegroeid, zag er weldoorvoed uit, was 
behoorlijk gekleed en zelfs in het bezit van een tabakspijp. Een 
jaar geleden had hij het geluk gehad zijn liederlijke vader te 
verliezen en sindsdien ging het goed met hem; hij onderhield 
zichzelf en zijn moeder met het werk van zijn handen en stond 
de oude vrouw niet meer toe om uit stelen te gaan. Toen ze het 
kortgeleden weer probeerde en toen hij haar daarbij betrapte, 
gaf hij haar een ongenadig pak slaag en zwoer dat hij de oude 
kat wel zou leren de muizenjacht op te geven. Met de kamera-
den van zijn jeugdige streken bemoeide hij zich niet meer en 
had Pavel nog met geen vinger aan willen raken, maar hij deed 
hem af een toe een pleziertje, ter herinnering aan de vele klap-
pen die de herdersjongen vroeger in zijn plaats gekregen had.  
 Toen hij Pavel naar binnen zag kijken, maakte hij de anderen 
op hem attent en vond dat de jongen er toch altijd zo hongerig 
uitzag. Het kleine gezelschap stond op, Arnost rekende af, 
maar hield van de kreuzers die hij van zijn zilveren munt te-
rugkreeg één in zijn hand en slingerde die opschepperig, nog 
uit het midden van de gelagkamer, naar Pavel. Die ving hem 
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op, hield hem even in zijn geheven, dichte hand, maar opende 
die plotseling en liet het geldstuk op de grond glijden.  
 Arnost stoof op: ‘Domme kerel! Ga hem maar zoeken, zoek 
die kreuzer maar!’ Maar Pavel stak zijn handen in zijn zakken. 
‘Zoek zelf maar, ik hoef je geld niet, ik heb zelf geld!’ antwoord-
de hij, haalde zijn buidel tevoorschijn en zwaaide er triomfante-
lijk mee, dat de zilveren guldens rinkelden.  
 Geld! Die schurk, die bedelaar had geld! Er was maar één 
schreeuw, maar alom heerste opmerkzaamheid, veel mensen 
stonden op van hun stoel en in de deuropening ontstond ge-
drang. De knecht pakte Pavel in zijn kraag, schudde hem door 
elkaar en tierde: ‘Waar heb je dat vandaan? Waar komt het 
vandaan? Dief!’ En nu kon de jongen blij zijn dat zijn jasje half 
vergaan was en meegaf, toen hij zijn voet tegen de benen van 
de knecht zetten en zich met een flinke ruk lostrok. Terwijl hij 
een stuk van het oude kledingstuk in de handen van zijn tegen-
stander achterliet, rende hij weg, sprong naar de deur en over 
de treden het veilige duister in.  
 Nog maar nauwelijks ontsnapt en met de achtervolgers op 
zijn hielen riep hij terug: ‘Waar ik het vandaan heb? Gestolen 
heb ik het!’ en stoof weg met honend gelach en met, door hem-
zelf op het juiste spoor gebracht, een groep jongens met Arnost 
voorop, vloekend en dreigend achter hem aan.  
 Hij rende de dorpsstraat weer in tot aan het steegje van twee 
huizen dat naar het plein leidde waar de school stond. Hij 
sprong het steegje in, botste tegen de vreedzaam rondlopende 
nachtwaker, haalde de oude man zo compleet neer, dat die viel 
als een arm vol graan onder een scherpe zeis, struikelde zelf, 
kwam gauw weer overeind en rende verder, terwijl de nacht-
waker door zijn geschreeuw Pavels achtervolgers, die hem 
kwijt waren, weer op het goede spoor zette. De achtervolgde 
had nog genoeg tijd om de school te bereiken. Hij merkte dat de 
deur niet op slot zat, ging naar binnen, sloeg de deur dicht, 
schoof de grendel ervoor en stommelde de trap op naar het lo-
kaal van de meester, terwijl Arnost en zijn makkers al aan de 
huisdeur bonsden en herrie maakten.  
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 Habrecht zat aan tafel, midden in de kamer, bij het licht van 
een kleine, helder brandende lamp te lezen. Hij zat met zijn el-
lebogen op tafel en zijn wangen op zijn gebalde vuisten, en de 
anders zo bleke wangen vertoonden een blos en de anders altijd 
zo mat en moe kijkende ogen gloeiden van vreemd pijnlijk en-
thousiasme. Alsof hij uit een hogere, treurig mooie wereld in de 
aardse ellende teruggeworpen was, keek hij half boos en half 
geschrokken naar de onstuimige indringer en verborg daarbij 
met een onwillekeurige beweging van zijn beide handen de bla-
den van het boek dat open voor hem lag.  
 ‘Meester,’ hoestte Pavel buiten adem, ‘meester, wilt u mijn 
geld bewaren?’ Hij stak zijn buideltje uit en vertelde in haastige, 
afgebroken zinnen hoe hij aan die rijkdom gekomen was en hoe 
hij verdacht werd door de mensen die nu beneden zo’n herrie 
stonden te maken.  
 ‘Ben je weer van de duivel bezeten?’ snauwde Habrecht; hij 
liep naar het raam, maakte het open, riep naar beneden zo hard 
als hij kon en beval de brullende bende om zich terug te trek-
ken. Hij nam de jongen onder zijn hoede, hij stond voor hem in 
en zou hem morgen zelf naar de burgemeester brengen. Dat 
hielp allemaal niets; hij moest zijn uitkijkpost verlaten en zich 
beneden onder de aanvallers te begeven om op zijn minst te 
voorkomen dat ze de deur intrapten. En terwijl de oude man op 
straat stond te onderhandelen, stond Pavel in zijn kamer, met 
verhit hoofd en met zijn handen, die de door hemzelf in gevaar 
gebrachte schat vasthielden, tegen zijn borst gedrukt. Ik zal 
nooit meer zoiets doen, ik zal nooit meer zoiets zeggen, dacht 
hij.  
 Er verstreek een tijd die eindeloos leek, het lawaai nam ge-
leidelijk af en het werd stil. Arnost en zijn medestanders gingen 
weg, maar hun opgewonden stemmen waren nog lang te ho-
ren. De meester kwam de kamer binnen; hij was erg verhit en 
zijn dunne haren waren een ongehoorde warboel, die alle kan-
ten op fladderde.  
 ‘Nu zijn ze weg,’ zei Pavel, en Habrecht bromde: ‘Als ze ten-
minste niet terugkomen.’  
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 ‘Ze moeten eens durven!’ riep de jongen met een veelbeteke-
nende blik op de kruik die in de hoek naast het bed stond. ‘Als 
ze terugkomen, gooi ik water op hun hoofd.’  
 ‘Laat dat maar uit je hoofd; zorg eerst dat je je geld verstopt. 
Kijk eens!’ De meester zette de tafel tegen de muur en trok een 
stuk van de plank waarop hij gestaan had omhoog. Er was een 
kleine, holle ruimte te zien, waarin de meester het boek legde 
dat hij bestudeerde toen Pavel binnenkwam, samen met het 
geld en die hij zorgvuldig afdekte.  
 De jongen had met de grootste aandacht toegekeken en na-
dat alles in orde gebracht was en de tafel weer op de oude 
plaats stond, vroeg hij:  
 ‘Wat is er met dat boek? Is het een heksenboek?’  
 Habrecht werd boos: ‘Wat een onzin zeg je en wat ben je bru-
taal; weet je niet wat me het meeste ergert? Wil je soms dat ik 
ook je vijand word en heb je nog geen vijanden genoeg? Soms,’ 
vervolgde hij steeds opgewondener, ‘was ik verbaasd dat ze al-
lemaal tegen je zijn, maar ik had niet verbaasd moeten zijn, 
want het kan niet anders: het is je eigen schuld. Wie mag jij ei-
genlijk? Voor wie heb jij eigenlijk respect? Niet eens voor mij! 
Een heksenboek!’  
 Hij herhaalde het woord met een nieuwe uitbarsting van 
verontwaardiging en wrong zijn handen, die hij hief als in een 
aanklacht.  
 Pavels gezicht was rood geworden en zag er letterlijk ge-
zwollen uit en rond zijn mond beefde het, alsof hij in tranen uit 
zou barsten. Met veel moeite kreeg hij de bekentenis uit zijn 
keel dat hij vastbesloten was van nu af aan een nieuw leven te 
beginnen, zoals hij ’s morgens zijn zuster Milada had moeten 
beloven. Nu raakte de meester nog meer ontzet en hij lachte 
grimmig. Dat was juist, dat had de jongen goed gedaan – ver-
standig gewild en onverstandig gehandeld, wit besloten en 
zwart gedaan. Plotseling greep hij naar zijn hoofd en kreunde 
van het diepste verdriet. ‘Domme kerel, arme drommel, ik ken 
dat. Daar zou ik je heel wat over kunnen vertellen, ik... maar 
jou nog niet,’ onderbrak hij zichzelf en zwaaide zijn wijsvinger 
vlak onder Pavels neus heen en weer, toen hij zag hoe die heel 
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gespannen luisterde. ‘Dat is geen verhaal voor jou, nu nog niet, 
misschien later, als je verstandiger geworden bent en – meer 
gewond. Nu loop je eerst de wonden op, maar je voelt ze nog 
niet of oppervlakkig, voorbijgaand; wacht maar tot ze ingevre-
ten zijn, dan zul je aan me denken, dan – als je oud bent. Dat 
zul je begrijpen: dat is het ergste, als oudere lijden om een 
dwaasheid uit je jonge jaren. Niet eens groot; duizenden men-
sen hebben ergere dingen gedaan en ze leven in vrede met 
zichzelf en met de wereld. Overmoed, dwaze opschepperij, 
geen echte leugen en toch net genoeg om daarbinnen een hel te 
ontketenen.’ Hij sloeg met zijn vuist op zijn ingevallen borst, 
liet zich weer op zijn stoel zakken, wierp zich op tafel en be-
groef zijn hoofd in zijn over elkaar geslagen armen. Zo bleef hij 
lang liggen, alsof hij hoge koorts had, en Pavel keek vol mede-
lijden toe en durfde zich niet te bewegen. Wat deed de meester 
toch? Zat hij te huilen? Was het de kramp van een onstuitbare 
huilbui die dat gebrekkige lichaam zo schokte? Lieve God, 
waarover zat die man te tobben? Wat was het onrecht dat hij in 
zijn jonge jaren begaan had en waardoor hij als oude man geen 
plezier meer in zijn leven kon hebben? Nieuwsgierigheid was 
anders niets voor Pavel, maar het geheim van de meester had 
hij graag doorgrond. En hij had hem ook graag geholpen, hem 
en zichzelf erbij. Hij had ook al een idee op welke manier; er 
heerste vandaag immers zo’n storm van gedachten in zijn 
hoofd, dat hij ze flink hoorde suizen en kraken.  
 ‘Meester,’ begon hij, terwijl hij naderbij kwam en de meester 
zacht met zijn vinger op de schouder tikte. ‘Meester, luister, ik 
wil u wat zeggen.’  
 Habrecht kwam overeind, glimlachte droefgeestig en zei: 
‘Ben je er nog steeds, domme jongen? Ga naar huis. Ga weg!’ 
herhaalde hij streng, toen zijn eerste waarschuwing geen resul-
taat had.  
 Maar Pavel bleef staan als een vleesgeworden besluit; hij 
keek de meester rustig aan en verzekerde dat hij niet naar huis 
ging, omdat hij vandaag iets beginnen moest. Hij had al in het 
klooster willen beginnen, maar daar was het niets geworden en 
daarom vroeg hij of hij bij de meester mocht beginnen.  
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 ‘Wat?’ vroeg de meester, ‘waarmee beginnen?’  
 ‘Het nieuwe leven,’ antwoordde Pavel en hij wist verbazend 
goed te vertellen hoe hij het zich voorstelde. In het klooster had 
hij deemoedig gesmeekt of ze hem wilden houden; de meester 
beloofde hij op een bijna troostende manier, dat hij van nu af 
aan altijd bij hem zou blijven en zou zorgen dat die woonge-
meenschap hem veel nut zou opleveren. Hoe vaak had de 
meester zich moeten ergeren over de nalatigheid van de ge-
meente bij het bewerken van het veld bij de school, wat ze toch 
verplicht waren. Nu wilde hij dat veld onder zijn hoede nemen 
en ook de tuin; al gauw zouden de mensen zien of het veld nog 
slecht bewerkt werd en of de tuin nog een wildernis was. Niet 
breedvoerig, maar heel langzaam zette Pavel uiteen hoe ijverig 
hij zou zijn en dat hij als tegenprestatie niets anders wilde vra-
gen dan kost en inwoning. Geld verdienen kon hij in de late 
herfst en in de winter in de fabriek, waar ze wel een gulden 
dagloon betaalden. Als hij honderd gulden bij elkaar had, dan 
kon hij gaan denken aan de koop van zoveel grond als nodig 
was om er een huis op te bouwen. Zijn zuster zou op haar beurt 
doorsparen, en hij wilde haar zo vaak mogelijk bezoeken – hij 
wist hoe verschrikkelijk het voor hem geweest was dat hij haar 
zo lang niet had mogen zien. Ten slotte verviel hij weer in zijn 
troostrijke toon en beloofde ’s avonds regelmatig bij de meester 
langs te komen: ‘Dat u niet zo alleen bent, dat kunt u lezen in 
uw –‘ Hij wilde al zeggen: “heksenboek”, maar slikte gelukkig 
de eerste twee lettergrepen in en sprak alleen de laatste uit – ‘en 
ik betaal intussen mijn geld.’  
 Habrecht had hem laten praten en daarbij een paar keer een 
zucht geslaakt: ‘Domme jongen’, maar Pavel kon toch merken 
dat de meester, anders dan hij het deed voorkomen, niet hele-
maal afwijzend tegenover het plan stond.  
 ‘Alles goed en wel,’ zei hij ten slotte, ‘en tenminste niet zo 
ondoordacht als we van je gewend zijn, maar het kan allemaal 
niets worden zonder toestemming van de gemeente.’  
 Die kwam er wel, als de meester er maar zijn best voor deed, 
dacht Pavel en hij verdedigde zijn mening met zoveel onver-
stoorbaarheid en herhaalde, als hij op nieuwe tegenwerpingen 
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geen antwoord wist, de oude antwoorden met zoveel koppige 
gelijkmoedigheid, dat de meester zich ten slotte gewonnen gaf 
en riep: ‘Blijf dan in godsnaam maar, als ik je niet weg kan krij-
gen, klit die je bent!’  
 Daarop sprong Pavel in de lucht van vreugde, waarbij de 
vloer dreunde, en hij juichte: ‘Ik wist wel dat de meester me zou 
helpen!’  
 De meester berispte hem om zijn lompheid en zijn wildheid 
en voortdurend mopperend, maar met een ongewone uitdruk-
king van diepe tevredenheid op zijn arme, grauwe gezicht 
maakte hij aanstalten om de gast te eten te geven en onder te 
brengen. Pavel kreeg een boterham, die hem beter smaakte dan 
een boterham hem ooit gesmaakt had en later ooit zou smaken 
en werd verwezen naar de zijkamer. De meester spreidde een 
grofwollen deken op de vloer uit. ‘Ga daar maar liggen en pro-
beer meteen te slapen,’ zei hij, dekte de jongen toe met een tot 
op de draad versleten cape, ging weg en deed de deur achter 
zich dicht. Pavel bleef in het donker achter en wilde met alle 
geweld de laatste aanwijzing van de meester volgen, maar dat 
lukte niet, want het was één en al jubel in zijn hoofd. Het was 
dus begonnen, het nieuwe leven! Hij lag niet meer huiverend 
en in elkaar gedoken in de gang van de herdershut, waar de 
wind ijskoud en messcherp door de kieren van de deur drong. 
Hij lag onder een jas van echt laken in een kamer waar het niet 
tochtte en waar het heerlijk rook naar allerlei mooie dingen, 
naar oude, eerbiedwaardige gewaden, naar mottenkruid, naar 
laarzen en naar dikke melk. Wat voelde hij zich prettig en wat 
genoot hij bij voorbaat van de blijdschap die Milada zou voelen 
over zijn geluk! Denkend aan zijn zuster deed hij zijn ogen 
dicht en toen hij ze weer opendeed, schemerde de slanke sikkel 
van de nieuwe maan door het raam naar binnen. Hij groette 
haar en zei: ‘Jij begint ook, we beginnen allebei.’ Daarbij kreeg 
hij ondanks al het nieuwe om hem heen, ondanks al het nieuwe 
dat in hem gistte en ontkiemde, voor het eerst sinds lange, lan-
ge tijd het gevoel dat hij thuis was. Plotseling doemde voor 
hem de herinnering op aan de nachten die hij vroeger met zijn 
ouders onder de daken van de leemgroeve doorgebracht had, 
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in een vreemd land en toch thuis, omdat immers de hele huise-
lijke ellende meeverhuisd was. En nu was er voor hem weer 
een thuis, dat beter was dan het oude; hij hoefde niet bang meer 
te zijn voor zijn vader, en zijn moeder was ver weg. Maar zijn 
moeder zou terugkomen en dan... Hij huiverde, kroop verder 
weg in de jas en sprak een kort en krachtig gebed uit, waarvan 
de hoofdinhoud luidde: ‘Lieve Heer, u ziet dat ik op de goede 
weg ben; Lieve Heer, zorg dat ik niet meer van die weg hoef af 
te dwalen.’  
 
 

9 
 
Toen de meester de volgende dag bij de burgemeester kwam, 
lag die met veel pijn in bed. Hij had in zijn ellendige toestand 
niet de minste belangstelling voor het wel en wee van zijn me-
demensen. Telkens als Habrecht over Pavel begon, kwam de 
zieke terug op zichzelf, op zijn kwaal en op zijn klachten over 
de dokter, die hem om de haverklap geld uit de zak kwam 
kloppen en niet hielp. Wat was zijn dienstbode er dan beter aan 
toe! Ja, die was een paar weken geleden zo ziek en zo zwak, dat 
ze nauwelijks op de been kon blijven, maar nu was ze gezond 
en wel. En waarom? Omdat ze van het begin af aan niets van 
een dokter had willen weten, omdat ze zonder eerst lang te 
vragen bij de vrouw van de herder een middeltje had laten ha-
len. Dat had geholpen: al na een uur was ze er weer bovenop.  
 De meester zei: ‘Hm, hm!’ en bracht opnieuw de zaak van 
Pavel ter sprake, waarop de patiënt nogmaals het verhaal van 
de wonderbaarlijke genezing van zijn dienstbode vertelde.  
 ‘En wat is uw besluit over Pavel?’ vroeg de meester en kreeg 
eindelijk antwoord, dat hij zich tot de raadsleden moest wen-
den.  
 Hij ging dus bij de raadsleden langs. De een na de ander luis-
terde serieus en geduldig en allemaal zeiden ze: ‘Dan moet u 
eerst naar de burgemeester.’  
 ‘De burgemeester stuurt me naar u.’  
 ‘Ja, dan moet u naar de twee andere raadsleden.’  
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 Tot het nemen van een zelfstandig besluit of zelfs maar het 
geven van een mening was niemand met zachte drang te ver-
leiden, en Habrecht paste er wel voor op om boos te worden en 
door de wantrouwige dorpsoudsten verdacht te worden van 
eigenbelang in de zaak.  
 Uiteindelijk ging hij naar het slot om daar een goed woordje 
voor zijn beschermeling te doen, maar dat liep slecht af. De 
brief uit het klooster had zijn doel niet gemist. De barones 
maakte zichzelf bittere verwijten dat ze voorstander was ge-
weest van een ontmoeting van broer en zus; ze was heel kwaad 
op Pavel, wilde niets meer over hem horen en raadde de mees-
ter aan de slungel eens en voor altijd aan zijn lot over te laten.  
 De week verstreek. Virgil begaf zich iedere dag naar school 
om Pavel af te halen, maar de jongen was niet te vinden of le-
verde openlijk verzet. Daarom gingen de herder en zijn vrouw 
naar de burgemeester om hem te vragen zijn autoriteit te laten 
gelden en de jongen te dwingen bij hen terug te komen. De zie-
ke man beloofde alles wat ze vroegen, keek na iedere moeizaam 
uitgebrachte zin de vrouwelijke wonderdokter vragend en bijna 
smekend aan en kreunde, terwijl hij naar zijn pijnlijke rechterzij 
wees: ‘Daar zit het! Daar zit de duivel!’  
 ‘Mijn God, mijn God!’ zei de vrouw. ‘Rechts, ja rechts, daar 
doet het pijn, dat is de lever.’  
 ‘De lever? Nou, zij zegt tenminste iets. Zij zegt dat het de le-
ver is. Maar de dokter, die zegt niet: lever, die zegt helemaal 
niets.’  
 ‘Zegt niks en weet niks,’ zei de vrouw met een hooghartig, 
afkeurend gezicht.  
 ‘Kan niet eens de pijn verzachten, weet helemaal niets.’  
 Virgilová bracht haar gevouwen handen naar haar lippen en 
fluisterde boven haar vingertoppen: ‘Ach God, ach God! En als 
je dan bedenkt hoe makkelijk meneer de burgemeester gehol-
pen zou kunnen worden.’  
 De zieke schoot overeind in zijn bed: ‘Denk je? Help me 
dan!’  
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 ‘Mocht ik maar,’ antwoordde ze met een snelle, loerende 
blik. ‘Mocht ik maar iets sturen! Dan was u over twee weken 
gezond.’  
 ‘Stuur me dan wat, stuur me wat! Maar – houd je mond, af-
gesproken?’ Hij onderbrak zichzelf om angstig naar naderende 
passen en stemmen te luisteren en vervolgde: ‘Als het donker 
wordt, komt de dienstbode het halen.’  
 ‘Ik stuur de jongen, dat is beter, dan kunt u die meteen op 
zijn nummer zetten en zeggen: waar je thuishoort, daar ga je 
weer naartoe. De dienstbode hoeft alleen maar op te letten bij 
de staldeur.’  
 De burgemeester maakte een heftig gebaar: ‘Om negen uur. 
Ga weg – ga weg!’  
 Virgil en zijn vrouw gehoorzaamden snel, maar kwamen al 
bij de kamerdeur Peter en de dokter tegen. Die vroeg zijn onbe-
voegde collega met een snauw wat ze hier te zoeken had. Niet 
minder wantrouwig en veel scherper wees Peter de twee oude 
mensen de deur.  
 Het echtpaar legde de weg naar huis zwijgend af.  
 In de hut begaf de vrouw zich meteen naar de kist, haalde 
een vuile, in lompen gehulde doos tevoorschijn en pakte er 
twee flesjes uit. Het ene droeg het etiket van de stedelijke apo-
theek met het opschrift Kamille-essence. De inhoud van het an-
dere was vuilgeel van kleur en had dik, wit bezinksel. Aan-
dachtig hield de vrouw het flesje tegen het licht en begon het 
langzaam in haar vingers te draaien.  
 Virgil was op de bank gaan zitten. ‘Wat doe je?’ vroeg hij op-
eens. ‘Waarom wil je hem helpen? Laat hem toch.’  
 ‘Niemand kan hem helpen,’ antwoordde zijn vrouw. ‘Hij 
moet sterven.’  
 ‘Moet sterven? Wat wil je dan? Bemoei je er niet mee.’  
 Ze haalde haar schouders op: ‘Negen maanden of een heel 
jaar houdt hij het nog wel uit.’  
 ‘Of een heel jaar?’ herhaalde Virgil ontzet; hij dacht na en 
riep opeens vol woede: ‘Zag je hoe zijn zoon tegen ons deed?’  
 ‘Uit pure angst voor zijn vader,’ antwoordde zijn vrouw. ‘Hij 
zou ons wel een pak slaag willen geven van pure angst... En zij 
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krijgt ook nog slaag van hem – dan!’ Ze legde heel veel nadruk 
op dat woord en knipperde met haar bleke kattenogen. ‘Dan – 
als de verliefdheid over is, en die is al gauw over, zoals jongens 
zijn, slechte kerels. Donder op, is het dan, ik heb niks meer met 
je te maken! En het meisje weet dat dat kan gebeuren, en als het 
gebeurt, dan springt het meisje in de bron.’  
 Virgil stootte een hees geluid uit en sloeg drie kruisen achter 
elkaar: ‘Geklets! Stom meidengeklets!’  
 ‘Van die van ons is het geen geklets,’ antwoordde zijn vrouw 
uit diepe overtuiging, ‘die doet het.’  
 ‘Die doet het niet.’  
 ‘Laat het er maar op aankomen.’  
 ‘Ja. Voor mijn part hoeft die rakker zich niet te sjeneren.’  
 ‘Zo gaat het en dan is er een arm meisje minder op de we-
reld. Ik was alleen blij geweest, als die oude eerder gestorven 
was, nu! Zolang Peter, als hij mocht wat hij wou, haar zou ne-
men... En had ze hem maar! Had ze hem maar!’ De vrouw 
barstte in lachen uit, ‘dan was hij het die de klappen kreeg.’  
 Virgil deed eerst mee met haar luidruchtige vrolijkheid, 
maar hield al gauw op, vertrok zijn mond huichelachtig en zei 
met een diepe zucht: ‘God geve dat Onze-Lieve-Heer de arme 
burgemeester gauw verlost.’  
 ‘Misschien doet Hij het,’ antwoordde zijn vrouw op ruwere 
toon, ‘en maak nou voort en ga de jongen halen.’  
 ‘Hij gaat niet.’  
 ‘Zeg dat het een bevel is van de burgemeester.’  
 ‘Hij gaat toch niet.’  
 ‘Zeg dan dat Vinska wil dat hij komt.’  
 De herder stond op en sloop naar de uitgang. Daar bleef hij 
staan, draaide zich om en zei: ‘Luister: helpen moet je hem niet, 
maar hem iets verkeerds geven ook niet.’  
 Honend keek ze hem aan: ‘We zullen wel zien.’ Rond haar 
dunne, strak over het vooruitstekende en nog goed geconser-
veerde gebit gespannen lippen vloog een groenige schaduw.  
 Haar man huiverde en strompelde zachtjes weg.  
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 Twee volle uren liet Pavel op zich wachten. Het was bijna 
nacht, toen hij eindelijk kwam, op de deur klopte en naar Vins-
ka vroeg. Hij was niet zover te krijgen dat hij de hut in ging.  
 De herder, die met hem meegegaan was, leunde tegen de 
muur en verroerde zich niet. Bij de buren heerste stilte, die al-
leen onderbroken werd door het harde snurken van Arnost, 
wiens bed in de buurt van het raam stond.  
 Virgilová verscheen op de drempel. ‘Vinska slaapt al,’ zei ze, 
‘nu kun je haar niet meer zien; waarom kom je ook zo laat? Je 
moet ook direct naar de burgemeester.’  
 ‘Ik?’  
 ‘Je moet hem zelf vragen of hij je bij de meester laat, en –‘ ze 
dempte haar stem tot een nauwelijks hoorbaar gefluister, ‘en je 
moet hem ook een middeltje brengen.’  
 ‘Aha!’ Pavel begreep meteen waarom het ging. Hij was voor 
zijn bazin vaak genoeg de discrete boodschapper bij zieken ge-
weest en deelde met het hele dorp het geloof aan haar kunst en 
aan de helende werking van haar medicamenten. Daarom stak 
hij zijn hand uit en zei: ‘Geef maar.’  
 Ze reikte hem het flesje met de onschuldige inhoud aan en 
prentte hem omstandig de voorzichtigheidsmaatregelen in, vol-
gens welke het “in drie keer” geleegd moest worden. ‘Je moet 
door de tuin gaan,’ besloot ze, toen de jongen ongeduldig be-
gon te worden en nog maar met een half oor luisterde: ‘en ver 
van de straat blijven, dat de nachtwaker je niet ziet. De dienst-
bode weet dat je komt en doet voor je open.’  
 Met een paar sprongen was Pavel aan de rand van de akker; 
één moment stak zijn donkere schaduw tegen de loodgrijze ho-
rizon af en daarna was hij verdwenen.  
 Virgilová ging naar haar man, pakte hem bij zijn arm en trok 
hem een paar passen mee. ‘Nou loop je de jongen achterna en je 
zegt: mijn vrouw was bijna iets vergeten; dit moet hij eerst op-
drinken en het flesje meteen weer teruggeven, dan kan mijn 
vrouw het in de vijzel fijnstampen en het gruis op zeven mols-
hopen strooien, anders helpt het allemaal niet. Dat zeg je en dat 
geef je hem.’  
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 Ze drukte hem iets kleins en kouds in zijn hand, dat hem bij 
de aanraking deed huiveren.  
 ‘Om godswil, zit er iets verkeerds in?’  
 ‘Het is iets tegen de pijn, die gaat dan over.’  
 ‘Net als bij de ratten,’ zei hij en voegde er plotseling kwaad 
aan toe: ‘Waarom heb je het de jongen niet meteen meegegeven, 
waarom moet ik het meenemen?’  
 Ze giechelde: ‘Dat je niet kunt zeggen, als het uitkomt: ik 
weet er niks van, dat je mij niet kunt laten zitten, wat je graag 
zou doen, als het misgaat. Daarom, lafaard. En schiet nou op.’  
 Hij stapte bij haar vandaan. ‘Ik ga niet,’ zei hij.  
 ‘Dus je laat hem lijden? Niemand weet hoeveel hij nog moet 
lijden. Zijn eigen zoon zou niets beters kunnen doen dan hem 
uit zijn lijden verlossen. Hij zal tegen zijn eigen zoon nog zeg-
gen: “Maak me dood, of ik vervloek je!” Schiet op, schiet op! 
Wil je nog niet? Laat hem dan maar lijden als een gebeten hond, 
dat hij tijd heeft om Vinska de bron in te jagen en zijn zoon om 
zijn geluk te vervloeken en zichzelf om het eeuwige leven.’  
 Ze sprak zacht met een heftige en beangstigende spraak-
zaamheid, en Virgil verkrampte onder haar woordenvloed alsof 
hij gestoken werd door duizend naalden. ‘Een daad van liefde,’ 
besloot ze, ‘een daad van barmhartigheid om hem te verlossen. 
Een echte man doet het om godswil.’  
 Hij hoestte; hij vond het afschuwelijk om te zien dat de ogen 
van zijn vrouw in het donker glommen van hun eigen vale, wit-
tige licht.  
 ‘Om godswil? Om godswil dan,’ herhaalde hij, draaide zich 
om en begon aan zijn tocht.  
 Het steegje waarheen hij zich haastte, werd gevormd door de 
achterwand van een paar schuren en door de schutting van de 
burgemeesterstuin. Toen Virgil bij de hoek van de laatste aan-
gekomen was, bleef hij staan. Achter de tuin was beweging... Er 
drong een gefluister door tot het oor van de oude man, een te-
der liefdesgefluister, een zuchten, liefkozen, kussen, een af-
scheidnemen voor één nacht alsof het voor de eeuwigheid 
was... Het zijn die twee, dacht Virgil, het is die kwajongen die 
daar aan het kussen en liefkozen is – de kwajongen voor wie ik 
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moet gaan doden... Moet ik dat? Ik ben gisteren gaan biechten 
en ga over een maand weer... En dat zou ik niet kunnen biech-
ten en daarvoor krijg je geen absolutie, daarvoor krijg je alleen 
de hel. Vorige zondag heeft de pastoor daarover gesproken en 
de ellende uitvoerig geschilderd.  
 De herder loopt nog steeds haastig verder, zijn tanden klap-
pen op elkaar, zijn borst piept luid. Huilen en tandenknarsen, 
dat is de hel al, hij draagt die al in zich... Maar buiten hem is ze 
ook al, de duisternis is de hel... En wat loopt daar voor hem uit, 
wat voor een brede, zwarte streep, nog zwarter dan de duister-
nis? Hé, dat is Pavel! flitst het door de chaotische wirwar van 
zijn fantasieën. Roep hem – roep hem dan toch, vermaant hij 
zichzelf... Waarom? Nou, om het gif... Hij maakt de gedachte 
niet meer af. Het is of zijn hoofd groeit en zo groot wordt als 
een heel vat en of zijn voeten zo dun en zwak worden als wil-
gentenen; en die zwakke voeten moeten het enorme hoofd dra-
gen en de hel die hij in zijn borst heeft? Heb meelij, Heer! De 
zwarte streep verandert van vorm en het is niet Pavel, het is de 
baarlijke duivel, die Virgil achternaloopt, de duivel, die niet één 
keer naar hem omkijkt, zo zeker weet hij: die volgt me wel. De 
herder wordt duizelig en zakt in elkaar. ‘Nee!’ brengt hij eruit, 
‘nee, ik doe het niet! Lieve Heer in de hemel, gezegende Drie-
eenheid, vergeef me mijn zonden!’ En voor de naam van de Al-
lerhoogste en Heiligste loopt het spook weg, en het is Pavel die 
zich nu over de oude man buigt en vraagt: ‘Wat doet u hier?’  
 ‘Ik? Ik?’ snikt Virgil en klampt zich met beide handen aan 
hem vast. ‘Ik – niks. Ik moest gif brengen, maar ik doe het 
niet...’  
 Hij stond op, terwijl hij nog steeds Pavels arm vasthield, 
trapte het flesje kapot en stampte de scherven in de grond.  
 ‘Kijk naar me!’ riep hij, ‘blijf daar en kijk naar me!’  
 ‘Laat me los, u bent weer een keer dronken,’ zei de jongen; 
hij maakte zich los uit Virgils krampachtige greep en klom over 
de schutting de tuin in.  
 De volgende morgen ontwaakte Pavel uit een diepe slaap. 
De deur van het kamertje dat de meester hem als woonkamer 
aangewezen had, was opengetrokken; in de schemer van de 
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grijze herfstdag stond de meester te roepen: ‘Opstaan! Maak 
voort: je moet de doodsklok luiden!’  
 ‘Voor wie?’ vroeg Pavel en hij bewoog zijn ledematen, die 
zwaar waren van de slaap.  
 ‘Voor de burgemeester.’  
 De jongen sprong op, alsof hij aangeschoten was.  
 ‘Hij is dood, ik ga erheen, zorg jij voor het luiden,’ zei 
Habrecht en ging snel weg.  
 Pavels eerste emotie was schrik en verbazing. De burgemees-
ter, wie hij gisteren het middel gebracht had dat hem gezond 
moest maken, was niet genezen? Gestorven en niet genezen? 
Het middel heeft niet geholpen! God wilde het niet, misschien 
omdat hij het goed meent met Pavel, die goede God. Hij heeft 
de burgemeester misschien dood laten gaan, opdat die Pavel 
niet kon dwingen nog langer bij Virgil te blijven.  
 De jongen vloog het huis uit en de binnenplaats over, de trap 
naar de klokkentoren op en luidde, luidde aandachtig, innig en 
plechtig langzaam. En daarbij bad hij stil en vurig voor het zie-
lenheil van de gestorvene.  
 Toen hij van de toren naar beneden kwam, trof hij meneer 
pastoor, die terugkwam van het sterfhuis, met de bedekte kelk 
in zijn handen en die juist aanstalten maakte de kerk in te gaan. 
Pavel knielde voor het heilige viaticum en de priester wierp 
hem in het voorbijgaan een blik zo vol verdoemenis en verwer-
ping toe, dat hij geschrokken ineenkromp, op zijn borst sloeg en 
zich afvroeg: is hij boos op me, omdat hij misschien ook denkt 
dat de burgemeester omwille van mij moest sterven?  
 Hij ging terug naar de school en naar zijn kamer en was daar 
nauwelijks aangekomen, toen ook Vinska al binnen kwam ren-
nen, verstoord en helemaal buiten zichzelf.  
 Ze had haar kleren inderhaast aangetrokken, haar hoofddoek 
zakte van haar verwarde haar in haar nek, haar gezicht was 
doodsbleek en met gebaren van wilde wanhoop viel ze voor 
Pavel op haar knieën.  
 ‘Heb meelij!’ riep ze, ‘jij bent beter dan wij allemaal. Beste 
Pavel, omdat je zo goed bent, moet je medelijden met ons heb-
ben... Wij hebben je altijd slecht behandeld, maar heb toch me-
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delijden, heb medelijden met mijn oude vader, mijn oude moe-
der en heb medelijden met mij!’  
 Ze drukte haar gezicht tegen zijn knie, die ze vastgreep en 
keek smekend naar hem op. Hij was nog bleker geworden dan 
zij en een huivering van griezelig genot ging door hem heen. 
‘Wat wil je?’ vroeg hij.  
 ‘Pavel,’ antwoordde ze, terwijl ze zich steviger tegen hem 
aan drukte, ‘het flesje dat jij gisteren gebracht hebt, hield de 
dode, toen ze hem vonden, in zijn hand, en de mensen zeggen – 
en Peter zegt het ook: het is gif.’  
 ‘Gif?’ Hij herinnerde zich opeens de nachtelijke scène met 
Virgil. ‘Ja, je vader had het over gif... Adderengebroed! Jullie 
wilden de burgemeester vergiftigen...’  
 ‘Zowaar God leeft,’ verzekerde Vinska, ‘ik wist van niks... En 
zowaar God leeft: er is niks kwaads gebeurd... Geloof me maar 
– de burgemeester is aan zijn ziekte gestorven, alleen eerder 
dan de dokter dacht, en het middel dat jij gebracht hebt, was 
een goed middel... Dat zullen ze wel zien bij de rechtbank, want 
het komt voor de rechter, Peter wil het!’  
 Hoestend en buiten zichzelf van opwinding bracht ze die 
woorden eruit en haar starre blik bleef op die van hem gericht.  
 ‘Als dat zo is,’ antwoordde Pavel, ‘waarvoor ben je dan 
bang?’  
 ‘Waarvoor? Weet je niet hoe de mensen zijn? Als moeder 
voor de rechter komt en tien keer vrijgesproken wordt, dan 
zeggen ze toch: vrijgesproken is niet onschuldig... Moeder mag 
niet voor de rechter komen, Pavel – Pavel!’  
 Ze herhaalde zijn naam in alle toonaarden van ellende en 
haar tengere lichaam vlijde zich als een slang tegen hem om-
hoog, en hij, met zijn tegenstribbelende ziel, vol argwaan en 
wrok, verslond haar met zijn ogen.  
 ‘Ik kan je niet helpen,’ mompelde hij.  
 ‘Jawel! Je moet het alleen willen, je hoeft alleen maar te zeg-
gen... Zeg het dan, Pavel, beste, beste Pavel!’  
 ‘Wat dan? Wat moet ik zeggen?’  
 ‘Dat niemand je gestuurd heeft,’ stamelde ze aarzelend, ‘dat 
je uit jezelf naar hem toe gegaan bent.’  
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 ‘Uit mezelf?’ riep hij, ‘waarom zou ik uit mezelf naar hem toe 
gaan? Wat zou ik hem uit mezelf moeten brengen? Ik weet toch 
niks?’  
 ‘O lieve, allerliefste Pavel! Een herder weet altijd iets. Je hebt 
vaak kruiden gekookt voor de zieke geiten en schapen en je 
dacht gewoon: wat goed is voor de dieren, kan ook goed zijn 
voor een zieke mens... Dat moet je zeggen, Pavliček, als ze vra-
gen stellen.’ Ze kuste hem, terwijl hij zich niet meer verzette, op 
zijn brandende lippen. ‘Dat moet je zeggen, en dan alles zoals 
het was: hoe je zijn kamer binnengeslopen bent en wat hij zei en 
hoe hij je gezien heeft.’  
 ‘Maar hij zei niks.’  
 ‘Zei hij niks?’  
 ‘Nee, maar hij keek wel verschrikkelijk uit zijn ogen.’  
 ‘En jij?’  
 ‘En ik smeekte hem om bij de meester te mogen blijven.’  
 ‘En toen? Verder, Pavliček, verder.’  
 ‘Toen deed hij met zijn hoofd: nee, nee, en hij staarde met 
nog grotere ogen naar het middel en maakte een gebaar dat ik 
hem ervan moest geven.’  
 ‘En je hebt hem ervan gegeven?’  
 ‘Ja.’  
 ‘En was er niemand bij?’  
 ‘Niemand.’  
 ‘En de dienstbode? Stond die buiten bij de deur?’  
 ‘Die stond buiten bij de deur.’  
 ‘En wat zei ze?’  
 ‘Ze zei: “God geve dat het middel helpt.”’  
 ‘En jij?’  
 ‘Ik zei ook: God geve het.’  
 ‘En toen je de tuin uit ging, was er toen niemand?’  
 ‘Peter,’ zei Pavel met zekerheid, ‘die heeft me gehoord en me 
nageroepen.’  
 ‘Dat is goed, allemaal goed, dat moet je allemaal getuigen,’ 
fluisterde Vinska en ze omhelsde hem, alsof ze hem wilde laten 
stikken, ‘en dan gebeurt er niks met je, want het zijn slimme 
mensen bij de rechtbank en ze weten meteen of een middel gif-
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tig is of niet. Jou zal niets overkomen, en wij zijn gered... Alsje-
blieft, heb medelijden, heb medelijden!'  
 Ze keek hem aan zoals iemand in doodsangst zijn redder 
aankijkt, van wie hij al zijn heil verwacht, en een heerlijk gevoel 
van macht deed de borst van de geminachte jongen zwellen.  
 ‘Wat krijg ik, als ik het doe?’ riep hij overmoedig, terwijl hij 
haar bij beide armen greep. ‘Laat je Peter dan zitten en neem je 
mij?’  
 Er ging een wilde wanhoop over haar gezicht en overmand 
door woede vergat ze al haar slimheid. ‘Domme jongen – zo 
was het niet bedoeld!’  
 Ze schreeuwde het bijna en probeerde zich van hem los te 
rukken.  
 Hij spotte: ‘Niet? Waarom geef je me dan kussen en noem je 
me allerliefste? Moet ik in plaats van jullie voor de rechter, dat 
Peter je kan nemen? Wil je dat?’  
 ‘Dat wil ik!’ zei ze duister, ‘dat moet ik. Domme jongen!’ Ze 
deed een stap terug en hief haar gewrongen handen. ‘Ik moet 
als vrouw in het huis van de burgemeesters of in de bron.’  
 ‘Moet je dat? Moet je dat?’ Hij had het begrepen en kreunde 
van pijnlijke ontzetting... ‘Nietsnut!’  
 Haar ogen gingen dicht en de tranen stroomden over haar 
wangen. ‘Ik dacht dat je van me hield en me wou helpen,’ zei ze 
zacht, ‘maar je wilt het niet.’  
 Ze zweeg, terwijl hij buiten adem was van woede en pijn. 
Even stonden ze zwijgend tegenover elkaar: hij op het punt om 
zich op haar te storten en haar te wurgen, en zij op het ergste 
voorbereid en zich eraan overgevend.  
 ‘Vinska,’ begon hij ten slotte, en al klonk dat koppig, ze 
kreeg toch weer hoop.  
 ‘Wat, beste, beste Pavel?’  
 ‘Nietsnut!’ herhaalde hij met zijn tanden op elkaar.  
 Ze wilde opnieuw voor hem op haar knieën vallen, maar hij 
ving haar in zijn armen op, droeg haar naar de deur en duwde 
haar naar buiten. Nog één keer draaide ze zich om, kapot en vol 
wroeging:  
 ‘Wat ga je tegen de rechter zeggen?’  
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 ‘Ik zal wel zien wat ik zeg,’ antwoordde hij. ‘Ga weg.’  
 Ze gehoorzaamde.  
 
 

10 
 
In het huis van de burgemeester heersten verwarring en ont-
steltenis. Voor de tiende keer vertelde Peter de nieuwsgierigen 
die de sterfkamer binnendrongen, hoe hij nog voor midder-
nacht met zijn vader gesproken had en daarna in de kamer er-
naast was gaan slapen en hoe hij een paar uur later wakker was 
geworden van een gerochel... Hoe hij opgesprongen was, naar 
zijn vader gerend, die al zijn laatste adem uitblies, en hoe hij de 
knecht de priester en de dienstbode de dokter had laten halen... 
En hoe die twee te laat gekomen waren... En hoe de dokter, 
toen die de hand van de dode pakte, de tot een vuist gebalde 
hand bijna met geweld had moeten openmaken om er een half-
leeg flesje uit te kunnen halen, dat de vingers, verstijfd in de 
doodsstrijd, nog vasthielden.  
 De toehoorders drukten hun medeleven uit door zuchten en 
klagen, en Peter vervolgde:  
 ‘De pastoor kijkt. “Wat is dat?” vraagt hij, en de dokter kijkt 
ook en zegt niets, zoals hij is. “Lieve Heer in de hemel!” roept 
de pastoor, “is zijn lijden hem te veel geworden? Is hij in dood-
zonde gestorven?” “Hij is aan een bloeding gestorven,” zegt de 
dokter, en hij brengt het flesje naar zijn neus. “En dat is kamille-
essence,” zegt hij.’  
 ‘Een gek die het gelooft,’ viel een oude vrouw Peter in de re-
de, en hij barstte in snikken uit.  
 ‘Een gek die het gelooft, dat zei ik ook! Gif heeft mijn vader 
gekregen; ik zag ’s avonds een kerel de tuin uit sluipen, en ik 
geloof dat ik hem ken, zeg ik, ik haal de dienstbode, geef haar 
een draai om haar oren en zeg: “Wie is er gisteravond in de ka-
mer bij mijn vader geweest?” “Pavel,” flapt ze eruit en valt op 
haar knieën, “uw vader had opdracht gegeven om hem binnen 
te laten... Al slaat u me dood, maar zowaar God leeft, heeft uw 
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vader opdracht gegeven hem binnen te laten, ik zeg het zoals 
het is en verder weet ik niks.”’  
 Op dit punt van zijn verhaal barstte Peter regelmatig in een 
hevige huilbui uit. Hij wierp zich op het lijk van zijn vader en 
de ruwe, harde jongen jammerde als een kind. ‘Mijn moeder is 
al lang geleden gestorven, en nu heb ik ook geen vader meer. 
Een wees ben ik en helemaal alleen!’  
 In het publiek, dat met spanning de uitbarstingen van zijn 
oprechte verdriet volgde, gingen stemmen op die Pavel be-
schuldigden. Die rotjongen heeft de hand in het spel bij het on-
geluk met de burgemeester. Die slechte jongen, die vermoede-
lijk liever op zijn luie kont ligt dan dat hij werkt, vond de dienst 
bij de herder te zwaar. Hij wou weg, maar mocht niet zonder 
toestemming van de burgemeester, en omdat die onverbidde-
lijk bleef en geen toestemming gaf, telkens als de jongen dat 
vroeg, heeft die rotjongen nu wraak genomen en de burgemees-
ter uit de weg geruimd.  
 De legende was gauw klaar, verbreidde zich snel in het dorp, 
werd geloofd en prikkelde de mensen tot ongewone energie. 
Het van zijn hoofd beroofde dorpsbestuur stuurde een bode 
naar het districtskantoor om voorzichtigheidshalve de gendar-
me te halen, terwijl een paar heethoofden naar de school gingen 
om – ook voorzichtigheidshalve – de gifmenger een pak slaag 
te geven. Intussen vonden ze het huis gebarricadeerd. De mees-
ter had direct toen het voor Pavel zo bedreigende gerucht tot 
hem doordrong, de jongen aan een verhoor onderworpen, hem 
daarna in het schoollokaal opgesloten en was naar de dokter 
gegaan. Daar zaten de pastoor, Peter, smid Anton en een paar 
boeren bij elkaar.  
 De pastoor zat in de grote, zwarte leunstoel in een hoek bij 
het raam; in de andere, met zijn handen op zijn rug, hield de 
dokter zich op. Tegenover de twee notabelen stonden in een re-
gelmatige halve cirkel de boeren.  
 ‘Ach, daar komt de meester,’ zei de pastoor met zijn zachte, 
wat hese stem.  
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 ‘U weet waarschijnlijk al waarom het gaat,’ zei de dokter, om 
wiens blauwige lippen een nauwelijks waarneembare glimlach 
speelde.  
 Peter riep: ‘Pavel heeft mijn vader vergiftigd!’  
 ‘Weten we nog niet,’ mompelde Anton.  
 ‘En hij moet naar het tuchthuis!’ vervolgde Peter, en Anton 
herhaalde:  
 ‘Weten we nog niet,’ waarop Peter zijn troef uitspeelde:  
 ‘Ik geef het niet op: hij moet naar het tuchthuis.’  
 ‘Voorlopig,’ zei Habrecht, ‘heb ik hem in het schoollokaal 
opgesloten.’  
 De pastoor stond versteld. ‘Dus u denkt ook...?’ Hij hield bij-
na geschrokken in, als iemand die zijn mond voorbijgepraat 
had en dat heel vervelend vond.  
 Habrecht merkte het en bleef vol leedvermaak bij het woord 
met de meeste betekenis in de overhaast uitgesproken zin. 
‘Ook?’ herhaalde hij nadrukkelijk, ‘dus net als u, eerwaarde?’  
 Er verscheen een lichte blos op de ingevallen wangen van de 
priester.  
 ‘Ik dacht aan de vox populi,’ zei hij.  
 ‘O ja – de misvormde vox dei.’  
 Nu ging de deur open en een grote, door de ouderdom al 
kromgegroeide man met grijsgeel haar en een steenrood ge-
zicht, de kleine boer Barosch, kwam binnen. Hij ging naar de 
pastoor, kuste diens hand en meldde dat de gendarme al 
kwam.  
 ‘Wat moet de gendarme hier?’ snauwde Habrecht tegen hem 
en Barosch richtte zijn starre, altijd verbaasde, altijd om verge-
ving smekende drankogen deemoedig op de meester en ant-
woordde:  
 ‘Die jongen naar de districtsrechtbank brengen.’  
 ‘Wat moet die jongen in de districtsrechtbank?’  
 ‘Bekennen.’  
 ‘Wat dan?’  
 ‘Dat hij de burgemeester iets gebracht heeft.’  
 ‘Dat bekent hij toch al.’  
 ‘O ja?’ zei de pastoor, ‘dat heeft hij u bekend?’  
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 ‘Dat zou hij u ook bekennen.’  
 ‘Nu word ik toch nieuwsgierig, meester. Ik zou u toch willen 
vragen om hem te roepen; wilt u zo goed zijn?’  
 ‘Ik ga hem halen!’ schreeuwde Peter en wilde al wegrennen, 
maar Anton hield hem vast:  
 ‘Jij niet, je lijkt wel gek. Ik ga wel, meester.’  
 Maar Habrecht dankte ook hem voor het aanbod, ging de 
kamer uit en kwam na een tijdje terug, begeleid door zijn be-
schermeling.  
 Ze konden maar met veel moeite voorkomen dat Peter hem 
te lijf ging, dreigde en riep, zo hard als de adembenemende 
woede die hem bij de aanblik van Pavel overvallen had toe-
stond: ‘Moet je hem zien, die hond! Zie je niet wat voor een 
hond die hond is?’  
 En inderdaad kon de toestand waarin de jongen voor de 
hoogste instanties van zijn dorp trad, geen gunstig vooroordeel 
over hem wekken. Zijn hoofd leek te branden, er sprak een 
schuwe en duistere pijn uit zijn gloeiende gezicht en ontzetten-
de, onbedwingbare haat uit de blikken die hij uit zijn halfgeslo-
ten ogen op zijn hoofdaanklager Peter wierp.  
 Habrecht legde zijn hand op zijn schouder en duwde hem 
voor zich uit naar de hoek voor het raam, tussen de pastoor en 
de dokter.  
 De pastoor bekeek de jongen zwijgend, schraapte zijn keel en 
vroeg rustig en zakelijk: ‘Is het waar dat je gisteravond het huis 
van de burgemeester ingeslopen bent om hem iets te brengen?’  
 Pavel knikte, en door de kring van de boeren ging een ge-
fluister van triomfantelijke verontrusting.  
 ‘Wat was het wat je hem gebracht hebt?’  
 ‘Een goede medicijn.’  
 ‘Hoe kwam je aan die goede medicijn?’ viel Habrecht nu in.  
 Pavel zweeg, en de meester vervolgde: ‘Heeft iemand je mis-
schien naar de burgemeester gestuurd met die goede medicijn?’  
 De jongen schrok en antwoordde snel: ‘Nee, ik heb die uit 
mezelf gebracht.’  
 ‘Hoe weet je dan opeens iets van goede medicijnen?’ mengde 
de dokter zich in het verhoor, en Pavel antwoordde:  
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 ‘Een herder weet altijd wat.’  
 ‘Hij liegt,’ legde de meester uit, ‘hij wil of mag de waarheid 
niet zeggen.’  
 ‘En wat beschouwt u als de waarheid?’ vroeg de pastoor, 
wiens gelatenheid gunstig afstak bij de nerveuze onrust van 
Habrecht. Die zei:  
 ‘Als de waarheid beschouw ik dat de jongen naar de zieke 
burgemeester gestuurd is, en wel door de kwakzalfster, de 
vrouw van de herder.’  
 Pavel schreeuwde: ‘Zij heeft me niet gestuurd! Ik ben uit me-
zelf gegaan!’ en Peter herhaalde kwaad:  
 ‘Uit zichzelf, hij geeft het toe, maar de meester niet. De mees-
ter wil er onschuldige mensen bij halen... God vergeve dat de 
meester. De jongen heeft met de mensen die de meester erbij 
wil halen, allang niets meer te maken, de jongen is allang vast 
bij de meester in de school.’  
 ‘Ik vind het alleen vreemd,’ antwoordde de dokter, ‘dat je 
vader het middel dat de jongen uit zichzelf is komen brengen, 
blijkbaar zo zonder meer ingenomen heeft; tenzij – hij het spe-
ciaal bij de jongen besteld had, wat me ook niet echt waar-
schijnlijk lijkt.’  
 ‘Je moet precies vertellen wat er gebeurd is,’ zei de pastoor 
tegen Pavel. ‘Je bent dus gisteren de kamer van de burgemees-
ter binnengeslopen?’  
 ‘Ja.’  
 ‘En wat zei je?’  
 ‘Goedenavond, meneer de burgemeester.’  
 ‘En wat zei hij?’  
 ‘Niks.’  
 ‘En wat deed hij?’  
 ‘Hij maakte een gebaar dat ik hem het middeltje moest ge-
ven.’  
 ‘Hij wist dus dat je een middeltje zou komen brengen?’  
 Pavel gaf geen antwoord; hij stak zijn hoofd uit en luisterde 
naar het geluid van passen en stemmen die de deur naderden. 
Die ging weer open en gendarme Kohautek, die ook de verhitte 
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gendarme genoemd werd, verscheen, gevolgd door de raadsle-
den.  
 De zwoelte die in de kamer heerste, nam plotseling toe, alsof 
er een brandend fornuis was neergezet, en al die hitte leek van 
de van beroepsmatige ijver gloeiende Kohautek uit te gaan. 
Maar alleen uit zijn ogen laaiden de inwendige vlammen, en 
hoe warm hij het altijd had, verraadden alleen de zweetdrup-
peltjes die op zijn neus parelden. Zijn gezicht had de mooie, 
heldere kleur van olijven en werd nooit rood.  
 Hij begon meteen zijn plicht te doen en het vooronderzoek te 
beginnen. De hele man was één en al dreiging, als hij het woord 
tot de verdachte richtte, en toch voelde die zich sinds de aan-
wezigheid van de gendarme rustiger en veiliger; hij dacht bij 
Kohautek in de gunst te staan, sinds hij ooit door hem van kip-
pendiefstal verdacht was en later onschuldig bevonden. De 
gendarme stelde Pavel ongeveer dezelfde vragen die hem al ge-
steld waren, en hij kreeg dezelfde antwoorden en kwam uitein-
delijk op hetzelfde punt in de zaak: de herkomst van het corpus 
delicti, het flesje. Over de herkomst van dat corpus, dat flesje, 
moest de jongen getuigen. Dat moest! Kohautek probeerde hem 
meteen zover te krijgen; hij vroeg, moedigde aan en waar-
schuwde voor het gevaar waaraan Pavel zich door zijn eigen-
zinnige zwijgen blootstelde. Allemaal tevergeefs. De jongen 
keek hem bijna vertrouwelijk aan en bleef net zo doof voor zijn 
vermaningen als voor die van de geestelijke en voor de sme-
kende bezweringen van Habrecht en hij bleef ongevoelig voor 
de scheldwoorden waarmee Peter en zijn medestanders hem 
overlaadden.  
 Eerst zweeg hij totaal, en de boeren zagen daarin het duide-
lijkste bewijs van zijn schuldbewustzijn. Peter gooide eruit:  
 ‘Hij gaat naar het tuchthuis! Hij heeft mijn vader vergiftigd!’  
 ‘Met kamille-essence,’ zei de dokter, terwijl hij het flesje uit 
zijn zak haalde en het de rustigste van het gezelschap, Anton de 
smid, onder zijn neus hield.  
 Die rook eraan, haalde zijn schouders op en zei: ‘Ja, ja, het 
ruikt naar kamille, maar...’  
 ‘Nou? Maar?’  
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 ‘Maar wat het is, dat weten we niet.’  
 De meester, aan wie alles beefde en die voortdurend voor 
zich uit mompelde: ‘Verstandig zijn, rustig blijven, zenuwen,’ 
antwoordde nu: ‘Wat denken jullie, mensen, als dat vergif was, 
zou ik er dan van drinken? Kijk, ik drink!’ Hij vroeg het flesje 
aan de dokter en nam een slok: ‘Kijk, ik heb gedronken en ik 
voel me goed en zal me morgen ook nog goed voelen.’  
 De boeren stonden een beetje verbaasd, keken de meester 
wantrouwend aan en fluisterden onder elkaar.  
 ‘Wat vinden jullie? Wat zeggen jullie?’ vroeg Habrecht.  
 Barosch zuchtte, schudde zijn hoofd en vertrok zijn brede, 
grijnzende mond. ‘Ja,’ zei hij ten slotte, ‘ja, dat is geen kunst – 
nu zit er natuurlijk geen gif meer in.’  
 ‘Hoezo niet? Het is hetzelfde flesje, en wat er eerst in zat, zit 
er nog steeds in, dat wil zeggen een beetje minder.’  
 ‘Ja, het gif, dat is al opgedronken, dat heeft de burgemeester 
bij zijn eerste slok binnengekregen... Het gif is lichter en komt 
bovendrijven.’  
 ‘Komt bovendrijven!’ tierde Peter, en de meester sprong 
meermalen op van woede en verontwaardiging.  
 ‘U hoort het! U hoort het!’ riep hij tegen de pastoor. De gees-
telijke behield zijn lijdende gezichtsuitdrukking en zijn gelijk-
moedigheid en beantwoordde de roep van Habrecht alleen met 
een gebaar van spijt. De gendarme bleef onbeweeglijk staan en 
straalde knarsend hitte uit; de dokter daarentegen verloor zijn 
geduld. Terwijl ze van hem zeiden dat hij zo zuinig met woor-
den was of ieder woord hem een gulden kostte, barstte hij los:  
 ‘O, nooit overwonnen, eeuwig triomferende domheid! Het 
gif is lichter en komt bovendrijven. We hebben het, we weten 
het en we blijven erbij en geen macht ter wereld kan ons daar-
van afbrengen. Zelfs al zou de Alwijze zelf uit de hemel neerda-
len om zich met het bewijzen en weerleggen te bemoeien, dan 
had Hij de reis tevergeefs gemaakt.’  
 De boeren hoorden deze aanklacht aan zonder goed te weten 
wat ze ermee aanmoesten, maar met stijgende verrukking had 
Pavel staan luisteren. De dokter was verbaasd over het begrip 
dat hem triomfantelijk en gelukzalig uit de vast op hem gerich-
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te ogen van de jongen tegemoetstraalde. Die had voor het eerst 
in zijn leven zijn hoofd trots en rechtop gehouden, zoog ieder 
woord van de dokter gewoon als een kostbare lafenis op en 
barstte, toen het laatste gezegd was, uit in een wild en uitda-
gend gelach.  
 Hij kreeg te maken met een storm van verontwaardiging. 
Kohautek kon het eerste moment niets doen om hem te be-
schermen: ondanks wanhopig verzet werd Pavel omverge-
gooid, mishandeld en getrapt. De gendarme moest al zijn auto-
riteit gebruiken en Anton, die hem terzijde stond alle kracht 
van zijn vuisten, om de jongen los te rukken uit de uitbarstin-
gen van zinloze woede van zijn onbevoegde rechters. Een snel, 
kort overleg met de geestelijke, de meester en de dokter, en Ko-
hautek besloot Pavel mee te nemen naar de rechtbank.  
 ‘Ik doe het niet,’ riep hij, ‘omdat ik hem als schuldig be-
schouw! Ik doe het, omdat jullie beesten zijn, waarvoor ik hem 
in veiligheid wil brengen! Iemand moet de paarden voor de 
wagen spannen.’  
 ‘Ik!’ riep Peter, ‘ik rijd hem!’ En met een sprong was hij de 
kamer uit.  
 De geestelijke wierp een blik uit het raam. Voor het huis 
hadden zich groepen gevormd die luisterden naar het rumoer 
dat tot de straat doordrong en losse woorden die ze opgevan-
gen hadden heel opgewonden nazegden.  
 Het tumult werd het ergste, toen Peter met zijn wagentje 
aankwam en de gendarme met Pavel en de meester, die de jon-
gen op zijn zware tocht niet in de steek wilde laten, in de deur-
opening van het doktershuis verschenen. Habrecht stapte bij 
Peter op de voorste bank en op de achterbank nam de gendar-
me plaats naast de delinquent. Vloeken, dreigende gezichten en 
gebaren begeleidden het wegrijdende voertuig. Peter stuurde 
het zo langzaam door het dorp, dat de hele straatjeugd tijd had 
zich erbij aan te sluiten en het te escorteren. Dat gebeurde met 
gejubel en gejuich. ‘Daar rijdt hij!’ riep een stem uit de horde; 
‘Daar rijdt hij!’ schalde het in koor.  
 ‘Waar ga je naartoe?’ riep een kleine, opgeschoten rakker, en 
een beeldschoon daglonerskind, een meisje met blauwe ogen, 
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een van de vrolijkste in de vermetele bende die ooit met Pavel 
aan het hoofd het bos in getrokken was om hout te stelen, vroeg 
lachend:  
 ‘Ga je naar je vader of naar je moeder?’  
 Dat parool gierde in ontelbare herhalingen door de lucht, de 
razernij werd steeds groter, en uiteindelijk sloeg Peter op bevel 
van de gendarme met de zweep in op de in een roes van leed-
vermaak en sadisme verkerende bende. Die leek zich te ver-
spreiden, maar sloeg alleen maar een kortere weg in om post te 
vatten achter een standbeeld van Sint-Jan, dat tussen bomen 
aan het eind van het dorp stond. Toen het wagentje daar aan-
kwam, werd het met een luid “Hallo” en een hagel van kluiten 
en stenen ontvangen. Kohautek vloekte, Peter spoorde de paar-
den aan, Habrecht trok zijn rok over zijn oren en Pavel bleef 
roerloos zitten. Pas toen het voertuig ook aan zijn hardnekkig-
ste achtervolgers ontsnapt was, bukte hij zich om de stenen die 
in de wagen gevallen waren er rustig uit te gooien, allemaal, 
behalve de laatste, de kleinste, die hij aandachtig en peinzend 
bekeek en daarna in zijn zak stak.  
 ‘Wat wil je met die steen?’ vroeg de gendarme.  
 ‘Als ik eenmaal een huis voor mezelf bouw – en ik ga er een 
bouwen,’ luidde het antwoord, ‘leg ik die steen onder de gren-
del van de deur, dat ik er iedere keer als ik naar binnen of naar 
buiten ga aan moet denken hoe de mensen tegen me waren.’  
 Een uur later waren ze op de plaats van bestemming. De dis-
trictsrechter liet Pavel voorgeleiden en leek eerder geneigd aan 
zijn schuld dan aan zijn onschuld te geloven. ‘Want,’ placht hij 
te zeggen, ‘wat mij betreft: ik denk van de mens niet het slechte, 
maar het allerlaagste.’  
 De gerechtigheid nam haar loop en er werd sectie gepleegd 
op het stoffelijk overschot van de burgemeester. Bij afwezigheid 
van de gerechtsscheikundige voerde zijn plaatsvervanger, een 
heel betrouwbare jonge man, de analyses op een hoogst elegan-
te manier uit en constateerde zonder meer de aanwezigheid 
van gif in de maag en de ingewanden van de overledene. Daar-
op had Pavel een aantal moeilijke dagen, maar hij bleef stand-
vastig en gedroeg zich voor de officiële rechter precies zo als hij 
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zich bij het verhoor in het dorp gedragen had. Aan zijn leed 
kwam een eind bij de terugkeer van de gerechtsscheikundige, 
die de werkzaamheden van zijn onervaren rivaal aan een on-
derzoek onderwierp, aantoonde dat ze gebrekkig waren en in 
overeenstemming met de ambtschirurg voor de districtsna-
tuurkundige onweerlegbaar bewees dat de burgemeester niet 
aan gif, maar aan zijn ziekte gestorven was.  
 Bijna onmiddellijk daarop volgde de vrijspraak van Pavel en 
zijn ontslag uit de gevangenis. Peter, zijn hoofdaanklager, werd 
veroordeeld tot betaling van de proceskosten.  
 De laatste zondag die Pavel in voorarrest doorbracht, had 
Habrecht toestemming gekregen hem te bezoeken. De meester 
was diep ontroerd bij het weerzien.  
 ‘Twee maanden in de gevangenis!’ riep hij, ‘zover heb je het 
gebracht, vijand van jezelf! Pavel, Pavel, de mensen hebben je al 
veel kwaad gedaan, maar niemand zoveel als jijzelf.’ Hij vroeg 
Pavel wat hij dacht in de lange, eenzame dagen en nachten.  
 ‘Niet veel. ’s Nachts slaap ik en overdag werk ik; ze hebben 
me gereedschap geleend,’ antwoordde Pavel en haalde het mo-
del van een huis onder zijn bed vandaan. Zijn toekomstige 
woonhuis, dat hij in het klein uiterst precies nagemaakt had, 
met ramen en een deur en een strodak. Een merkwaardig con-
trast: die jongen met zijn grove handen en dat sierlijke werk-
stuk. Hij had dat voor zijn zuster Milada gemaakt en vroeg 
Habrecht het mee te nemen en haar toe te sturen, en hij vroeg 
de meester ook haar te schrijven, want zijn zuster moest weten 
dat hij onschuldig was. Habrecht beloofde het te doen, maar 
verzweeg dat hij twee uitgebreide brieven aan moeder-overste 
geschreven had, waarin de toestand gewetensvol, eerlijk en uit-
voerig uiteengezet was, en waarin Pavel zo zuiver was als een 
paaslammetje van suiker. Beide zendbrieven waren in vorm en 
inhoud een toonbeeld van de hoffelijkheid die nooit groot ge-
noeg is, omdat ze voortkomt uit een onuitputtelijke innerlijke 
behoefte. Helaas was die geen aansporing tot imitatie geweest, 
want Habrechts brieven waren onbeantwoord gebleven.  
 

–––––––––– 
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Het liep tegen eind januari, de dag was mild, de sneeuw begon 
te smelten en smalle, bruine beekjes stroomden langs de hellin-
gen omlaag. Droefgeestig gluurde de zon door de witte wolken 
en de bladloze bomen langs de weg wierpen bleke schaduwen 
op de moerasachtig glinsterende veldweg, waar Pavel in de 
berm naar het dorp liep.  
 In zijn gevangenschap had hij vaak gedacht: als hij maar 
weer in de openlucht kwam en als hij zich weer bewegen 
mocht, dan kwam alles goed. Nu was hij vrij en hij liep naar 
huis, maar goed wilde het niet worden. Zo leeg, zo kaal en zo 
vreugdeloos als het landschap in zijn winterse armoede lag de 
toekomst voor hem.  
 Het eerste waar hij in het dorp naartoe ging, was de hut van 
de herder. Van het fornuis in de gang hadden ze de rommel die 
er vroeger op lag weggeruimd. Vinska knielde op de grond en 
pookte het vuur op, dat helder en vrolijk brandde. Zwijgend, 
zonder haar aan te kijken, liep Pavel langs haar, recht naar de 
kamer. Virgil en zijn vrouw slaakten een kreet, toen hij voor 
hen verscheen; de oude vrouw bedekte haar gezicht met haar 
schort en de oude man hield de binnenkomer als een duivels-
bezweerder zijn rozenkrans voor en beefde daarbij over zijn he-
le lichaam. Maar Pavel sloeg zijn armen over elkaar en zei:  
 ‘Zo, tuig, ik ben er weer, en een document dat de rechter mij 
niet mag vervolgen heb ik in mijn zak. Jullie kunnen me bij de 
meester beter met rust laten, anders loopt het slecht met jullie 
af. Mijn tong is niet vastgegroeid. Dat wou ik even zeggen,’ be-
sloot hij, draaide zich om en ging weg.  
 Ze keken hem onthutst na. Wat was hij in die twee maanden 
veranderd! Als jongen was hij weggegaan en als jonge man 
kwam hij terug; gegroeid was hij en daarbij niet magerder ge-
worden.  
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Buiten het dorp, aan de voet van een helling die jaren geleden 
bedekt was geweest met een allang gerooid boerenbos, bevond 
zich een verlaten zandgroeve. Sinds die tot op de laatste ader 
van de inhoud ontdaan was, behoorde ze tot het dode kapitaal 
van het gemeentelijk vermogen, en niemand dacht eraan het le-
ge stukje grond productief te maken, want niemand die daar 
was gaan ploegen en zaaien zou een oogst beleefd hebben. Eén 
keer bood een rentmeester van de barones, van wie de slechtste 
velden aan de zandgroeve grensden, dertig gulden voor het 
door onkruid overwoekerde stukje land, maar toen de koop ge-
sloten moest worden, zag hij er weer vanaf. Sinds die tijd had 
geen koper zich meer gemeld. Iedereen was heel verbaasd, toen 
er eindelijk weer een koper kwam, en wel in de persoon van 
Pavel Holub.  
 Er was een jaar verstreken, sinds hij uit de gevangenis ont-
slagen was en dag in, dag uit was hij, zomer en winter, eropuit 
gegaan en pas bij het invallen van de nacht thuisgekomen. 
Niets kon de eentonigheid van zijn levenswijze onderbreken en 
niets kon zijn belangstelling voor de gebeurtenissen in de bui-
tenwereld wekken. Aan het huwelijk van Peter en Vinska, dat 
in stilte gesloten was en in het dorp zelfs de hardnekkigste 
zwijger zoveel te bespreken had gegeven, maakte hij geen 
woord vuil. Die dag ging hij net als iedere andere dag naar Zba-
ro, waar hij altijd werk vond in de zaagmolen, in de suikerfa-
briek of in het bos. Hij verdiende veel en kon aan het eind van 
de week zijn loon helemaal in de spaarpot onder de vloer in de 
kamer van Habrecht leggen, omdat die voor kost en inwoning 
en kleding zorgde. Met genoegen zag hij zijn rijkdom groeien 
en zou volkomen tevreden zijn geweest – als twee voorwaarden 
vervuld waren. Een weerzien met zijn zuster was de eerste en 
het ophouden van de plagerijen van de dorpsjeugd de tweede. 
Maar geen van beide werden die vervuld. Iedere keer als hij bij 
de kloosterpoort kwam, werd hij onverbiddelijk afgewezen, en 
hoe vroeg hij ook naar Zbaro ging, altijd waren er jongens en 
meisjes nog vroeger opgestaan om naar hem te loeren en hem 
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onder de deur door of over de heg na te roepen: ‘Gifmenger! Je 
bent toch een gifmenger!’  
 Pavel had lang gezwegen, maar beklaagde zich uiteindelijk 
vol bitterheid bij de meester.  
 ‘Kijk, kijk,’ antwoordde die, ‘je ergert je. Hoe lang is het ge-
leden dat je niets liever wou dan dat de mensen slecht over je 
dachten?’  
 De jongen kreeg een kleur. ‘Je krijgt er wel een keer genoeg 
van,’ zei hij en Habrecht antwoordde:  
 ‘Dat denk ik ook. Als iemand slaag gekregen heeft en dat 
eerst ook ondergaat en zegt: “Vooruit maar!” en als hij er uit-
eindelijk toch genoeg van krijgt en zegt: “Ophouden!” dan 
wordt het voor degenen die de klappen uitdelen juist leuk. Hoe 
vergaat het mij en hoe lang is het geleden dat ik moest lachen, 
als de mensen kwamen vragen of ik wilde zorgen dat de hagel 
hun veld of de bliksem hun schuur niet verwoestte? Dat vleide 
me... Mensen nog aan toe... En nu zou ik iedere ezel om de hals 
willen vallen die alleen maar denkt dat ik net zo dom ben als 
hijzelf.’  
 In de herberg overlegden de boeren intussen over de ver-
koop van de zandgroeve aan Pavel. Anton, de smid, wie naar 
zijn mening werd gevraagd, was ervoor.  
 Op hem had de vrijspraak die Pavel officieel gekregen had, 
indruk gemaakt en het rapport van de deskundigen had hem 
gesterkt in de twijfel die hij vanaf het begin aan het geringe ge-
halte van het gif gehecht had. Zijn advies was: verkoop de 
zandgroeve aan de jongen; hij heeft geld en hij moet betalen.  
 Het voorstel werd aangenomen.  
 Pavel werd mondig verklaard en verwierf de zandgroeve 
voor een hoog bedrag, nadat ze hem duidelijk hadden gemaakt 
dat de gemeente, die al zeven jaar geld aan hem uitgaf, hem 
echt niets cadeau kon geven.  
 Hijzelf vond zijn bezit niet te duur betaald. Hij vond een be-
drag nog altijd klein dat een wonder had bewerkt en hem, de 
bedelaar, het gemeentekind, aan eigendom geholpen had. Zijn 
weldoener en hij eindigden de dag waarop het koopcontract ge-
tekend was heel plechtig.  
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 Habrecht stak behalve het lampje ook een kaars aan en Pavel 
stalde zijn schatten voor zich uit: het document van de recht-
bank, het koopcontract, de rest van zijn spaargeld en Milada’s 
buideltje met de nog niet aangesproken inhoud. Ze telden het 
geld en maakten een begroting van de kosten van de bouw. 
Over de bakstenen maakten ze zich geen zorgen: die zou Pavel 
op het veld van de meester spitten en naar klei hoefde je in de 
buurt niet ver te zoeken. Het was daarentegen moeilijk om aan 
hout te komen: daarvoor waren de beschikbare middelen niet 
toereikend en ze konden in het gunstigste geval pas voor de 
volgende herfst bijeengebracht worden. Gelukkig kwam de 
dakstoel het laatst; Pavels eerste zorgen betroffen het egaliseren 
van zijn grond en de opbouw van zijn vier muren. Genoeg om 
mee te beginnen en genoeg voor iemand die voor zijn eigen 
aangelegenheden alleen de tijd had die de dienst bij andere 
mensen hem overliet.  
 Nadat dit allemaal besproken was, pakte de jongen pen en 
papier en schreef, diep zuchtend en met meer inspanning dan 
het vellen van een boom hem gekost zou hebben, de volgende 
brief:  
 

Milada,  
mijn allerliefste zuster ik ben drie keer bij je geweest maar de nonnen 
gaven geen toestemming de meester heeft ze al geschreven. Milada ik 
heb de zandgroeve gekocht waar ik voor mezelf en moeder het huis ga 
bouwen, vraag de barones of ze mij naar jou laat gaan omdat ik on-
schuldig ben en van de rechtbank het papier gekregen heb dat de recht-
bank me niets mag doen ik heb ook nieuwe kleren en wil niet meer in 
het klooster knecht zijn omdat ik de zandgroeve heb. Dus moeten de 
nonnen me bij jou laten.  
 
Ook aan zijn moeder schreef Pavel dezelfde avond nog om haar 
mee te delen dat ze na het uitzitten van haar straf een onderko-
men bij hem kon krijgen.  
 Van zijn moeder kwam ook al gauw een brief vol liefde, 
dank en verlangen; het antwoord van Milada liet lang op zich 
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wachten en leverde, toen het kwam, een hevige teleurstelling 
op.  
 

Lieve Pavel,  
Ik heb altijd geweten dat je onschuldig bent en ik was blij en dankte 
God dat hij je waardig acht om onschuldig te lijden, naar het voor-
beeld van Onze-Lieve-Heiland. En nu moet ik je iets zeggen, Pavel. Ik 
heb je lang niet gezien, maar dat was alleen gehoorzaamheid en geen 
vrijwillig offer en dat heeft mijn Verlosser me niet aangerekend. Nu 
heeft de eerwaarde moeder-overste je toestemming gegeven om me te 
bezoeken, en nu kan ik pas een vrijwillig offer brengen. Dat doe ik, 
Pavel, en ik smeek je: kom niet naar me toe, wacht nog een jaar, wacht 
zonder morren, want alleen het offer dat we blijmoedig aan de voet 
van het kruis leggen, is God welgevallig en wordt door Hem degenen 
aangerekend voor wie we het brengen. Laten we er blijmoedig afstand 
van doen, je weet dat we het doen voor de zielen van onze ouders, die 
bij de Eeuwige Rechter geen andere voorsprekers hebben dan wij. Kom 
dus niet. Als je toch kwam, lieve, lieve Pavel, dan zou dat tevergeefs 
zijn: mij kreeg je niet te zien, want ik zou de goede nonnen vragen om 
mij voor jou te verstoppen. Je zou weer weggaan, je had mij niet ge-
zien en je had het mij alleen maar oneindig moeilijk gemaakt, want ik 
houd van je, mijn lieve Pavel, nog meer dan je van jezelf houdt.  
 
‘Wat schrijft je zuster?’ vroeg Habrecht, die de jongen met een 
pijnlijk getroffen gezicht naar het papier zag staren, waarop hij 
het mooie, regelmatige handschrift langzaam had zitten ontcij-
feren. Pavel boog zich plotseling voorover en dikke tranen big-
gelden uit zijn ogen.  
 ‘Wat schrijft ze?’ herhaalde de meester, maar hij kreeg geen 
antwoord en vroeg niets meer; hij wist immers uit ervaring: als 
een mens iets wil verzwijgen, dan is geen macht ter wereld in 
staat hem zijn geheim te ontfutselen.  
 Toen het lente werd, spitte Pavel in een reeks maanlichte 
nachten de leem voor zijn huis. Meer dan eens ontdekte hij, als 
hij ’s avond thuiskwam uit de fabriek, dat zijn werk kapotge-
maakt was. Kleine voeten waren over de nog zachte stenen ge-
lopen en hadden ze onbruikbaar gemaakt. Pavel wachtte de 
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boosdoeners op, betrapte ze en bracht ze naar de pastoor. Ze 
kregen een vermaning, die echter geen effect had, want de bal-
dadigheid herhaalde zich. Gewapend met een knuppel wilde 
hij zich achter een oude, dikke notenboom posteren om de uit 
het dorp oprukkende vijanden daar op te wachten, een pak 
slaag te geven en weg te jagen. Tot zijn grote verbazing merkte 
hij dat de baan van bewaker, waarnaar hij wilde solliciteren, al 
vergeven was, en wel aan Virgil. Die had eveneens een stok in 
zijn hand.  
 ‘Ik ben er,’ zei hij, ‘en ik heb er net een paar weggejaagd.’  
 ‘Wat wil je, boef?’ snauwde Pavel. ‘Ga weg, rotvent, met jou 
wil ik niks meer te maken hebben!’ En hij hief zijn knuppel.  
 Virgil had de zijne op de grond gezet, zijn handen erop ge-
legd en was ineengekrompen. Bevend en deemoedig zei hij:  
 ‘Pavliček, sla me niet, laat me hier staan, ik sta hier om op je 
stenen te passen.’  
 ‘Jij, ja, uitgerekend jij wilt erop passen? Ik ken je. Loop naar 
de duivel!’  
 ‘Noem zijn naam niet!’ jammerde de oude man bezwerend, 
terwijl zijn knieën knikten, ‘om godswil, noem zijn naam niet! 
Ik ben oud, Pavliček, ik heb niet lang meer te leven en je moet 
niet tegen me zeggen: “Loop naar de duivel!”’  
  ‘Het maakt niet uit of ik het zeg, het maakt niet uit of je 
weggaat, en als je niet uit jezelf gaat, komt hij je halen.’  
 Virgil begon te huilen: ‘Mijn vrouw heeft ook niet lang meer 
te leven en ze is bang. Ze wil je nog één keer zien voor ze dood-
gaat. Zij was het ook die tegen me zei: “Ga ernaartoe om op zijn 
stenen te passen.”’  
 Pavel bekeek hem zwijgend en aandachtig. Wat zag hij er 
vreemd uit! Helemaal verschrompeld en mager, bevend van de 
kou in zijn dunne kleren en met een kleur als vuur, als een 
lampje van rood glas, waarin een brandende pit drijft. De olie 
waarop dat jammerlijke bestaan brandde, was de brandewijn 
en de enige troost die het verkwikte was een gedachteloos ge-
mummeld gebed.  
 Arme boef, dacht Pavel, de tijd is voorbij dat je me mishan-
deld hebt, en nu kruip je voor me. ‘Blijf dan maar,’ zei hij aarze-
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lend en nog steeds vol wantrouwen, ‘dan zal ik zien wat voor 
een bewaker ik aan je heb.’  
 Toen hij terugkwam, was alles in orde. Virgil hield werkelijk 
trouw de wacht, vroeg geen lof of loon en vroeg alleen altijd: 
‘Wil je niet bij mijn vrouw komen?’  
 Pavel liet haar zeggen dat ze wat hem betrof in vrede kon 
sterven, maar dat hij haar niet meer wilde opzoeken. De hoofd-
reden voor zijn weigering was de angst dat hij Vinska bij haar 
moeder aan zou treffen en haar daar niet uit de weg kon gaan, 
wat hij zorgvuldig deed, sinds ze Peters vrouw geworden was. 
En door een andere kant uit te kijken, als hij haar tegenkwam, 
en zich voor ieder bericht over haar zoveel mogelijk doof te 
houden, verdreef hij zelfs iedere gedachte aan haar die zich on-
willekeurig aan hem wilde opdringen.  
 Zij had bereikt wat ze zo graag wilde en hij had haar daarbij 
geholpen; nu moest het afgelopen zijn. Wat deed hem dan nog 
pijn, tegen zijn wil, krachtiger dan zijn eigen kracht, wat kwel-
de hem als hij haar onder ogen kreeg? Hij sloeg zijn armen over 
elkaar op zijn hart en mompelde met een vloek: ‘Niet kloppen!’ 
Maar zijn hart klopte toch, als de knappe boerin voorbijliep of 
voorbijreed in hetzelfde wagentje waarin haar man nu ander-
half jaar geleden Pavel naar de rechtbank gebracht had. Ze 
deed haar best om er gelukkig uit te zien, maar het echt zijn kon 
ze waarschijnlijk niet. Peter was een tirannieke en gierige echt-
genoot, die alle veronderstellingen van Virgilová tenietgedaan 
had. Zijn schoonouders mochten niet in zijn huis komen en het 
weinige wat Vinska kon doen om hun toestand te verbeteren 
gebeurde in het geheim, met angst en beven.  
 Zijzelf was welgesteld en had met pracht en praal de doop 
van haar tweede kindje gevierd, maar dat was net als het eerste, 
dat kort na de bruiloft geboren was, na een paar weken gestor-
ven, en in het dorp zeiden ze al: ‘Die kan geen kind grootbren-
gen.’  
 Pavel was juist aangekomen, toen de kleine doodkist heel stil 
en als het ware beschaamd de poort uitgedragen werd. En uit 
de kamer had hij een gesnik gehoord, een gesnik dat hem door 
de ziel sneed en hem herinnerde aan het moment dat de onge-
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lukkige die snikte aan zijn borst gelegen had om hem te be-
stormen met haar smeekbeden en bedwelmd met haar liefko-
zingen.  
 De dood van haar tweede kleinkind maakte Virgilová nog 
mee, maar korte tijd later sloeg haar laatste uur, na een zware 
en vreselijke strijd.  
 De geestelijke mocht niet wijken van haar bed; nog toen ze 
doodging verlangde ze naar zegen en gebed en in haar breken-
de ogen was nog de vraag te lezen: is het me vergeven?  
 Met onverschilligheid nam Pavel haar doodsbericht op en 
was niet onder de indruk van Virgils geweeklaag over het ver-
lies van zijn vrouw. De troost die hij de weduwnaar ten deel liet 
vallen, luidde: ‘Erg is het niet,’ en Virgil onderbrak zijn uitbar-
stingen van verdriet, richtte zijn ogen knipperend op Pavel en 
vroeg half overtuigd: ‘Denk je?’  
 Dat gebeurde aan het einde van de zomer, en op de eerste 
zondag na die gebeurtenis liet de pastoor Pavel bij zich roepen.  
 Het was na de zegen; de geestelijke zat in zijn tuin op de 
bank onder de mooie perenboom, waaraan de vruchten al 
goudachtig begonnen te kleuren, en was helemaal verdiept in 
het lezen van een krant. Pavel stond er al een tijdje, zonder dat 
hij de pastoor durfde aan te spreken, voor die zijn kleine, door 
een breedgerande strohoed beschaduwde gezicht ophief en na 
enige aarzeling zei: ‘Er is je onrecht aangedaan.’ Zijn blik gleed 
langs Pavel en richtte zich op de verte: ‘Jij hebt geen schuld aan 
de dood van de burgemeester.’  
 ‘Natuurlijk niet,’ antwoordde Pavel, ‘maar de kinderen lopen 
me toch na en ze schreeuwen: “Gifmenger!” Ik zou u willen 
vragen ze te verbieden om “Gifmenger!” te roepen.  
 ‘Denk je dat ze dat met mijn toestemming doen?’ vroeg de 
priester op geprikkelde toon.  
 ‘En de ouderen,’ vervolgde Pavel, ‘zijn net zo. Drie keer heb 
ik dennetjes geplant op mijn grond, want iets anders groeit daar 
niet. Drie keer hebben ze alles uit de grond getrokken. Ze zeg-
gen: jij moet een vrijstaand huis hebben, we moeten van alle 
kanten in je huis kunnen kijken, want we moeten weten wat je 
aan het doen bent in je huis.’  
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 De pastoor schraapte zijn keel: ‘Hm, hm... Dat komt doordat 
je zo’n slechte naam hebt. Je moet proberen een goede naam te 
krijgen.’  
 Pavel mompelde: ‘Ik heb mijn document van de rechtbank.’  
 ‘Dat helpt allemaal niets, als de mensen het niet geloven,’ zei 
de geestelijke. ‘Op het geloof komt het aan, in grote en in kleine 
dingen. Voor je eeuwige zaligheid heb je het geloof aan God no-
dig en voor je welzijn hier op aarde heb je het geloof van de 
mensen in jezelf nodig.’  
 ‘Dat zou mooi zijn.’  
 ‘Je wilt zeggen dat het mooi zou zijn als je het kon krijgen. 
Bedoel je dat?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Doe daar dan je best voor. Je bent al op de goede weg en je 
moet alleen proberen zo door te gaan. Maar zonder steun zal 
dat waarschijnlijk niet lukken, die zul je nog lang nodig hebben. 
Tot nu toe was de meester je steun... Maar dat zal niet lang 
meer duren.’  
 ‘Hoezo? Waarom? Waarom niet lang meer?’  
 ‘Omdat hij overgeplaatst wordt naar een andere school.’  
 ‘Overgeplaatst?’ riep Pavel ontzet.  
 ‘Waarschijnlijk.’  
 Een ogenblik keek de pastoor hem recht aan en daarna zei 
hij: ‘Meer dan waarschijnlijk: zeker. Wees erop voorbereid en 
denk eens na tot wie je je kunt wenden, als de meester weggaat, 
tegen wie je in dat geval kunt zeggen: “Wilt u zich alstublieft 
om mij bekommeren?”’  
 Na een stilte, waarin Pavel terneergeslagen voor hem stond, 
vervolgde de pastoor, die oprecht zijn best deed om voor de on-
behouwen jongen, die geen enkele sympathie voor hem voelde, 
op zijn minst de betrokkenheid van een zielzorger op te bren-
gen: ‘Denk er eens over na; is er niemand die je zou kunnen 
vertrouwen en met wie je zo zou kunnen praten?’  
 Hij moest de vraag herhalen, voor die beantwoord werd en 
daarna gebeurde dat met zo’n vastberaden “Niemand”, dat de 
priester voorlopig geen poging deed die vaste overtuiging aan 
het wankelen te brengen. Hij schraapte nogmaals zijn keel.  



 106 

 ‘Zozo,’ zei hij, ‘niemand? Dat is niet zo best. Denk toch eens 
even na, misschien kun je toch nog iemand bedenken.’ Hij 
leunde weer achterover tegen de boom, keek in de verte en be-
sloot: ‘Ga maar naar huis; je kunt ook tegen de meester zeggen 
dat ik tegen de avond waarschijnlijk even langskom.’  
 Pavel ging in verwarring weg, half verdoofd, alsof hij een 
klap op zijn hoofd gekregen had.  
 Toen hij thuiskwam, vond hij de meester voor zijn boek aan 
tafel met het van zoete pijn verheerlijkte gezicht dat hij altijd 
trok wanneer hij in die geliefde bladzijden verzonken was. 
Pavel ging tegenover hem zitten en keek naar hem met onein-
dig gespannen aandacht. Lang durfde hij hem niet te storen, 
maar uiteindelijk barstte hij ongewild los met de woorden: 
‘Meester, wat heb ik nou toch over u gehoord?’  
 Nauwelijks had hij die verwijtende vraag gesteld, of hij 
schrok van de uitwerking ervan. Habrecht was lijkbleek ge-
worden, er kwam een waas voor zijn ogen, zijn mond hing 
open en beefde; vergeefs probeerde hij te spreken, maar er 
kwam alleen een onsamenhangend gestotter uit. Naar adem 
happend zwaaide hij met zijn handen in de lucht en zakte 
kreunend en steunend achterover in zijn stoel. Maar Pavel, die 
nog nooit iemand had zien sterven en dacht dat het veel ge-
makkelijker ging dan het in werkelijkheid gaat, viel op zijn 
knieën en bezwoer hem handenwringend: ‘Niet doodgaan, 
meester, niet doodgaan!’  
 Er ging een flauwe glimlach over Habrechts gezicht: ‘Onzin,’ 
zei hij, ‘van sterven is geen sprake, maar van wat je over mij 
gehoord hebt. Biecht maar op!’ commandeerde hij, terwijl hij 
overeindkwam en vreselijk rolde met zijn ogen. ‘Wat was het, 
wat voor onzin? O, vermaledijde onzin! Geen verstandig mens 
gelooft die onzin en toch leeft die van het geloof en rolt zo door 
in het donker, in de diepte. Ze tellen het op hun vingers, dege-
nen die zelf niet meetellen... Wat heb je gehoord? Zeg op!’ Hij 
trok Pavel overeind en schudde hem door elkaar, maar toen de 
verblufte jongen wilde gaan praten, drukte hij zijn hand op 
diens mond en gebood hem te zwijgen.  
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 ‘Wat kwam eruit? Wat ik weet, tot walgens toe weet en waar 
ik niet van kan slapen. Houd je mond!’ riep hij, ‘ik zal eens wat 
zeggen, ik ellendige leugenaar zal de waarheid zeggen, ik arme 
tollenaar zal die jou arme tollenaar vertellen. Ga zitten, luister 
en buig je hoofd. Al is het maar een meelijwekkend verhaal en 
het verhaal van een jammerlijke dwaasheid, het is toch heilig, 
want het is waar.’  
 Hij ging naar de waterkruik, dronk met lange teugen en be-
gon toen zacht en haastig te vertellen van de tijd dat hij jong 
was, zoon van een leraar en hulp van zijn ziekelijke vader, door 
talent en omstandigheden, door alles wat natuurlijk en verstan-
dig was bestemd om ooit te worden wat zijn vader was. Maar 
in zijn hart kookte de eerzucht en prikkelde de ijdelheid en die 
slechte raadgevers leidden zijn verlangen af van het gemakke-
lijk bereikbare en spiegelden hem een hoog doel voor als het 
enige begerenswaardige. De toekomst van een grote professor 
in de grote stad, daar droomde hij van, en zijn zwakke vader 
droomde het voor hem, en dat schimmenspel van de toekomst 
leefde en voedde zich met het vlees en bloed van de werkelijk-
heid, met de kracht, de gezondheid en de slaap van de jeugd... 
Hoe lang kan een aan beide kanten aangestoken fakkel bran-
den? Geen mens kan ongestraft twee mensen tegelijk zijn: 
overdag leraar en ’s nachts student. Als de eerste nog jong, 
maar als de tweede al heel oud, want met schrikbarende snel-
heid verstreek de tijd die hij voor zijn doel maar voor de helft 
gebruiken mocht. Op een ochtend zakte hij bij de deur van de 
school in elkaar. Als uit de verte hoorde hij nog een bevend ge-
roep om hulp, zag als door een dikke mist hoe een geliefd oud 
gezicht zich over hem boog, en daarna was alles stil en donker 
en weldadig overviel hem het gevoel van een diepe, loodzware 
rust.  
 Er ging veel tijd voorbij; Habrecht lag daar maar, eerst met 
verwarde koortsdromen en later in doffe bewusteloosheid. Ze 
dachten dat hij dood was, legden hem in een kist en brachten 
hem naar het lijkenhuis. Daar werd hij wakker. Zijn terugkeer 
in het leven wekte alleen maar ontzetting, want er was niemand 
meer om zich erover te verheugen. Zijn vader was van schrik 
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en woede gestorven, die sliep al sinds een paar dagen onder het 
gras van het kerkhof, en liever was de herrezene hem in het 
graf gevolgd dan als een gebroken man opnieuw de strijd met 
het leven aan te gaan. Een voortzetting van zijn studie was on-
denkbaar – Habrecht solliciteerde naar de functie die zijn vader 
bekleed had. Hij kreeg die – tot ontevredenheid van de dorps-
bewoners.  
 ‘Dat iemand die drie dagen dood geweest is, weer levend 
wordt, dat is, hoe je het ook wendt of keert, een griezelige zaak. 
“Waar heeft zijn ziel zich opgehouden tijdens die drie dagen? 
Uit welk huiveringwekkend gebied komt die terug?” vroegen 
ze. De vreemdste geruchten begonnen zich te verspreiden en er 
ontstond het sprookje van de blik die de meester in de hel ge-
worpen had. En hij accepteerde het. Hij was een arme, te gron-
de gerichte mens, die bang was geweest van de schoolkinderen 
geen respect te krijgen, en die gevleid was, toen hij merkte dat 
hij zelfs de volwassenen angst inboezemde en dat iemand hem 
niet zo gauw durfde tegenspreken of tegen hem ingaan. De mo-
gelijkheid was hem afgenomen om zijn edele eerzucht te bevre-
digen; een valse eerzucht maakte zich van hem meester en om 
die te bevredigen greep hij naar onoorbare middelen. Hij voed-
de de waan, terwijl het zijn plicht was die te bestrijden; hij, een 
leraar, een verbreider van de waarheid op aarde, een strijder 
tegen de dwaling, hij ondersteunde de leugen en de domheid – 
de vijand. Hij was een stille verrader van zijn eigen zaak, hij 
hield het vooroordeel in stand, omdat zijn ijdelheid dat eiste.  
 De pastoor, die hem doorzag, keurde zijn manier van doen af 
en zijn eigen geweten verweet hem het onrecht. Hij besloot het 
niet meer te begaan, hij vatte dat plan op en dacht dat het ge-
makkelijk uitvoerbaar was.  
 Tot welke conclusie moest hij intussen komen? De waan die 
hij vroeger ondersteund had en nu uit wilde roeien, was niet 
meer uit te roeien. Niet in korte tijd en niet in lange tijd, niet 
met weinig moeite en niet met veel moeite...  
 ‘Ik heb de dwaasheid een vinger gegeven,’ riep hij uit, ‘en 
die heeft de hele hand genomen! Ik heb met slangen gespeeld, 
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en nu ik inzie dat ik er verkeerd aan doe en op wil houden, is 
het te laat, en ik zit reddeloos in de knel.’  
 Gekweld door een pijnlijke onrust, begon hij zoals gebruike-
lijk door de kamer te ijsberen.  
 ‘Was ik maar een eerlijke misdadiger, een moordenaar voor 
mijn part – een eerlijke moordenaar en niet het leugenachtige 
schepsel dat ik ben... Dat ik ben! Want daar kom je niet meer 
vanaf. De valsheid is ingevreten in de mens en regeert hem te-
gen zijn wil. Dat is vreselijk: waar willen zijn en het niet meer 
kunnen.’  
 Hij bleef voor Pavel staan, pakte hem bij beide armen en 
schudde hem door elkaar: ‘Jij zult het ook ervaren, als je niet 
verandert... Je moet veranderen! Jij kunt het nog!’  
 ‘Wat moet ik doen?’ vroeg Pavel.  
 ‘Niet liegen, niets zeggen wat je niet als waar beschouwt, niet 
in het goede, want dat is laaghartig, en niet in het kwade, want 
dat is dom. Je maakt jezelf tot een knecht van ieder tegen wie je 
liegt, al is die tien keer zo slecht en minderwaardig als jij. Ik 
weet wat je wilt: je koppig tonen en angst inboezemen... Wacht 
maar tot de dag van de ommekeer komt – die komt bij jou, hij 
breekt al aan – wacht maar, tot je een keer schrikt van jezelf.’  
 ‘Meester,’ onderbrak Pavel hem, ‘stil, er wordt geklopt.’  
 Habrecht kromp in elkaar. ‘Er wordt geklopt? Wat? Wie? Ah 
– – eerwaarde!’  
 De geestelijke was binnengekomen. ‘Ik heb drie keer ge-
klopt,’ zei hij, ‘maar u hoorde het niet, u praatte zo hard.’ Zijn 
intelligente, scherpe ogen richtten zich onderzoekend op de 
door zijn onverwachte verschijnen uit zijn evenwicht gebrachte 
meester.  
 ‘O, eerwaarde, wat mooi... Wat is er van uw dienst? Een 
stoel... Pavel, een stoel,’ stamelde Habrecht en haastte zich naar 
de tafel, waartegen hij zijn trillende benen steunde en waarover 
hij als ter bescherming zijn geronde armen uitstak. Met een 
weergaloze onhandigheid die zichzelf verraadde, richtte hij de 
aandacht van de priester op datgene wat hij tot iedere prijs had 
willen verbergen: het openliggende boek.  
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 De pastoor kwam naderbij, sloeg voor Habrecht het kon 
voorkomen de titelpagina op en las met schrik, met afschuw en 
met woede: Titi Lucretii Cari, De rerum natura.  
 Hij trok zijn hand terug, veegde die heftig aan zijn jas af en 
riep: ‘Lucretius! O, meester toch!’  
 En Habrecht, die het heel moeilijk had, vond moeizaam en 
langzaam zijn zelfbeheersing terug – voor een leugen. ‘Toeval,’ 
stotterde hij, ‘toevallig overgebleven dat boekje, uit de tijd van 
de filologische studies... Toevallig nu tevoorschijn gekomen...’  
 ‘Dat mag ik hopen, anders zou u daar nog spijt van krijgen,’ 
antwoordde de geestelijke, die hem niet uit de ban van zijn blik 
liet ontsnappen.  
 ‘En u hebt gelijk, dat u een hemel hebt en die aan iedereen 
kunt beloven die bij u komt om troost te zoeken,’ flapte Hab-
recht eruit.  
 Toen de priester weg was, pakte Habrecht het stukgelezen 
boek, liefkoosde het als iets levends en sloot het aan zijn borst – 
zijn steeds weer met nieuw geluk genoten en steeds weer ver-
loochende vriend.  
 
 

12 
 
Pavel werkte flink door aan zijn huis en het kwam af, ondanks 
alle hindernissen die de moedwil en de slechtheid verzonnen 
om de bouwer de voltooiing van zijn bescheiden werk te be-
moeilijken. Daar stond het nu, bedekt met mos en stro, heel 
laag en heel scheef. Uit de drie raampjes gluurde de armoede, 
maar wie onzichtbare opschriften kon lezen las boven de smalle 
deur: Door mij gaat de vlijt naar binnen die deze armoe zal overwin-
nen. Voorlopig was de hut het mikpunt van spot van iedere 
voorbijganger. Maar Pavel liet het plezier in zijn huisje niet be-
derven en begon opgewekt aan de inrichting. Hij had een haard 
gebouwd en een bescheiden voorraad planken gekocht. Om die 
met hem na te kijken kwam de meester langs. Ze overlegden, 
keerden iedere plank wel tien keer om en bespraken hoe die het 
beste te gebruiken was. Plotseling keek Pavel op en luisterde. 
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Het geratel van een zware wagen die de heuvel opreed was te 
horen.  
 ‘De barones komt!’ riep Pavel, ‘die heeft mijn huis nog niet 
gezien; wat zal ze zeggen, als ze ziet dat ik een huis heb?’  
 Inderdaad kende de barones Pavels bouwwerk nog niet. De 
rijtoeren van de oude dame gingen gewoonlijk een andere kant 
uit. De slechte, steile weg door het dorp reed ze maar één keer 
per jaar, meestal in de herfst, als ze haar oude, gepensioneerde 
boswachter boven in het jagershuis opzocht. Dat was vandaag 
en zou wel vaker gebeurd zijn, als haar bediende Matthias niet 
telkens een reden genoemd had om van de rit naar het jagers-
huis af te zien. De reden voor al die redenen was dat hij last had 
van jicht in zijn benen, niet graag liep en heel goed wist dat het 
aan het eind van het dorp, waar het steiler werd, zou zijn: ‘Stap 
maar uit, Matthias, je bent te dik en die arme paarden trekken 
het niet meer.’  
 Toen Pavel de nadering van het rijtuig opmerkte, had Mat-
thias juist van de bok af moeten stappen en liep chagrijnig ach-
ter de grote calèche waarin de barones eveneens chagrijnig zat. 
Ze ergerde zich over de hobbel die haar koetsier maakte en 
weet die aan een gebrek aan respect, terwijl die hobbel alleen 
maar het gevolg van de drukkende jaren was. De meesteres zei 
hardop voor zich uit: ‘Dat de mensen tegenwoordig niet meer 
rechtop kunnen zitten! Wat zijn dat voor manieren? Het is een 
schande dat iemand zich helemaal niet kan beheersen!’ Zijzelf 
zat stijf als een kaars en zo gestrekt als ze kon het goede voor-
beeld te geven, wat onder de gegeven omstandigheden natuur-
lijk weinig zin had. Daarbij keek ze levendig en nieuwsgierig 
rond door de grote bril die ze bij haar rijtoeren altijd opzette. Bij 
de zandgroeve ontdekte ze de nieuwe hut die daar stond en 
riep:  
 ‘Matthias, wie heeft daar nou weer een stal gebouwd? Wat is 
dat voor een stal?’  
 Matthias versnelde zijn pas, nam zijn hoed af en antwoord-
de: ‘Dat is een hut.’  
 ‘Potdorie! Wie heeft die gebouwd?’  
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 Matthias glimlachte minachtend: ‘Die heeft Pavel gebouwd, 
Pavel Holub.’  
 ‘God beware! Die bouwt huizen?’  
 ‘Ja,’ vervolgde Matthias, terwijl hij vertrouwelijk zijn hand 
op het portier legde, ‘voor zijn moeder, zeggen ze, dat die een 
onderkomen heeft, wanneer ze uit het tuchthuis komt. Dat 
wordt een roversnest; nog goed dat het zo apart staat en zo ver 
buiten het dorp.’  
 Tijdens dit gesprek was de equipage aangekomen voor het 
hutje, met daartussen alleen nog de berm en de ruimte waar 
Pavel zijn planken neergelegd had.  
 De barones beval de koetsier fatsoenlijk te remmen en stil te 
houden. Ze boog zich uit het rijtuig en vroeg: ‘Wat zijn dat voor 
planken?’  
 Habrecht stapte naar voren om de barones te begroeten.  
 ‘Kijk eens aan,’ zei die, ‘de meester, dat is mooi, dan kunt u 
me meteen vertellen wat dat voor planken zijn.’  
 ‘Die komen uit uw zaagmolen, mevrouw.’  
 ‘En hoe komen ze hier?’  
 ‘Als eigendom van Pavel Holub, die ze gekocht heeft.’  
 ‘Gekocht?’ vroeg de barones; ‘moeilijk te geloven dat die iets 
gekocht heeft.’  
 Pavel was tot dan toe onbeweeglijk achter de meester blijven 
zitten; bij de laatste woorden van de barones sprong hij op, 
draaide zich om, sprong de hut in en kwam meteen weer terug 
met een papier in zijn hand dat hij de barones zonder een 
woord overhandigde.  
 ‘Wat is dat?’ vroeg ze, ‘wat komt hij me brengen?’  
 ‘De betaalde rekening van de gekochte planken,’ antwoord-
de Habrecht, tot wie de vraag gericht was.  
 ‘Zo – dat koopt maar en betaalt rekeningen. Waar haalt hij 
het geld vandaan? Ik heb gehoord dat hij een buidel vol geld 
gestolen heeft.’  
 ‘Een oud verhaal, mevrouw, dat niet eens waar was, toen het 
nog nieuw was.’  
 ‘Ik weet wel dat u altijd aan zijn kant staat. Volgens u heb ik 
altijd ongelijk tegenover slechte mensen.’  
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 ‘Hij is niet slecht meer. Die tijden zijn voorbij, neemt u dat 
maar van me aan, mevrouw.’  
 ‘Waarom zegt hij dat niet zelf? Waarom staat hij daar als het 
vleesgeworden slechte geweten? Bied je verontschuldigingen 
aan,’ zei de oude dame tegen Pavel, ‘zeg iets, vraag iets. Als ik 
geweten had dat je een huis bouwde en planken nodig had, dan 
had ik ze cadeau gedaan... Kun je niets vragen? Weet je niets 
wat je me kunt vragen?’  
 Nu keek Pavel op naar de oude vrouw. Aarzelend en twijfe-
lend keek hij haar aan. Of hij iets te vragen had, vroeg ze niet 
meer, nadat die duistere ogen haar aangekeken hadden en ze er 
zo’n zorgelijk en onuitsprekelijk diep verlangen in gelezen had.  
 ‘Wat wil je dan?’ vroeg ze, ‘zeg op!’  
 Pavel aarzelde een ogenblik, vermande zich en antwoordde 
tamelijk duidelijk en vastberaden: ‘Ik zou u willen vragen om 
mijn zuster Milada te schrijven, dat ik toestemming krijg om 
haar te bezoeken.’  
 Ongeduldig schudde de barones haar hoofd: ‘Dat kan ik niet 
doen, daar bemoei ik me niet mee, dat is een zaak van de non-
nen. Je mag niet zomaar naar Milada, dat mag ik ook niet. Mi-
lada is niet meer van ons, maar van de hemel... Die vent,’ zei ze 
weer tegen Habrecht, ‘zegt ook altijd hetzelfde; ik begrijp niet 
hoe ze kunnen zeggen dat hij veranderd is... En nu gaan we. 
Adieu! Vooruit, Jakob!’  
 Het rijtuig zette zich in beweging, maar was nauwelijks een 
eindje verder gereden, toen de barones opnieuw stil liet hou-
den, Habrecht naderbij wenkte en vroeg:  
 ‘Wat is er met de nieuwe meester? Waarom komt hij niet? Hij 
had zich vandaag toch voor moeten stellen.’  
 ‘Morgen, mevrouw, als ik zo vrij mag zijn.’  
 ‘Hoezo morgen? Is het vandaag dan geen woensdag?’  
 ‘Neemt u me niet kwalijk, vandaag is het dinsdag.’  
 ‘Dinsdag? O. Ik dacht al dat die jongeman, die vermoedelijk 
een geleerde vlegel is, het overbodig vond om voor de barones 
een buiging te maken. En wanneer vertrekt u, meester?’  
 ‘Volgende week, mevrouw.’  
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 ‘Heel jammer, heel jammer voor u; er komt niets beters na,’ 
zei de barones en reed weg met een welwillende groet aan 
Habrecht.  
 Toen de meester omkeek naar Pavel, stond die onbeweeglijk 
en vuurrood in zijn gezicht. ‘Dus het is toch waar,’ zei hij, moei-
zaam slikkend, alsof zijn keel dichtgeknepen werd. ‘U gaat 
weg?’  
 ‘Dat wil zeggen: ik moet weg,’ antwoordde Habrecht aarze-
lend, ‘ik ben overgeplaatst.’  
 ‘Ver weg?’  
 ‘Nogal.’  
 ‘Weet u dat al lang, meester, dat u overgeplaatst bent?’  
 ‘Lang, niet lang, het is maar hoe je het bekijkt...’  
 ‘Waarom hebt u me dat niet verteld?’  
 ‘Hoezo? Je hebt het toch gehoord?’  
 ‘Maar ik wou het niet geloven, van meneer pastoor niet en 
van de anderen al helemaal niet. Als het zo is, dacht ik, zou u 
het zelf wel zeggen...’ Hij kon niet verder.  
 De aanblik van Pavels pijnlijke ontzetting sneed door het 
hart van zijn oude vriend, maar hij wilde niets laten merken. 
‘Gun me mijn geluk!’ riep hij plotseling na een paar zwijgzame 
momenten, ‘stel je voor: ik kom onder allemaal vreemde men-
sen... Als iemand me aankijkt, kijk ik heel rustig terug – dan 
komt het niet in me op om te vragen: “Wat heb je over me ge-
hoord, tot wat voor griezeligs ben ik volgens jou in staat?” Het 
respect dat ik verdien, zal ik krijgen en ervan genieten – het 
grootste respect, want ik wil een engel zijn, een heilige, en zelfs 
de slechte kerels zullen moeten toegeven: dat is een fatsoenlijke 
meester! Zo zal het daar gaan, terwijl hier...’ Hij drukte zijn 
handen tegen zijn slapen en kreunde hartverscheurend. ‘Een 
voorbeeld,’ vervolgde hij, ‘ik zal je een voorbeeld geven van 
hoe het hier gaat en hoe het daar zal gaan. Stel je een groot bord 
voor, sneeuwwit, dat had ik met edele tekens vol moeten schrij-
ven, maar in plaats daarvan heb ik er vroeger op staan krabbe-
len en smeren, en als ik nu wil doen wat ik moet doen: mooie 
letters tekenen, dan kan ik dat niet zomaar, want de rare dingen 
die er staan, moeten eerst uitgeveegd worden. O, wat moeilijk, 
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nee onmogelijk! En al denk ik dat het uitgewist en spoorloos 
verdwenen is – onder mijn zorgvuldig getekende letters komt 
het toch weer tevoorschijn. Ieder jaar wat bleker misschien, 
maar wat heb ik daaraan? Mijn ogen zijn gevoeliger geworden 
en de indruk blijft toch hetzelfde... Begrijp je? Dat wordt nu al-
lemaal anders. Daarginds, in mijn nieuwe omgeving, is het 
bord schoon, zoals het was in het begin, toen het me toever-
trouwd werd. Het bord is de reputatie. Begrijp je het of niet? 
Pechvogel, volgens mij begrijp je er geen woord van!’  
 Pavel protesteerde niet tegen die verdenking; andere gedach-
ten hielden hem bezig en plotseling riep hij: ‘Ik weet wat ik doe: 
ik ga met u mee!’  
 ‘Laat dat maar uit je hoofd!’ liet Habrecht zich ontvallen, 
maar om de onbarmhartigheid van zijn verdediging te verzach-
ten, voegde hij er als verklaring aan toe: ‘Wat moet er van je 
moeder worden, als ze je bij haar terugkomst niet kan vinden?’  
 ‘Ze kan ons achternareizen, als ze wil,’ antwoordde Pavel en 
hij plukte aan zijn lippen, zoals verlegen kinderen doen. En als 
tegen een kind zei Habrecht dat hij zich moest schikken en 
moest blijven waar hij was, gaf er ook redenen voor en besloot 
ongeduldig, toen Pavel bij alles zijn hoofd schudde: ‘Eindelijk! 
Waar je moeder vandaan komt – van wie ik overigens niets 
slechts denk – hadden de mensen al gauw door en ze zouden 
vragen: “Wie haalt de meester nou toch het dorp binnen?” Dat 
mag niet – begrijp dat toch... Neem daar genoegen mee...’ 
Daarmee draaide hij zich om en terwijl hij het zweet afdroogde 
dat ondanks de herfstkoelte op zijn voorhoofd parelde, sloeg hij 
ijlings op de vlucht om eventuele nieuwe voorstellen van Pavel 
te ontwijken.  
 Daar had hij niet bang voor hoeven zijn. De jongen bracht 
het gesprek niet meer op de steeds naderbij komende scheiding, 
maar werd alleen stiller en treuriger, vervolgde zijn hardwer-
kende leven en zocht het gezelschap van zijn weldoener niet 
vaker dan anders.  
 En Habrecht, die met het egoïsme van een zieke geen andere 
zorg liet opkomen dan die om zijn genezing, wilde niets weten 
van de strijd achter Pavels ogenschijnlijke rust en wilde niets 
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weten van een verdriet dat hij onmogelijk had kunnen verhel-
pen. Het afscheid moest nu eenmaal komen en het gebeurde 
maar het beste zonder klagen.  
 Overigens vergat Habrecht zijn beschermeling bijna door de 
ergernis die zijn opvolger hem bezorgde.  
 Die jonge man, Georg Mladek, was een paar dagen later aan-
gekomen dan verwacht en had genoten van Habrechts verwon-
dering daarover en op de aansporing om naar het slot te gaan 
om zijn opwachting te maken bij de barones had hij geant-
woord: ‘Heel graag, als ze jong en knap is. Verder heb ik met 
baronessen niets te maken en op hun sloten niets te zoeken.’  
 ‘Maar,’ zei Habrecht, ‘de hoffelijkheid gebiedt...’  
 ‘Niet iedereen; ik heb bijvoorbeeld geen vooroordelen.’  
 Hij liet zichzelf erop voorstaan dat hij bijna zo arm als Job 
was en zeker zo trots als Diogenes, en betrok de school met een 
koffer, een veldbed, een tafel en een stoel, vond dat genoeg om 
mee te beginnen en bedankte voor de bereidwilligheid van zijn 
voorganger, omdat hij diens aangeboden huisraad niet nodig 
had.  
 Zo verhuisde Habrechts meubilair naar de hut aan de zand-
groeve, die in de volksmond gewoonweg “de groevehut” ge-
doopt was, en maakte daar veel indruk en wekte ook veel jaloe-
zie. De mensen vonden Habrechts grootmoedigheid tegenover 
Pavel onbegrijpelijk en bijna onvergeeflijk. Maar Mladek had 
over de relatie tussen de twee zijn eigen gedachten en geen re-
den die voor zijn “collega” te verbergen.  
 Aan de vooravond van de dag waarop Habrecht zou vertrek-
ken zocht hij hem op en trof hem in het schoollokaal, waar hij 
voor het raam ongeduldig de straat in stond te kijken. Toen de 
binnenkomer hem riep, keek Habrecht om en zei: ‘Bent u het – 
goed, goed, ik vind het fijn dat het niemand anders is.’  
 ‘Welke ander dan?’  
 ‘Nou, Pavel, weet u. Eerlijk gezegd ben ik van plan om er 
vandaag al en zonder afscheid vandoor te gaan... Vanwege de 
jongen. Ik ga hier met plezier weg, dat kan ik niet verbergen, en 
dat doet hem pijn. Daarom heb ik afscheid genomen bij de ba-
rones en bij meneer pastoor en vertrek voor Pavel thuiskomt... 
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Ik heb een rijtuigje besteld – beneden bij het hek... Het zou er al 
moeten zijn.’  
 Hij haastte zich weer naar het raam en boog ver over de ven-
sterbank. De wind verwaaide zijn weinige haren; in dunne 
slierten wapperden ze om zijn hoofd en zijn gezicht, dat er zo 
oud uitzag en zo weinig harmonieerde met zijn nog jeugdig 
slanke en beweeglijke gestalte. Hij droeg het zwarte pak dat 
zijn vader voor zijn laatste examen voor hem had laten maken 
en dat berekend was op een grotere omvang van zijn bezitter, 
die nooit kwam, en dat des te jammerlijker om zijn magere le-
dematen hing, naarmate de stof dunner en de plooien zachter 
werden.  
 Mladek keek hem door de scherpe glazen van zijn lorgnet 
onderzoekend aan en vroeg: ‘Hoe lang bent u hier onderwijzer 
geweest?’  
 ‘Eenentwintig jaar.’  
 ‘En na eenentwintig jaar maakt u zich uit de voeten, alsof u 
iets gestolen hebt. U bederft voor de kinderen het plezier van 
een afscheidsfeest en voor de volwassenen dat van een feest-
maaltijd... En dat allemaal om uw Pavliček niet te hoeven zien 
huilen. Vreemd! Er moet iets bijzonders met u aan de hand zijn, 
collega... Hè?’  
 Habrecht verbleekte onder de onderzoekende blik die op 
hem rustte. ‘Wat voor bijzonders?’ vroeg hij, en zijn tong kleef-
de aan zijn gehemelte.  
 ‘Weest u toch niet bang voor me – niets menselijks is me 
vreemd,’ antwoordde Mladek superieur. ‘Weest u eens eerlijk, 
collega. Was de moeder van uw Pavliček, die overigens in het 
tuchthuis schijnt te zitten, een knappe vrouw?’  
 Habrecht begreep de bedoeling van die vraag niet direct, 
maar toen die duidelijk werd, moest hij hard lachen, steeds op-
gewekter en steeds lichter, en hij riep heel vrolijk en opgewon-
den: ‘Nou ja! U bent me er een! Dat ik vandaag nog zo moet la-
chen! Here Jezus, wat bent u slim!’ Hij barstte opnieuw in la-
chen uit. De ziekelijk gevoelige man, die door de kleinste toe-
speling op door hemzelf gewekte argwaan diep gekwetst werd, 
voelde zich door die op niets berustende aanleiding als het wa-



 118 

re gereinigd. Geen lof en geen vleierij had hem zo gelukkig 
kunnen maken als dat abusievelijke en misplaatste vermoeden 
van zijn opvolger. Hij merkte niet dat hij met zijn vrolijkheid 
iemand beledigde, werd overmoedig en riep: ‘Ik wou dat u ge-
lijk had: dat zou beter voor de jongen zijn! Maar u hebt ongelijk 
en zijn vader is aan de galg gestorven. Een ongeluk voor zijn 
zoon, dat hem als schuld aangerekend wordt. Hij moet in be-
scherming genomen worden tegen domheid en kwaadaardig-
heid. Ik heb dat gedaan, en doet u dat ook, belooft u me dat.’  
 Mladek knikte met een zuurzoet gezicht, maar inwendig 
dacht hij venijnig: als dank voor het feit dat jij me om hem voor 
de gek gehouden hebt? Geen kwestie van!  
 Intussen hoorden ze in de stilte van de middag het langzame 
naderbijrammelen van een ladderwagen. ‘Die komt voor mij,’ 
zei Habrecht, pakte zijn rugzak op en hees die met Mladeks 
hulp op zijn schouders. Alle andere hulp, vooral het escorte 
naar de wagen, wees hij af en ging ervandoor, zonder een blik 
op de plek waar hij zoveel jaar gewerkt had. Hij voelde geen 
weemoed bij het afscheid. ‘Rijden maar!’ riep hij naar het boer-
tje dat hem groette, ‘en als iemand vraagt wie je rijdt, dan zeg je 
maar: een bruidegom; zeg dat maar rustig; er zijn er al veel naar 
hun bruiloft gereden die minder opgewekt waren dan ik!’ Met 
die woorden klom hij op de wagen, ging languit op de dikke 
laag stro liggen en gaf een juichend commando: ‘Hu!’  
 
 ––––––––––  
 
De dorpsmensen kwamen die dag iets vroeger dan anders van 
het veld terug, want ze hadden haast om voorbereidingen te 
treffen voor het afscheidsfeest van de meester. De schoorsteen 
van de herberg rookte al een paar uur. Degenen die iets te ver-
tellen hadden, gingen kijken hoe het er in de keuken voorstond, 
terwijl anderen in de buurt bleven om tenminste de heerlijke 
braadgeur op te snuiven die de lucht rondom begon te vervul-
len. De jongens kwamen in groepjes bij elkaar en omdat ze tij-
dens de optocht van morgen nog heel wat vredig in het gelid 
moesten lopen, stelden ze zich schadeloos door elkaar vandaag 
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nog in ontbonden marsorde een flink pak rammel te geven. In 
en voor de huizen vlochten de moeders rode linten in de haren 
van de meisjes en in de stallen deden de boerenjongens hetzelf-
de met de manen van hun paarden. Er onstonden heel wat dun-
ne vlechtjes, zo stijf als metaaldraad, die de hoofden van de 
meisjes en de halzen van de paarden iets heel nets en verzorgds 
gaven. In één woord: de voorbereidingen tot de plechtigheid 
waren in volle gang, toen het bericht de ronde deed dat Hab-
recht vertrokken was. Eerst wilde niemand dat geloven en pas 
toen de boer die de meester naar het treinstation gebracht had, 
terugkwam en de hartelijke groeten van de meester aan de 
dorpsbewoners deed, moesten die, of ze wilden of niet, ophou-
den met twijfelen.  
  Alleen Pavel liet zich, toen hij van zijn werk thuiskwam, niet 
van de wijs brengen en geloofde nog steeds dat Habrecht er 
was. Hij keurde degenen die hem daarom voor de gek hielden 
geen antwoord waardig, ging naar de school en stapte zonder 
plichtplegingen de woonkamer binnen, waar hij Mladek aan-
trof. Hem vroeg hij kortaf: ‘Waar is de meester?’  
 Mladek, die een brief zat te schrijven, draaide zijn hoofd: 
‘Daar is de meester,’ zei hij, naar zichzelf wijzend, ‘en zonder 
kloppen ga je niet bij hem naar binnen, onthoud dat, lummel.’  
 Pavel stamelde een verontschuldiging en vroeg nu of hij 
wilde zeggen waar de oude meester was.  
 ‘Die is ervandoor, en jij gaat er ook vandoor!’ luidde het ant-
woord.  
 Pavel sloop langzaam de trap af, stapte het schoollokaal bin-
nen en bleef daar een poosje staan wachten; en toen degene op 
wie hij wachtte niet kwam, ging hij het tuintje in om op en neer 
te lopen, kijkend en luisterend. Plotseling sloeg hij zich voor 
zijn hoofd... Domkop die hij was, dat hij dat niet eerder bedacht 
had! Bij hem, in zijn huis was de meester om hem – hem alleen 
gedag te zeggen. Opgewekt door de snel oplevende hoop rende 
hij het dorp door naar zijn hut en riep daar aangekomen: ‘Mees-
ter!’  
 Geen antwoord. Ook hier was alles stil, en nu begreep Pavel 
dat hij zijn oude weldoener tevergeefs zocht.  
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 In het midden van de kamer stond de tafel waaraan hij zo 
vaak tegenover hem gezeten had, en daarvoor zijn leunstoel 
met de dunne poten en tegen de muur zijn oude, bruingewor-
den kast... De aanblik van die bezittingen sneed Pavel door zijn 
ziel en wekte zijn woede. Hij slingerde de stoel in de hoek en 
gaf een trap tegen de tafel, die krakend omviel... Wat had Pavel 
aan die spullen? Wat had hij aan herinneringen aan degene die 
hem zo trouweloos verlaten had?  
 Weg, weg, zijn enige vriend! Weg – zonder ook maar gezegd 
te hebben: “God behoede je!” Wat voor iemand was hij, dat hij 
dat presteerde? Het was duizendmaal beter geweest dat hij ge-
storven was, dat je bij zijn doodkist kon huilen en denken: tot 
het laatste moment heeft hij van me gehouden. Maar zo als een 
schaduw wegglijden – dat maakte al zijn goedheid en vriend-
schap schimmig.  
 
 

13 
 
Tijdens de oogsttijd van hetzelfde jaar gebeurde er iets onge-
woons. De gemeente verwezenlijkte een oud plan: ze kocht 
voor haar tot dan toe door een paardentredmolen aangedreven 
dorsmachine een locomobiel. Op het spoorwegstation werd die 
afgehaald en maakte, getrokken door zes paarden en behangen 
met bloemenkransen, zijn entree in het dorp. Trots liepen de 
boeren ernaast en niemands plezier in de waardevolle aanwinst 
werd bedorven door het feit dat pas de eerste van de tien ter-
mijnen afbetaald was en dat voorlopig niemand wist waar het 
geld voor de andere negen vandaan moest komen.  
 Niet ver van Pavels hut lag op de heuvel die het dorp be-
heerste de vrijstaande boerderij van de nieuwgekozen burge-
meester. Daar begon de locomobiel zijn werkzaamheden. Hij 
stoomde en snoof en de met hem in verbinding gestelde dors-
machine slokte de aangeboden schoven op en spuwde met on-
gekende snelheid de losgemaakte korrels en het geplette stro 
uit. In het begin verdrong zich veel publiek rond het mooie 
schouwspel, maar langzamerhand werd de belangstelling voor 
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de eindeloze eentonigheid bij de meesten minder en bleef alleen 
onverminderd bestaan bij een arme jongen, die waarschijnlijk 
geen kans had de machine ooit te gebruiken: Pavel. Hij had 
werk gekregen bij de houtaankap in het bos van de barones en 
maakte op weg daarheen dagelijks een kleine omweg om van 
de aanblik van het snuivende monster te genieten, waar hij zich 
met stille verbazing aan overgaf, tot ze zeiden: ‘Maak dat je 
wegkomt!’ ‘Als hij je de machine met zijn ogen af kon nemen, 
dan zou hij het doen,’ zei de burgemeester. Pavel ging weg, 
maar nam de herinnering aan de bewonderde machine met zich 
mee en had er een duidelijker voorstelling van dan de boeren 
die vlakbij op de bank tegen de schutting zaten om het werk 
van de dagloners in de gaten te houden.  
 Tevreden keken de eigenaars van het graan dat juist gedorst 
werd toe en waren blij, als de ijverige machine in een paar da-
gen deed wat henzelf maanden gekost zou hebben. Al gauw 
werd er gediscussieerd over de vraag of er niet een deel van de 
nu overblijvende tijd gewijd kon worden aan het voor de boe-
ren zo buitengewoon aanlokkelijke genoegen van de jacht. Het 
volgende jaar liep het pachtcontract met de barones af en ze 
moesten nog eens goed nadenken of ze het wel zouden verlen-
gen. De zaak werd vaak besproken en vond in de gemeente 
maar weinig tegenstanders, van wie er één wel heel invloedrijk 
en heel vastbesloten was, namelijk Peter. Uit pure gierigheid, 
beweerden zijn vijanden: hij vond het zonde van het geld voor 
de jachtakte, het kruit en het lood. Hij bleef daarbij en verklaar-
de dat hij zijn geld nodig had “voor iets beters”.  
 Nu hoonden de spotters regelmatig dat bij hem alles opging 
aan haver voor de koolvossen, dat die toch een beetje op krach-
ten kwamen.  
 Daarmee kregen ze Peter altijd woedend.  
 Zijn grote trots was het fokken van paarden, dat zijn vader al 
met succes bedreven had, en hij was kortgeleden naar een con-
cours voor werkpaarden gegaan met twee koolvossen, waarvan 
de aanblik, zoals hij vaak beweerd had, “de jury zou verplette-
ren en alle aanwezige paarden in de grond zou stampen.” In 
plaats daarvan hadden ze hem terug zien komen zonder prijs, 
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kwaad en scheldend op de jury, die uit louter ezels had bestaan. 
In het dorp werd hij uitgelachen; iedereen wist dat de koolvos-
sen als werkpaarden te zwak waren en nu had Peter het in zijn 
hoofd gehaald om er de sterkste paarden uit de wijde omtrek 
van te maken, en hij hoopte de kans te krijgen op een schitte-
rende manier te bewijzen dat hem dat gelukt was. Dat moment 
leek eindelijk aangebroken. Als de machine klaar zou zijn met 
zijn werk aan het graan van de burgemeester en dat van de 
streek, zou hij op het erf van Peter aan het lage eind van het 
dorp opgesteld worden, en Peter had het moment om hem af te 
halen nauwelijks af kunnen wachten. Op bepaalde dagen – de 
locomobiel draaide nog – verscheen hij al met een gezicht zo 
opgeblazen als een luchtballon en achter hem zijn knecht, die 
de ingespannen koolvossen aan de teugel meevoerde. ‘Wat wil 
je met de paarden?’ vroeg de burgemeester, ‘waarom breng je 
niet een paar flinke ossen mee? De paarden houden de machine 
over de berg niet tegen.’ Barosch en Anton, die erbij stonden, 
waren het daarmee eens; zelfs Pavel, die met een opdracht van 
de boswachter naar de burgemeester gestuurd was, nam de 
vrijheid in het bijzijn van de notabelen zijn mond open te doen 
en zei: ‘En er kan een groot ongeluk met de machine gebeuren.’  
 Peter schoof zijn korte pijp van zijn linkermondhoek naar 
zijn rechter en zijn hoed verder naar achteren. ‘Inspannen,’ be-
val hij zijn knecht kortaf en gebiedend en trok het gareel van de 
ruggen van de paarden.  
 ‘Wacht even!’ riep de burgemeester, ‘zo kun je toch niet rij-
den? Eerst moet het vuur eruit!’ Hij opende het luik van de 
vuurkist en Barosch kwam al met de pook, maar Peter bulder-
de:  
 ‘Afblijven! Zoals hij daar staat, trekken mijn paarden hem 
weg!’ Hij klapte het luik van de vuurkist weer dicht, hielp de 
knecht met inspannen en greep het leidsel en de zweep.  
 ‘Hu!’ Een machtige klap van de zweep: de paarden begon-
nen te trekken, sprongen opzij, sprongen de lucht in, en pas na 
een tweede en derde klap zetten ze het op een draf, dat het ga-
reel kraakte... De machine was van zijn plaats gekomen. Peter 
stond te schreeuwen, zijn knecht stond te schreeuwen, de boe-
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ren en de dagloners stonden verbaasd, want inderdaad: de 
koolvossen trokken de locomobiel naar de uitgang van het erf. 
Van daaraf ging het vanzelf: de weg ging langzaam naar bene-
den en mondde breed uit in de dorpsstraat. Daar ging het stei-
ler naar beneden; Pavel kwam aanlopen om de wielen te blok-
keren, maar Peter, die in een roes van overmoedigheid en op-
schepperij verkeerde, duwde hem weg. ‘Dat heb ik niet nodig!’ 
riep hij, ‘ik rijd zonder blokkering!’  
 ‘Gekkenwerk,’ vond Anton, omdat het steeds steiler naar be-
neden ging, en Peter lachte: dan zouden zijn paarden des te 
harder lopen, en hij durfde de machine in draf zijn erf op te rij-
den.  
 De aankondiging van dat waagstuk wekte hoon en nieuws-
gierigheid. Het was toch erg leuk om bij dat kunststuk toe te 
kijken. Alleen Anton voelde duidelijk misnoegen, sloeg zijn 
armen over elkaar met een gebaar van spijt en zei: ‘Hij wil niet 
luisteren; hij zal het wel zien.’  
 ‘Jullie zullen wel zien wat mijn vossen kunnen!’ antwoordde 
Peter, terwijl hij met in iedere hand een teugel met grote passen 
naast de paarden liep, maar niet meer ‘Hu!’ riep, maar ‘Ho-
oho!’  
 De paarden hielden dapper stand onder de geweldige last 
die achter hen ratelde en opdrong, ze kropen letterlijk met ge-
spannen ruggen, geheven hoofden, stijve halzen en het gareel 
opgeschoven tot hun kin. Peter ging aan de teugels hangen zo 
hard hij kon.  
 ‘Laat de paarden om godswil niet gaan rennen!’ riep zijn 
knecht over de paarden heen, maar hij gaf geen antwoord; hij 
huiverde al bij de gedachte aan zijn grootspraak bij het draven. 
Een paar passen nog en dan kwam de eerste watergeul, dwars 
over de weg, en daar hoopte hij op, daar wordt het zware on-
ding even afgeremd, daar kunnen de paarden even uitblazen.  
 ‘Oho! Oho!’ Een ruk – de voorwielen rijden in de geul, maar 
meteen er weer uit en op hetzelfde moment springt het door 
Peter zo nonchalant dichtgegooide luik van de vuurkist open 
en de inhoud stroomt over de achterhand van de paarden, op 
hun spronggewrichten... Ze worden razend... Geen wonder.  
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 ‘Blokkeren! Blokkeren!’ brulde Peter nu – het was veel te laat: 
er was geen houden meer aan. In galop ging het de berg af, de 
machine daverde en denderde en Peter, die in de teugels hing, 
half rennend en half voortgesleurd, viel ernaast. Een jamme-
rende menigte volgde hem, terwijl anderen in groepen aan de 
grond genageld stonden. Duidelijk zag iedereen wat er het vol-
gende moment gebeuren zou. De steile weg vormde een twee-
de, diepere geul en leidde dan om de hoek langs de schutting 
van de herberg en de tegenoverliggende muur rond Peters erf. 
Nu nog door de grote poort sturen was absoluut onmogelijk. 
Nu de paarden naar links rennen en nu de machine naar links 
overhelt en al begint te vallen, kan alles alleen nog maar in de 
greppel storten – en Peter, God zij hem genadig, die gaat naar 
de andere wereld zonder absolutie, die wordt verpletterd tus-
sen de schutting en de machine... Iedereen wist het, iedereen 
staarde naar de plek waar het gebeuren zou; sommigen begon-
nen als gekken te schreeuwen, andere vloekten en weer ande-
ren waren met stomheid geslagen. Bij iedereen uitten zich de 
spanning en de angst anders en hier en daar klonk zelfs een 
zinneloos jammerend gelach. Dat er iets gebeuren kon om het 
ongeluk te verhinderen, kwam bij niemand op... En terwijl de 
mensen zo door elkaar liepen of bleven staan en hun handen 
boven hun hoofd hieven, zagen ze Pavel plotseling als een pijl 
uit een boog naar de schutting springen, de hoekpaal pakken en 
schudden... Een raadsel, een wonder, hoe hij op dat idee geko-
men was: tussen de schutting en de machine moet Peter ver-
pletterd worden, als er geen plank is, wordt hij niet verpletterd, 
dus weg met de schutting!  
 Alles gebeurde tegelijk. Voor de atletische kracht van de jon-
gen week de paal, trok een stuk van de schutting mee, en tege-
lijk maakte de locomobiel zijn zware val. Rook stoomde, stof 
wervelde en paardenbenen schoten de lucht in... Mannen en 
vrouwen en vrijmoedige kinderen drongen op. Een paar oude 
vrouwen die van Peter niet het minste konden horen of zien, 
ruzieden over de vraag of beide armen of beide voeten afgesla-
gen waren. ‘Als er van hem maar niets afgeslagen is,’ zuchtte de 
nieuwe burgemeester; hij bedoelde de machine en verwoordde 
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daarmee het gevoel van de meeste aanwezige mannen. Een al-
gemene, heel levendige bezorgdheid om het gemeenschappelij-
ke eigendom kwam tot uiting en tegelijk de wrok tegen degene 
die het lichtzinnig in gevaar gebracht had.  
 Peter was bloedend en vol schaafwonden onder de locomo-
biel uit getrokken en overeind geholpen, maar niemand bekom-
merde zich erom dat hij weer op de grond viel, en toen hij heel 
hees hoestte: ‘De paarden... Jullie moeten die helpen!’ groeide 
het ongenoegen en het scheelde niet veel of hij had klappen ge-
kregen. Maar Pavel dacht: als ik er niet geweest was, was hij er 
nu niet meer! En daarbij voelde hij zelfingenomenheid en een 
soort welwillendheid tegenover zijn grootste vijand. Hij liep 
naar hem toe en toen hij merkte dat er bloed uit Peters mond 
kwam, greep hij hem onder zijn oksels en trok hem een stuk 
verder, om zijn voorovergezakte hoofd op een kleine verhoging 
van het gras te leggen... Maar plotseling en niet bepaald zacht 
liet hij het vallen – een doordringende kreet bereikte zijn oor: 
Vinska! ging het door hem heen... De duivel brengt haar nu hier 
– Vinska!  
 Zij was het; ze had Peters afwezigheid gebruikt voor een be-
zoek aan haar vader en nauwelijks was ze de hut uitgekomen of 
ze had het rumoer op de weg gehoord en de mensen van alle 
kanten in de richting van haar huis zien rennen. Gegrepen door 
angst was ze dwars door het dorp en door de tuin van de her-
berg gelopen, en het eerste wat ze daar gezien had was haar 
man, die bloedend in het gras lag met Pavel over hem heen ge-
bogen – niet gewond.  
 Een wilde, gekmakende verdenking, waardoor ze buiten 
zinnen raakte, laaide in haar op. ‘Schoft, dat heb jij gedaan!’ 
riep ze, balde haar vuist en sloeg Pavel, die zwijgend en ge-
schrokken naar haar opkeek, in zijn gezicht.  
 Daarop matigde Anton de ijver waarmee hij de vossen uit 
het gareel had helpen bevrijden, keerde zich om en zei gelaten: 
‘Niet schelden en liever bedanken: als hij niet ingegrepen had, 
was je man nu verpletterd en zo dun als een ruiter van taaitaai.’  
 Die opmerking zorgde voor vrolijkheid; alleen Vinska lette 
er niet op en wist helemaal niet wat er gebeurde. Ze had zich 
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naast Peter op de grond laten vallen en was in snikken uitge-
barsten. Pavel stond langzaam op uit zijn geknielde houding; 
met starre blik keek hij toe hoe ze de gewonde liefkoosde en 
kuste en koortachtig huiverend hoorde hij hoe ze hem bezwoer 
niet dood te gaan en de ruwe klant haar lieve mannetje noem-
de, haar geluk, haar leven en haar alles. Hartstochtelijk gloei-
end keken Pavels ogen haar aan; een witte rand vormde zich 
rond zijn stevig op elkaar gedrukte lippen en tussen zijn zware 
wenkbrauwen en op zijn voorhoofd balde het zich samen, een 
onweer van duistere en kwellende gedachten.  
 Eindelijk en met een heftige ruk keerde hij zich af van het 
schouwspel dat hem in zijn ban hield en hem kwelde, om te 
helpen bij het overeindzetten van de locomobiel. Toen dat met 
veel moeite gebeurd was en Anton van mening was dat “het 
masjien” er godlof zonder schade afgekomen was en weer op 
gang gebracht kon worden, schudde Pavel zijn hoofd en wij-
zend naar de drijfstang van de stoomschuif zei hij:  
 ‘Dat zal moeilijk gaan. Zien jullie niet dat de stang verbogen 
is?’  
 De smid schudde ook zijn hoofd, trok zijn door een spaar-
zame, stofkleurige, warrige baardgroei omgeven mond minach-
tend in de breedte en antwoordde dat als er iets verbogen was, 
hij “dat wel zou zien” en dat als er iets ontbrak, hij “dat wel zou 
maken”.  
 Nu bracht Pavel zijn nog steeds niet bezorgde bericht van de 
boswachter naar de burgemeester en ging daarna terug naar het 
bos, waar hij zich op zijn werk stortte als een leeuw op zijn 
prooi. Telkens als hij zijn bijl hief en neer liet suizen was het 
alsof hij al zijn kracht wilde verzamelen om die in één slag te 
uiten. De beroepshouthakkers hielden steeds met hun eigen 
werk op om met spottende afgunst naar die amateur te kijken. 
De aanvoerder van de ploeg waar Pavel ingedeeld was, de ru-
we Hanusch, maakte de opmerking: ‘Beul jezelf maar af, als je 
dat leuk vindt, maar je krijgt geen kreuzer meer betaald dan 
een ander.’  
 Ondertussen wekte hij toch niet louter ontevredenheid. Toen 
hij aan het eind van de week met zijn kameraden voor de uitbe-
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taling bij de hoofdboswachter kwam, had die een paar vriende-
lijke woorden voor hem en gaf de boswachter opdracht de kei-
hard werkende kerel in het oog te houden en hem bij de eerst-
volgende gelegenheid voorrang boven alle andere dagloners te 
geven.  
 
 ––––––––––  
 
Kort daarna, op 1 september, de dag van de heilige Egidius, 
vierde de kerk in Soleschau haar feest.  
 Alles was zoals het altijd geweest was. De marktkramen 
stonden op hun gewone plaats en alle inwoners van het dorp 
kwamen bij elkaar op de wei tussen de grote iepen en de tuin 
van meneer pastoor. De barones, die anders onder alle weers-
omstandigheden deemoedig te voet naar de kerk gleed en wan-
kelde, kwam vandaag de vijfhonderd passen vanaf het slot ge-
reden, heel demonstratief en deftig. De komkommervormige 
schimmel in zwaar, met zilver beslagen tuig. Jakob en Matthias 
op de bok, die aan livreirupsen deden denken met hun gele 
vesten en revers. En in de ruime “dobber” de kleine, oude, 
halfblinde vrouw, die links en rechts op goed geluk groette en 
veel boerenkinkels die haar schaamteloos in haar gezicht staar-
den met een vriendelijk knikje bedankte en veel eerbiedige be-
groetingen onbeantwoord liet. Voor de kerk stapte ze uit en 
kwam in groot gedrang terecht, waar ze dapper overeind bleef, 
net als altijd. Alles net als altijd.  
 Ze luisterde naar iedere klacht en iedere smeekbede, schrok 
voor geen enkele bedenkelijke handkus terug, niemand die een 
verzoek deed ging met lege handen naar huis, in het ergste ge-
val was er een slagvaardig antwoord en voor degenen die al-
leen maar respect wilden tonen een grapje of een geïnteresseer-
de vraag, die overigens niet altijd aan het juiste adres gericht 
was. Een ongetrouwde vrouw kreeg een vraag naar haar kind 
en een pasgetrouwde man naar zijn minnares, maar dat gaf niet 
en verhoogde alleen maar de vrolijke stemming, die onverholen 
geuit mocht worden. De grootgrondbezitster hield van een 
grapje en vergaf dat zelfs als zij er het slachtoffer van was, om-
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dat ze door de mensen eigenlijk erg gewaardeerd werd – en dat 
was haar kracht. De barones twijfelde er niet aan dat de mensen 
haar bedrogen en bestalen waar ze konden, maar vergaf hun 
ook de onredelijkheid, omdat ze wist dat ze geliefd was – en 
dat was haar zwakte.  
 Het eerste klokgelui klonk en de pastoor verscheen bij de 
kerkdeur in een wolk wierook, omringd door drie dienaren; 
vandaag werd de mis, zoals Jakob het uitdrukte, door een 
“vierspan” gelezen.  
 ‘Opzij!’ riep de barones in de menigte, ‘laat me naar de kerk 
gaan, want ik moet immers voor jullie bidden!’  
 ‘Wij doen het voor u, mevrouw, dat is onze plicht,’ zeiden de 
mensen en gingen opzij, en de oude vrouw liep naar de geeste-
lijke, die haar het wijwater aanreikte, sloeg aandachtig een 
kruis en verdween in haar galerij.  
 Alles net als altijd. Buitengewoon was alleen de schoonheid 
van de dag, waarop ook de verbetenste weercriticus niets had 
kunnen aanmerken. Een groene herfst was op de natte zomer 
gevolgd, een zonnige herfst, die de rijke oogst op de velden en 
weiden rustig en ongehinderd liet binnenhalen. Alle bezitters 
waren in een opperbeste stemming, die zich op de markt in gro-
te kooplust uitte. Mannen en vrouwen stonden voor de kramen, 
bekeken de koopwaar en marchandeerden; de handel zou pas 
na de mis afgesloten worden.  
 Het tweede luiden. Hoog tijd ook voor de minder vromen 
om zich naar het al halfgevulde godshuis te begeven. De stoet 
van kerkgangers werd dichter, de mannen stapten langs de tuin 
van de pastorie, waar Pavel net als zeven jaar geleden tegen het 
hek geleund staat. Toen een verwaarloosde, haveloze jongen, 
nu een forse, gedrongen jonge man, wiens kleding zich alleen 
van die van de anderen onderscheidt, doordat die beter zit en 
zorgvuldiger onderhouden is.  
 Na de mannen kwamen de vrouwen. Pavel voelde het in ie-
dere zenuw, in iedere druppel bloed – nu kwamen de vrouwen.  
 Hij leunde achterover tegen het hek, sloeg zijn benen over 
elkaar en trok een onverschillig gezicht. Wat gingen hem de 
meisjes aan, die vooropliepen? Hij had met niemand iets te ma-
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ken en voelde voor ieder afzonderlijk meer minachting dan zij 
allemaal samen voor hem voelden, de arme gansjes. Na de 
meisjes kwamen de vrouwen, de jonge eerst en onder hen die 
ene... Die ene van wie hij de naam nooit meer uit wilde spreken, 
voor wie hij blind en stom wilde zijn van nu tot aan zijn laatste 
snik. Wat er door hem voor haar gebeurd was, had hij nooit 
overwogen en nooit overdacht; het was gewoon gedaan, wil-
loos, onder oppermachtige dwang, zonder helder bewustzijn, 
zonder de gedachte aan een verdienste van zijn kant en aan een 
verplichting van de hare.  
 Maar kortgeleden, in de tuin van de herberg, toen ze hem be-
schuldigd en uitgescholden had, toen verdween het schemeri-
ge, toen kwam er een scherpe scheiding tussen licht en scha-
duw, toen zei hij tegen zichzelf wat hij allemaal voor haar ge-
daan had... Enorm veel, ongehoord veel – en zij? Hij begon voor 
het eerst te rekenen en sloot de rekening meteen af. Het is uit 
tussen hem en haar, zij leeft voor hem niet meer... En toch voelt 
hij haar nabijheid! Waarom voelt hij die, als het uit is? Hij gooi-
de zijn hoofd achteruit en keek op naar de hoogste top van de 
iepen en zag daarboven iets wat zijn aandacht trok. Tussen de 
groene takken en de bladerrijkdom een grote, op de hemel ge-
richte afgestorven tak. De aanblik maakte diepe indruk op hem, 
alsof hij in het bloeiende lichaam van een geliefd wezen een te-
ken van een ernstige ziekte ontdekt had.  
 Een dorre kruin van een prachtige boom.  
 ‘Pavel, Pavel, luister,’ zei een bekende stem, en hij beefde, hij 
was bang – voor zichzelf. Zal het hem weer overkomen, dat 
verschrikkelijke gevoel, zullen ze hem weer grijpen, die vurige 
klauwen, op zijn borst drukken en hem naar adem laten snak-
ken?  
 Vinska herhaalde: ‘Pavel, luister... Ik heb je onrecht aange-
daan, vergeef me.’ Ze zei het vriendelijk, deemoedig, ze stond 
daar om vergiffenis te vragen in aanwezigheid van iedereen die 
tegelijk met haar gekomen was en van wie niemand zoveel 
nieuwsgierige aandacht schonk als een slank, blond kind, een 
halve vreemdelinge in het dorp, een zo lieflijke verschijning, 
dat ze zelfs op dit betekenisvolle ogenblik Pavels aandacht trok.  
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 Jou zou ik moeten kennen, dacht hij, en hij kende haar wer-
kelijk, dat herinnerde hij zich: het was het meisje dat toen hij 
voor de rechter moest verschijnen het bitterste scheldwoord 
voor hem gevonden had en de steen geslingerd had die nu on-
der zijn drempel begraven lag. Ze hadden haar in het dorp al 
jaren niet meer gezien, ze werkte in de stad, werd er gezegd, en 
nu was ze teruggekomen en ze was mooi als de madonna op 
het altaarschilderij. Pavel keek afwisselend naar haar en naar 
Vinska en naar de een net zo rustig als naar de ander. Wat een 
wonder, wat een geluk, wat een overwinning! Hij hoeft geen 
bevrijde gevangene, geen herstelde van een zware ziekte te be-
nijden. Hij is genezen van de ziekte van die liefde, hij is bevrijd 
van de ketenen die hij gehaat had – hij is gezond en vrij.  
 ‘Vergeef me,’ smeekte Vinska opnieuw en hij antwoordde 
met een gelatenheid waarvan hij genoot:  
 ‘Houd maar op, de tijd is voorbij dat ik me daar iets van aan-
trek.’  
 Ze bloosde, beet op haar lippen en liep door. Ze ging in ver-
warring weg met het beschamende gevoel dat ze beroofd was 
van macht die ze als onaantastbaar beschouwd had. Het fijne 
blonde meisje volgde haar. Maar Pavel zette zijn handen in zijn 
zij, wiegde overmoedig met zijn heupen en zei voor zich uit:  
 ‘Vrouwen, bah, alleen maar goed voor slechtheid!’  
 
 

14 
 
Met Peter ging het iedere dag beter; hij mocht weer praten en 
hij mocht eten wat hij wilde, alleen schreeuwen en roken waren 
nog verboden. Tijdens zijn ziekte was hij voortdurend bang 
geweest, eerst voor de dood en later voor de rekening die de 
dokter hem zou sturen. Toen die geen visites meer aflegde en 
de rekening niet meteen stuurde, liet Peter die afhalen, maar al-
leen om er vervelend op te reageren. Hij legde de rekening op 
tafel, ging zitten en begon post voor post grimmig te bestrijden. 
Zijn vrouw sloop vol bezorgdheid om hem heen en vroeg hem 
schuchter om niet zo tekeer te gaan, waarop het nog veel erger 
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werd. Met opzet, omdat hij toch wilde zien of de reparatie die 
de oude Notenreißer bij hem verricht had en waar hij zich zo 
schaamteloos voor liet betalen, tenminste behoorlijk gedaan 
was.  
 Hij was erin geslaagd zijn beetje gezond verstand helemaal 
kwijt te raken en door ergernis in een toestand van ontoereke-
ningsvatbaarheid terecht te komen, waarin Vinska hem het 
liefst tegen ontmoetingen met vreemde mensen beschermd had, 
toen er aan de deur geklopt werd en op een heel ongelegen mo-
ment de waard binnenkwam.  
 Hij nam beleefd zijn hoed af en Vinska zag direct: die wil iets 
en wel iets wat niet helemaal rechtmatig is.  
 Peter gaf op de vraag hoe het met hem ging, waarmee het 
bezoek begon, geen antwoord en schoof, toen de ander naast 
hem was gaan zitten alleen de rekening naar hem toe, brieste: 
‘Daar!’ en keek hem van opzij gespannen en vol verwachting 
aan.  
 De waard verdiepte zich in het document. Na een tijd die 
voldoende zou zijn geweest om het uit zijn hoofd te leren, zei 
hij, zijn woorden met een klap van zijn vlakke hand op het pa-
pier kracht bijzettend:  
 ‘Dat is de rekening van de dokter.’  
 ‘De rekening van de dokter, die boef; die schurk heeft me 
veel te veel laten betalen.’  
 ‘Vind ik niet,’ antwoordde de waard. ‘Jou te veel laten beta-
len? Zo’n zuinige man? Geen sprake van. De rekeningen klop-
pen – beide rekeningen: die van de dokter en,’ hij glimlachte 
verlegen, greep in zijn borstzak en haalde langzaam een opge-
vouwen papier tevoorschijn dat hij Peter aanreikte, ‘en die van 
mij.’  
 Peter deinsde achteruit alsof hij gestoken werd en schreeuw-
de uit alle macht: ‘Rekening?’ Wat dat verdomme voor een re-
kening kon zijn, zou hij wel eens willen weten; hij had geen 
kreuzer schuld in de herberg en hij dronk nooit een druppel 
zonder meteen te betalen.  
 Ja, zei de waard, toen hij eindelijk aan het woord kwam, het 
ging ook niet om druppels, maar om een schutting, namelijk de 
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schutting van zijn tuin, die bij het ongeluk met de locomobiel 
beschadigd was.  
 Nu raakte Peter buiten zichzelf van woede. Wat had hij met 
die schutting te maken? Waar haalde de waard de brutaliteit 
vandaan hem de rekening voor de schutting te presenteren? 
Dat de schutting omvergehaald was, dat was immers de oor-
zaak van het hele ongeluk geweest. Het gebeurde op het mo-
ment dat Peter juist bezig was de paarden weer in de hand te 
krijgen; hij had ze al zover, nog één ruk en ze hadden stilge-
staan als muren en als lammetjes de bocht genomen door de 
poort van het erf. Als zo’n schutting voor hun neus omdondert, 
worden zulke dieren natuurlijk schuw. Het zijn geen koeien. Zo 
was het, Peter zwoer het bij hoog en bij laag – en zwoer ook ie-
dereen die dat niet inzag er door middel van trappen van te 
overtuigen. In zijn opwinding ging hij ondanks Vinska’s waar-
schuwingen het huis uit om zich met de waard naar de hoek 
van de tuin te begeven en het gebeuren ter plekke uitvoerig te 
demonstreren.  
 Bezorgd keek zijn vrouw hem na. Zeven weken lang was hij 
de kamer niet uitgeweest en ging nu voor het eerst naar buiten 
op een stormachtige oktoberdag, in dunne huiskleren, laaiend 
van woede en hoestend van opwinding. Ze hoorde hem hier 
nog schreeuwen. Toen hij de schutting zag waarvan hij de repa-
ratie moest betalen, was hij als een gek opgesprongen. Wat was 
dat? Bedrog! Schofterig bedrog! De schutting was niet gewoon 
overeindgezet, maar vervangen door een nieuwe. Meer dan de 
helft van de vermolmde planken was door nieuwe vervangen. 
Wat? Een oude schutting was omgevallen en er was een nieuwe 
neergezet, en dat op Peters kosten? Hij ging tekeer en riep iede-
re voorbijganger aan als getuige van de diefstal die de waard 
op hem wilde plegen. Voor een steeds aangroeiend publiek ver-
telde hij het verhaal een keer of zes achter elkaar en met steeds 
nieuwe toevoegingen die zijn bewering moesten ondersteunen. 
Die vervloekte schuttingomtrekker, die “jongen”, had alles op 
zijn geweten: het schuw worden van de paarden, het omvallen 
van de locomobiel, het ongeluk van Peter – de held, die zelfs in 
direct levensgevaar de redding van het gemeentelijk eigendom 
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in het oog gehouden had en in plaats van opzij te springen zijn 
span nog op het allerlaatst een draai gegeven had, met een ruk 
die verhinderd had dat de machine uit elkaar viel. Hij was op 
het laatst zo schor als een kraai en viel haast om van vermoeid-
heid. ’s Nachts kon hij van opwinding niet slapen en ’s morgens 
vroeg hij de burgemeester, de raadsleden en een paar vrienden 
naar de herberg te komen voor een ernstig gesprek. Ze kwamen 
en hij legde uit dat hij zijn recht wilde halen, en als de gemeente 
daar niet voor zorgde zou hij naar de districtsrechtbank gaan, 
naar het kantongerecht en naar de keizer.  
 De burgemeester slaakte de ene zucht na de andere, terwijl 
Peter aan het woord was, glimlachte angstig en keek de raads-
leden smekend om hulp aan. Hij was de zachtmoedigste man in 
het dorp, heel jong voor zijn functie en – omdat hij iets meer 
ontwikkeling bezat dan zijn meeste mensen van zijn stand – 
tamelijk hulpeloos tegenover hun ruwheid. Wat Peters recht 
dan was, vroeg hij, en die begon in plaats van antwoord te ge-
ven zijn verhaal te vertellen, dat sinds gisteren nog veel mooier, 
onmogelijker en glorieuzer voor hem geworden was. De bur-
gemeester haalde zijn schouders op en het oudste raadslid viel 
in slaap; Anton maakte de beste gebaren van spijt die hij kon 
verzinnen. Een paar grappenmakers waren zo vrij om Peters 
opschepperij te overdrijven en zorgden voor veel hilariteit. Hij 
aarzelde even of hij mee zou lachen of zich zou ergeren, maar 
koos toen het laatste.  
 ‘Heb ik de schutting omvergehaald?’ riep hij.  
 ‘Nee, nee!’ antwoordden ze.  
 ‘Dus betaal ik hem ook niet.’  
 ‘Nee, nee!’  
 ‘Wie dan wel?’ jammerde de waard, bij wie de dikke zweet-
druppels op zijn glimmende wangen stonden.  
 ‘Zoals je de rekening opgemaakt hebt, niemand; die is in ie-
der geval brutaal,’ zei Anton, en dankbaar knikte de burge-
meester hem toe. Maar Barosch, die juist zijn vijfde glaasje 
brandewijn leegde en graag een zesde op de pof gekregen had, 
boog deemoedig zijn kleine, kogelronde hoofd opzij en zei:  
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 ‘Waarom niemand? Waarom niet degene die hem omverge-
trokken heeft? Waarom niet de jongen?’  
 ‘De jongen? Dat zou – dat zou mooi zijn – haha, de jongen!’ 
giechelden, lachten en spotten ze, maar desondanks was wel te 
zien dat het voorstel bijval had gevonden.  
 Peter nam het meteen over en eiste het op als zijn eigendom. 
Dat was het recht waarover hij gesproken had, zijn genoegdoe-
ning voor het gevaar waarin de jongen hem gebracht had. Hij, 
Peter, die bij het redden van de machine zoveel offervaardig-
heid aan de dag gelegd had.  
 Het oudste raadslid was net wakkergeworden en begon cha-
grijnig mee te praten: over die redding werd verdomd veel op-
geschept. Bij die redding had de locomobiel “een dreun gekre-
gen” waarvan hij zich niet kon herstellen. Aan één stuk door 
was Anton aan het repareren en kreeg hem niet meer “goed”. 
De machine hijgde als een teringlijder en zijn eerst zo heldere 
fluit leek nu op het miauwen van een zieke kat. Dat was niet 
erg, vond Anton: fluiten en miauwen kwam uiteindelijk op het-
zelfde neer, maar dat de machine veel minder vermogen lever-
de dan vroeger, moest hij jammer genoeg toegeven.  
 Zijn verklaring wekte algemene tevredenheid, maar alleen 
Peter nam er geen notitie van; hij trommelde met zijn vuisten 
op tafel en riep:  
 ‘De jongen moet hier komen en de jongen moet betalen!’  
 ‘Die moet gewoon komen,’ vielen ze hem van vele kanten bij, 
en de burgemeester, die steeds ongeduldiger werd, naarmate 
hij zich minder in staat voelde tegen de stroom van de algeme-
ne opinie op te zwemmen, zei harder dan zijn gewoonte was:  
 ‘Hij moet? Wat moet hij? Niet wat jullie in je hoofd halen!’ En 
als antwoord op de tegenwerpingen die geroepen werden, be-
sloot hij: ‘Hij komt niet en hij kan niet komen, omdat hij en Ar-
nost opgeroepen zijn voor militaire dienst en zich vandaag 
moesten melden.’  
 Dat was nu wel iets anders en dat betekende dat ze zich 
moesten matigen.  
 Pavel kwam de volgende morgen wel terug, maar was maar 
vierentwintig uur thuis en sprak maar met twee personen: met 
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de burgemeester en met Anton. Bij de eerste meldde hij zich 
samen met Arnost. Ze hadden allebei het geluk gehad bij de 
landweer ingedeeld te worden, maar moesten wel meteen op-
komen.  
 De tweede, die hij toevallig tegenkwam, de smid, klaagde 
over zijn problemen met de machine en vroeg hem naar het erf 
van Peter te komen, waar de machine nog steeds stond. Bij de 
eerste blik die Pavel erop wierp, herhaalde hij wat hij al eerder 
gezegd had: ‘Zien jullie niet dat de drijfstang verbogen is?’ Dat 
gaf Anton toe, maar hij was van mening dat het niet aan dat de-
tail lag.  
 ‘Juist wel,’ antwoordde Pavel. ‘Daarom gaat het zo schokke-
rig, daarom glijdt de stoomschuif niet behoorlijk, en hoe moet 
de stoom dan goed naar binnen? De ene keer is er te veel en de 
andere keer te weinig.’  
 Het lukte hem de smid te overtuigen en nu brachten ze de 
zaak samen binnen korte tijd in orde.  
 Peter liet zich niet zien, maar ze hoorden hem in de schuur 
vreselijk hoesten. ‘Hij heeft zijn keel kapotgeschreeuwd,’ zei 
Anton; ‘de dokter komt weer.’  
 Die mededeling werd even onverschillig opgenomen als ze 
gedaan was. Pavel ging naar zijn huis, bracht het in orde, sloot 
het af en begaf zich bijna vrolijk naar zijn nieuwe bestemming. 
Het weinige dat hij bij de keuring van het leger gezien had, was 
hem erg bevallen.  
 De smid kreeg veel lof voor zijn weer helemaal gerepareerde 
machine, maar leek die niet graag aan te nemen en als iemand 
erover begon, bracht hij het gesprek meteen op iets anders. Dat 
Pavels hulp nodig was geweest om de oorzaak van de schade 
aan de locomobiel te ontdekken, kreeg hij niet over zijn lippen.  
 Tijdens Pavels afwezigheid kwam in de gemeenteraad de 
vraag op de agenda wie de rekening voor de reparatie van de 
schutting moest betalen. De waard bleef aandringen en kreeg 
de zaak eindelijk geregeld. Met meerderheid van stemmen 
werd besloten: de jongen betaalt – daar waren ze het al eerder 
over eens geweest.  
 ‘Maar als hij dat niet kan?’ wierp de burgemeester tegen.  
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 ‘Ach wat, hoe zou hij dat niet kunnen? Hij heeft geld, en als 
hij dat niet heeft, is er nog zijn huis, dat altijd wel een paar gul-
den waard is. De waard kan er beslag op laten leggen.’  
 Daar bleef het bij, ondanks de ergernis die dat besluit bij de 
burgemeester teweegbracht.  
 Toen Pavel na de oefeningen naar huis kwam, ging de waard 
zo snel mogelijk naar hem toe om hem te vertellen wat er in zijn 
zaak besloten was, en hij eindigde met de verzekering dat er 
niets meer aan te veranderen was en dat Pavel zonder manke-
ren moest betalen.  
 Die zette steeds grotere ogen op; inwendig kookte hij, al leek 
hij uiterlijk heel rustig. Toch voelde de kleine, dikke waard zich 
ongemakkelijk bij de aanblik van die rust.  
 ‘Wie heeft dat uitgemaakt, dat ik betalen moet?’ vroeg Pavel.  
 ‘Nou, de gemeente – de burgemeester, de boeren.’  
 ‘De burgemeester, de boeren,’ herhaalde de jongen en ging 
een stap naar hem toe, waarop de waard een paar passen ach-
teruitging.  
 ‘Je moet betalen,’ zei de waard; ‘als je meteen betaalt, zal ik je 
de kreuzers kwijtschelden... Dan zal ik je een gulden en de 
kreuzers kwijtschelden.’  
 ‘Ga maar zitten en trek die gulden en de kreuzers meteen 
van de rekening af.’  
 De waard had hem graag tegengesproken en was die uitno-
diging heel graag niet nagekomen, maar deed het toch en in-
formeerde daarna schuchter: ‘Ga je nu betalen?’  
 ‘Niet voordat ik met de boeren gepraat heb. Zondag kom ik 
naar de herberg om met de boeren te praten. Waar wacht je nog 
op?’  
 De vraag was gesteld met een nadruk die de waard aanlei-
ding gaf niet eerst met welgekozen woorden, maar direct met 
daden te antwoorden en daarbij niet meer tijd te verliezen dan 
hij nodig had om bij de deur te komen, die hij met voorzichtige 
snelheid achter zich dichtdeed.  
 ’s Avonds vertelde hij zijn gasten: ‘Die kerel is zich door de 
dienst als een soort korporaal gaan gedragen. Iemand die geen 
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moed heeft, zou er bang van kunnen worden, en zondag wil hij 
komen, hier in de herberg, om met de boeren te praten.’  
 De gasten – onder wie ook Anton en Barosch – spraken tegen 
dat je moed nodig had om niet bang te zijn voor Pavel, en Ba-
rosch dacht dat de jongen wel van plan kon zijn met de boeren 
te praten, maar dat hij dat moeilijk uit kon voeren: ‘Omdat,’ en 
daarbij klopte hij vol ongewoon zelfrespect op zijn ingevallen 
borst, ‘omdat wij niet met ons laten praten.’  
 ‘De laatste tijd,’ riep de waard, ‘wordt hij toch al erg brutaal!’  
 ‘Hoe eigenlijk?’ vroeg Anton, die tot nu toe gezwegen had, 
waarop de waard antwoordde:  
 ‘En we moeten hem weer eens wat laten zien.’  
 ‘Wat moeten we hem laten zien?’  
 Op die tweede vraag kreeg Anton net zo min antwoord als 
op de eerste, want niemand wist een antwoord; toch was ieder-
een het met de waard eens: de jongen werd veel te brutaal en ze 
moesten hem weer eens “wat” laten zien.  
 En een kleine karikatuur van het gerucht zette een speel-
goedtrompetje aan zijn mond en ging in het dorp van huis tot 
huis en van hut naar hut om het nieuws te verspreiden: zondag 
komt het gemeentekind naar de herberg om van zijn weldoe-
ners rekenschap te vragen en zij zullen hem geven wat hem 
toekomt. Dat hebben ze zich voorgenomen en ze zullen hem 
weer eens “wat” laten zien. Wat het geheimzinnige “wat” in-
hield, verraadde het kleine gerucht niet en gaf de te verwachten 
gebeurtenis daardoor een heel bijzondere bekoring.  
 Zondag was de herberg overvol, maar de burgemeester ver-
scheen niet en van de raadsleden alleen de oudste, Peschek, een 
brave man die ook energiek was, wanneer hij niet net aan slaap-
zucht leed. Peter was verschenen met zijn talrijke “vrienden”. 
Hij zag er slecht uit, zijn kleren zaten slobberig, zijn stem was 
hees en zijn ademhaling klonk als een zaag.  
 In de donkere hoek bij de kachel zat Virgil op een krukje. Het 
rode gezicht van de oude man en zijn fonkelende ogen glans-
den op uit de schaduw.  
 Naast de grote gelagkamer lag het kamertje met één raam 
waarin de tafel voor de notabelen stond. Kort tevoren hadden 



 138 

de dokter en de hoofdboswachter daar plaatsgenomen en de 
enige uitgang, de deur naar de gelagkamer, open laten staan, 
omdat zij de dingen die komen gingen niet helemaal zonder 
nieuwsgierigheid tegemoetzagen. Ze knipoogden naar elkaar, 
toen de waard binnengleed met elegant naar buiten gedraaide 
voeten, zoals hij altijd deed bij het binnenkomen van de “speci-
ale kamer”, en fluisterde: ‘Daar is hij.’  
 Pavel kwam binnen en tot verbazing van iedereen had hij 
Arnost bij zich. Waren die twee tijdens hun korte diensttijd uit-
eindelijk goede kameraden geworden? Iets militaristisch had-
den ze wel gekregen. In een stramme houding, zonder zijn pet 
af te nemen, liep Pavel naar de tafel van de boeren. Hij had een 
wit papier in zijn hand, dat hij langzaam openvouwde, ging 
naar Peschek, hield het voor hem en zei: ‘De waard zegt dat de 
burgemeester en de boeren willen dat ik deze rekening betaal. 
Is dat waar?’  
 Er was niets van een antwoord te horen. Peschek had hele-
maal niet opgekeken en Pavels stem klonk van emotie zo on-
derdrukt, dat het raadslid in het heersende rumoer ook best 
kon doen of hij de vraag niet gehoord had. Hij tikte met zijn le-
ge bierglas dromerig op tafel en vroeg de waard om bij te 
schenken. Pavel wachtte tot dat gebeurd was en herhaalde 
daarna woord voor woord zijn zinnetje. Voor de tweede keer 
schonk Peschek hem geen aandacht, en nu legde Pavel zijn 
hand op diens schouder en zei luid en dreigend: ‘Geef ant-
woord!’  
 ‘Hond!’ klonk het van de andere kant van de tafel. Peter had 
gesproken en in zijn omgeving werd instemmend gemompeld. 
Maar Pavel drukte harder dan hij zich bewust was op de schou-
der van het oude raadslid.  
 ‘Of ik moet betalen, vraag ik jullie, vraag ik de boeren, vraag 
ik hem!’ riep hij tegen Peter.  
 ‘Ja! Ja! Ja!’ tierden ze allemaal met een vloed van vloeken. 
Peschek draaide en kromde zich: hij had geen slaap meer, zo 
wakker had hij zich lang niet gevoeld en waarschijnlijk ook niet 
zo helderziend.  
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 ‘Laat me los,’ zei hij, terwijl hij dreigend naar Pavel opkeek 
en bij zichzelf dacht: die man wordt onrecht aangedaan. ‘Ik kan 
je niet helpen,’ vervolgde hij, ‘al zou ik het willen... Je moet be-
talen.’  
 Pavel verschoot van kleur en trok zijn hand terug. ‘Goed,’ zei 
hij tandenknarsend, ‘goed dan.’  
 Langzaam en met een plechtig gebaar greep hij in zijn borst-
zak, haalde uit een envelop, die hij bedachtzaam opende, een 
briefje van tien gulden, gaf dat tegelijk met de rekening aan de 
waard en zei: ‘Bevestig de betaling maar en geef het wisselgeld 
terug.’  
 Er viel een stomverbaasde stilte: dit had niemand verwacht. 
Leedvermaak en teleurstelling streden om de voorrang en al-
leen de waard was één en al ijdele verrukking.  
 Heel bereidwillig legde hij, toen hij het bankbiljet aangeno-
men had, een gulden voor Pavel neer.  
 Die nam de gulden in ontvangst, sloeg zijn armen over el-
kaar en wierp een moedige, uitdagende, echte veldherenblik op 
het hele gezelschap. ‘Zo,’ zei hij; zijn stem klonk niet meer hees, 
maar luid en machtig en met waar genot liet hij die schallen op 
de woorden:  
 ‘En nu zeg ik de gemeenteraad en de boeren, dat ze allemaal 
bij elkaar een stelletje schooiers zijn!’  
 Eén luide schreeuw was het antwoord op dit ongehoorde 
scheldwoord, dat de minste van het dorp de rijken en machti-
gen in hun gezicht geslingerd had. Degenen die het dichtste bij 
hem stonden, stortten zich op hem en hadden hem neergesla-
gen zonder Arnost en Anton, die te hulp schoten. Toen in het 
verschrikkelijke lawaai de woorden “ondankbare schoft”, die 
Peter uitgestoten had, Pavels oor bereikten, richtte hij zich op 
en met de beweging van een zwemmer die met beide armen de 
aanrollende golven splijt, hield hij zich de bedreigende menigte 
van het lijf.  
 ‘Ondankbaar?’ bulderde hij, en door de verontwaardiging 
die hem liet gloeien en beven, klonk een aangrijpende klacht 
van lang ondergaan verdriet. ‘Ondankbaar? Wat heb ik jullie 
dan te danken? De aalmoes die jullie voor mijn levensonder-
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houd gegeven hebben, heb ik met mijn werk duizend keer te-
rugbetaald! Het onderwijs op school heeft de meester me gratis 
gegeven! Geen broek, geen hemd en geen schoen heb ik van jul-
lie gekregen! De grond waarop mijn huis staat hebben jullie me 
verkocht voor het dubbele van de waarde! Toen de burgemees-
ter stierf, hebben jullie mij de schuld gegeven van zijn dood, jul-
lie kinderen hebben me bijna gestenigd en toen ik vrijgesproken 
werd, heette het: en toch ben je een gifmenger! Nu red ik Peters 
leven, en omdat ik daarvoor de schutting van de waard omver-
gehaald heb, moet ik die schutting betalen! Schooiers!’ Hij slin-
gerde voor de tweede keer dat woord in hun gezicht als een 
enorme oorvijg, die voor iedereen bestemd en voor iedereen 
toereikend was, en – was het de elementaire kracht van de woe-
de die uit zijn ogen laaide, was het het half-onbewuste gevoel 
dat die woede terecht was? – ondanks het tumult dat dat woord 
teweegbracht, kon Pavel doorgaan: ‘Waarom deden jullie zo te-
gen mij? Omdat ik als kind een dief was? Hoeveel van jullie zijn 
er dan eerlijk? Omdat mijn vader aan de galg gestorven is? Kan 
ik daar wat aan doen? Schooiers!’ En nu werd hij door woede 
overmand; doof makend en om wraak roepend kwam de her-
innering aan alles wat hij doorstaan had en wat ongewroken 
was, in hem op. Hij kon geen woorden meer vinden voor een 
aanklacht. Hij kon alleen nog woorden vinden voor een dreige-
ment en dat stootte hij uit: ‘Maar als ik vandaag iets doe waar-
voor ik moet hangen, is het jullie schuld!’  
 Niet wat hij gezegd had en wat maar weinigen begrepen 
hadden, maar zijn gebalde vuisten en de uitdagende vechthou-
ding die hij aannam, prikkelden de uitgescholdenen, en plotse-
ling regenden de slagen op Pavel neer, zonder meer uit te halen 
dan wanneer ze op een rots gevallen waren. Maar hij schakelde 
iedereen die ook maar één klap van hem kreeg voor de rest van 
de dag uit en vermoedelijk ook voor de paar volgende dagen.  
 ‘Rustig!’ riep de hoofdboswachter, wiens grote gestalte in de 
deuropening van de notabelenkamer verscheen, ‘je hebt het ge-
zegd, en nu rustig!’  
 ‘Rustig!’ kaatste een hese echo terug. Peter was op de tafel 
geklommen en slingerde een bierkruik naar Pavels hoofd, miste 
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hem en trof Arnost zo hard op zijn voorhoofd, dat de jongen 
omviel, maar die herstelde zich meteen, sprong op de geniepige 
aanvaller af en trok hem van de tafel.  
 Nu was de strijd losgebarsten.  
 Er vormden zich twee partijen: de kleine van Pavel en de 
grote van Peter; de waard en Peschek vluchtten naar de dokter 
in de kamer ernaast. De hoofdboswachter, die geprobeerd had 
als vredestichter op te treden, zag het nutteloze van zijn pogin-
gen in, baande zich een weg door het tumult en verliet de her-
berg. Buiten stond al een talrijke menigte van overwegend 
vrouwen en kinderen. De jongens, die in een roes verkeerden 
doordat er dichtbij gevochten werd, schreeuwden, sprongen 
naar de ramen en vochten om de beste plaatsen. De zwakkeren, 
die van de ramen van de gelagkamer verdrongen waren, gin-
gen voor het raam van de notabelenkamer staan, maar stoven 
opeens krijsend uiteen. Boven hen waren een paar benen te-
voorschijn gekomen en die hadden de hoofden van de jongens 
als steunpunten willen gebruiken om vaste grond onder de 
voeten te krijgen. De hoofdboswachter kwam aanrennen om de 
eigenaar van deze benen, de dokter, uit zijn zwevende positie te 
bevrijden.  
 ‘Er is geen andere manier om eruit te komen,’ zei de oude 
heer hoofdschuddend, ‘en ik moet eruit... Holub gaat vreselijk 
tekeer... Een beer, die jongen – je gelooft het pas als je het gezien 
hebt. Ik ga ervandoor.’  
 Langs dezelfde weg als de dokter kwam ook Peschek de 
straat op en na hem de waard, die luid rinkelde, toen hij op de 
grond sprong. Dat geluid werd veroorzaakt door de vorken en 
messen, die hij haastig van de tafels geraapt en in zijn wijde kle-
ren gestopt had, voor hij de gelagkamer aan het woedende le-
ger overliet dat er nu tekeerging. Hij klaagde dat hij niet ook de 
kruiken en glazen mee had kunnen nemen, jammerde, verjoeg 
de straatkinderen, drukte zijn gezicht tegen de ruiten en pro-
beerde te zien wat er binnen gebeurde. Maar het vreselijke ge-
vecht vond plaats in het halfdonker van de ingevallen scheme-
ring en in het opwervelende stof. Je zag alleen een wild op el-
kaar inslaande, heen en weer bewegende kluwen mensen, je 
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hoorde steunen en vloeken, het stampen van zware trappen en 
het kraken van verpletterd houtwerk.  
 ‘O, mijn banken! O, mijn tafels!’ zuchtte de waard en toen hij 
zich tot Peschek wilde wenden met de vraag of ze niet de gen-
darme zouden halen, was het voorzichtige raadslid samen met 
de dokter al verdwenen.  
 ‘Boswachter, roept u ze tot de orde!’ riep de waard, ‘ik sta 
nergens voor in – de smid, Arnost en Holub – drie man tegen 
de rest, ze worden alledrie in elkaar geslagen... Met mijn ban-
ken en mijn tafels!’ voegde hij er wanhopig aan toe.  
 ‘Zal wel meevallen,’ antwoordde de hoofdboswachter, en 
plotseling kwamen door de open deur twee boerenzoons uit 
Peters familie naar buiten gevlogen. Ze waren nog niet opge-
krabbeld, toen een paar goede vrienden achter hen aan buitel-
den en, niet minder onwillekeurig dan de vorigen, drie, vier, 
vijf anderen een duikeling maakten, met een boogje, de een met 
zijn voeten en de ander met zijn hoofd vooruit. En de hoofd-
boswachter begroette de nieuwkomers en verstond de kunst 
om – ondersteund door het overtuigingswerk van hun vrou-
wen – de paar die aanstalten maakten om weer mee te gaan 
vechten van de uitvoering van hun plan af te houden.  
 Een onverwachte bondgenoot vond hij in Barosch, die met 
veel steun aan het einde van de gang verscheen en achter wie al 
gauw wat mannen van de oudere generatie verschenen. Op de 
bovenste tree van de trap bleef Barosch staan en bracht er met 
grote inspanning uit: ‘De slimste geeft toe.’ Hij dacht na, greep 
met zijn handen in de lucht en herhaalde: ‘De slimste geeft toe,’ 
en viel de trap af.  
 ‘Zo is het goed!’ riep de hoofdboswachter. ‘Alle respect voor 
de slimste!’ En nadat al degenen die in de deuropening vastza-
ten zich naar buiten gewrongen hadden, sprong hij de trap op 
en toen hij voor de gelagkamer aangekomen was, ontglipte 
hem: ‘Bliksems, alle donders!’  
 Wat waren de gelederen uitgedund! Temidden van de puin-
hopen van wat de inrichting van de gelagkamer geweest was, 
hield Peter met de weinige getrouwen die hij nog had stand te-
gen Pavel. Die had zijn jasje uitgetrokken en stond in hemds-
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mouwen voor Arnost en de smid, terwijl Virgil voor hem zat en 
zijn hulp inriep. Peter, die buiten zichzelf was en gloeide van de 
koorts, probeerde de zijnen aan te vuren tot een nieuwe, blijk-
baar al vaak afgeslagen aanval op de tegenstander. Maar ze aar-
zelden, en nu de hoofdboswachter tegen hen bulderde: ‘Afge-
lopen! Verroer je niet!’ gehoorzaamden ze, en ook Pavel ge-
hoorzaamde, maar zijn gezicht werd lijkbleek en een dodelijke 
haat sprak uit zijn op Peter gerichte blik.  
 De rust was van korte duur. Wat die twee met elkaar uit te 
vechten hadden, kon door tussenkomst van een derde nooit 
bijgelegd worden.  
 ‘Hond! Hond! Hond!’ krijste Peter; hij greep plotseling in zijn 
broekzak, er klikte een knipmes en hij stortte zich met het blan-
ke lemmet op zijn tegenstander. Arnost sprong naar voren om 
de aanval af te slaan. Het lukte hem half en half: de op Pavels 
borst gerichte steek raakte diens ribben en een grote bloedvlek 
kleurde zijn hemd rood.  
 ‘Achteruit!’ schreeuwde Pavel, ‘achteruit! Laat die kerel maar 
aan mij alleen over!’ En er begon een worsteling als van een 
mens met een wild dier. Peter schuimbekte, beet en krabde; Pa-
vel verweerde zich alleen, hield hem alleen af, nam de tijd en 
verzamelde krachten voor een beslissende klap.  
 En nu gebeurde het... Terwijl hij met zijn linkerhand zijn ge-
zicht beschermde, schoof hij met een snelle greep de vingers 
van zijn rechterhand tussen Peters leren riem – tilde hem daar-
aan hoog op, hield hem zo vast met een gestrekte arm, schudde 
hem door elkaar en hoestte: ‘Beest! Als ik je nu neersla, ben je er 
geweest!’  
 ‘Doen!’ riep Arnost.  
 ‘Niet doen!’ riep de hoofdboswachter, en Pavel voelde de 
last van zijn vijand zwaar als lood worden; Peters verkrampte 
handen gingen open, het mes viel eruit en zijn opgetrokken be-
nen zakten neer – een uitgeputte man wachtte op de laatste 
klap.  
 Er liep een koude rilling over Pavels rug en zijn woede be-
koelde. Hij liet Peter langzaam zakken en zei: ‘Ik vind het zo 
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wel genoeg!’ en gooide hem naar zijn vrienden, die de wanke-
lende, half bewusteloze zwijgend de kamer uit hielpen.  
 De hoofdboswachter deed de deur achter hen dicht en Pavel 
barstte in gejuich uit:  
 ‘Iedereen is buiten en wij zijn binnen!’ Hij voelde niets van 
zijn wond en niets van de builen waarmee hij overdekt was; hij 
voelde niets dan het geluk van de overwinnaar en een storm-
achtige dankbaarheid tegenover zijn bondgenoten: ‘Iedereen is 
buiten en wij zijn binnen, wij drieën!’  
 ‘Wij vieren,’ jammerde Virgil, ‘heb ik het niet tot het laatst bij 
je uitgehouden, Pavliček, tegen mijn schoonzoon?’  
 Pavel bleef jubelen: ‘Ik heb het ze ook gezegd!’  
 ‘Gezegd en laten zien!’ schreeuwde Arnost, ‘en als ze binnen-
kort weer wat willen horen of zien, dan kun je op me rekenen, 
kameraad!’  
 De hoofdboswachter bekeek Pavel van top tot teen: ‘Ver-
domde jongen!’ zei hij glimlachend en Anton glimlachte ook. 
De laatste tegenstelling tussen zijn ijdelheid en zijn rechtscha-
penheid was geslecht.  
 ‘En het masjien heeft hij ook gerepareerd,’ zei de smid.  
 
 

15 
 
Rond middernacht ging Pavel naar huis. Het was koud en aan 
de hemel waren veel sterren te zien. In de buurt van de kerk 
kwam hij nachtwaker Much tegen, die hem met een zekere 
schuwe beleefdheid groette en zei: ‘Onze honden hebben net 
een vreemde hond doodgebeten. Dat verdomde beest, hij ging 
als een duivel tekeer.’  
 Ook één tegen een hele menigte, dacht Pavel en toen hij bij 
de grote bron kwam en over een ding struikelde dat op de 
grond lag, was hij blij, toen hij het onder zijn voet hoorde jan-
ken. Hij trok de hond uit de plas bloed waarin hij lag, putte wa-
ter en goot de volle emmer over hem uit. Voor zover hij in het 
donker kon zien, was de onvoorzichtige indringer erg toegeta-
keld. Met hem als slachtoffer had het dierlijke patriottisme zich 
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bewezen, waarvoor de blinde drang tot het inheemse blinde 
haat tegen het vreemde betekent.  
 De hond gaf geen teken van leven meer. Pavel liet hem lig-
gen en vervolgde zijn weg. Maar al gauw merkte hij dat het 
dier achter hem aan kroop, moeizaam de berg op; hij hield hem 
niet tegen, liet de begeleiding toe en thuis verzorgde hij het, 
ondanks de afschuw en walging die zijn buitengewone lelijk-
heid en zijn gapende wonden hem inboezemden.  
 De volgende dag ging hij net als andere winterdagen naar de 
fabriek. Het werk viel hem vandaag zwaar: in zijn hoofd was 
het benauwd en zijn hele lichaam deed pijn. Bij zijn thuiskomst 
’s avonds verwachtte hij een dagvaarding van de burgemeester 
te vinden, maar die was er niet en kwam ook later niet.  
 Telkens als hij daarna een van zijn vijanden tegenkwam, was 
hij voorbereid op een aanval en klaar om zich te verzetten. 
Maar iedere keer tevergeefs. Niemand leek zin te hebben in ru-
zie. Waren ze bang voor hem? Zij met zijn allen tegen hem; wa-
ren ze zo laf? Of dachten ze hem een veilig gevoel te geven en 
wachtten ze op een gelegenheid om wraak te nemen – waren ze 
zo slecht en geniepig? In ieder geval wilde hij zijn aandacht 
geen moment laten verslappen en nooit vergeten dat hij tussen 
schuldeisers liep, die nog een rekening met hem te vereffenen 
hadden. Intussen verstreek de winter zonder dat het tot vijan-
delijkheden tegen hem kwam. Hij kon ongestoord in zijn hut 
verblijven – de aanblik ervan, die zo lang zoveel misnoegen had 
gewekt, liet de mensen nu onverschillig. In stilte waren velen 
zelfs verbaasd over de zweem van welgesteldheid die de kleine 
vestiging langzamerhand omgaf.  
 Pavel had rond zijn huis een schutting van kruislings in de 
grond gestoken twijgen opgetrokken, waarachter hij groente 
kweekte. Alles gedijde door zijn onvermoeibare, eigenzinnige 
en ijzeren vlijt. Het dennetje, het enige dat de aanvallen van de 
kwaadwilligen had doorstaan, had gelukkig het formaat van 
een soldaat bereikt; het keek met zijn top door het raam aan de 
zijkant van de hut. Een flink ding van een boompje met brede 
takken, die het koppig uitstak en dat zo jong als het was al een 
witte mosbaard had laten groeien. Het geheel, de hut met haar 
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schuine dak, de dennenboom ernaast en de schutting ervoor 
leek iets wat kinderen maken bij hun eerste pogingen in de te-
kenkunst. Op de drempel, waaronder de steen begraven was 
die Pavel altijd moest herinneren aan haat en minachting tegen-
over zijn medemensen, lag zijn nieuwe huisgenoot, zijn bijteri-
ge hond, die hij met onbewuste humor l’amour genoemd had. 
L’amour, in Pavels spelling Lamur, had het formaat van een 
staande hond en de botten van een slagershond; zijn brede 
snuit was van nature gespleten, wat hem iets heel griezeligs 
gaf; bij de minste aanleiding liet hij zijn tanden zien en dan ging 
zijn korte, zwarte haar overeindstaan. Een bittere wrok tegen 
alles wat leefde leek voortdurend in hem te gisten. Nooit begon 
hij een liefdesaffaire; hij haatte reuen net zo als teven en hij wist 
beide geslachten meteen angst in te boezemen. Hij kende maar 
één diepe, stille, nauwelijks geuite aanhankelijkheid: die aan 
zijn baas. Urenlang zat hij voor het huis, zonder zijn blik af te 
houden van de weg, waarover Pavel moest komen. Ontdekte 
hij hem eindelijk, dan verraadden hooguit een paar rillingen 
van vreugde over zijn huid en een pover gekwispel van zijn 
korte staart iets van zijn innerlijke gevoelens. Even weinig te-
derheden als Lamur gaf vielen hem ten deel, maar zijn voer 
kreeg hij meteen na de thuiskomst van zijn baas, nog voor die 
zelf een hap genomen had.  
 De ongestoorde gemoedsrust waarin Pavel al een paar 
maanden leefde, werd door de komst van een brief van zijn 
moeder verstoord. Nog steeds had hij haar laatste brief niet be-
antwoord en nu kwam deze na een onderbreking van bijna een 
jaar en bevatte geen klacht en geen verwijt; hij herhaalde alleen 
de verzoeken waarmee de eerdere brief al vol gestaan had, ver-
zoeken om berichten over de kinderen, en hij eindigde net als 
de vorige en al zijn voorgangers met de woorden Met mij gaat 
het tot dusver goed. Daarop volgde de handtekening en ten slotte 
een mededeling die door de schrijfster tot het laatst bewaard en 
vervolgens naar de uiterste rand van het papier verwezen was, 
waar ze een aarzelende en beschaamde indruk maakte. Vandaag 
over veertien maanden is mijn straftijd voorbij.  
 Dat was op de avond van 6 maart.  



 147 

 Pavel rekende op zijn vingers. Mei volgend jaar zou ze dus 
bij hem komen wonen, zijn moeder. Zijn moeder, de levensge-
zellin van een roofmoordenaar, die voor de rechter tegen de 
vreselijke beschuldiging van medeplichtigheid aan diens mis-
drijf geen woord, geen kik van protest had laten horen en niets 
ontkend had – nooit! Plotseling besefte hij: net als ik! Ook hij 
had voor de rechter niets ontkend en zich ook niet verontschul-
digd. Omdat hij dat niet kon? Nee, omdat hij dat niet wilde. 
Misschien – het gaf hem een onuitsprekelijke troost en grote op-
luchting: misschien had ook zij het wel gekund, maar niet ge-
wild.  
 Nog dezelfde dag schreef hij zijn moeder, maar hij schaamde 
zich te moeten toegeven dat hij van Milada niets wist en besloot 
zijn brief pas te versturen als hij de mogelijkheid had gehad iets 
over zijn zuster te vertellen, al was het maar kort en simpel: Mi-
lada is gezond en doet je de groeten.  
 De ochtendschemering zag hem op weg gaan naar de stad en 
zo vroeg kwam hij bij de kloosterpoort aan, dat hij lang niet 
durfde aan te bellen.  
 Hij leunde tegen de muur van het grote huis, waarvan het 
dak het liefste borg wat hij op aarde bezat. Het enige verwante 
en dierbare dat zuiver en onaangetast gebleven was, het enige 
waaraan hij werkelijk gehecht was: zijn zuster, die zich vrijwil-
lig van hem afgekeerd had.  
 De klokken van de kloosterkerk luidden voor de mis, er 
klonken plechtige orgeltonen en een gezang verhief zich zo 
licht, zo mild als de zacht bewogen lucht die het op bevende 
vleugels van verre aandroeg... Uit een hemel op aarde, dacht 
Pavel, uit een rijk van zaligen en vreedzamen, te hoog en te 
verheven om door het verlangen van een bepaald niet smette-
loos kind van de aarde bereikt te worden, te hoog en te verhe-
ven om hem iets anders in te boezemen dan eerbied en aanbid-
ding.  
 Langzamerhand was er rond Pavel een kleine groep oude 
mensen en kinderen ontstaan, dagelijkse kostgangers van het 
klooster, die wachtten om binnengelaten te worden. Toen hij 
dat merkte, ging Pavel als laatste in de rij staan. De portierster 
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verwees de armen naar een tafel waarop een tweede ontbijt 
klaarstond en vroeg Pavel, die bij de ingang was blijven staan 
en zich niet verroerde: ‘Wat wilt u?’  
 En terwijl hij het gevoel kreeg dat hij bij zijn keel gepakt 
werd en gewurgd, bracht hij er toch de woorden uit: ‘Ik ben 
Pavel Holub.’  
 Er ging een donkere blos over het strenge gezicht van de 
portierster. ‘Ach ja,’ zei ze; de onaangename herinnering aan 
Pavels eerste bezoek begon bij haar te dagen.  
 ‘Ik ben,’ vervolgde hij, ‘de broer van de kleine Milada.’  
 ‘Ach ja, ach ja – en u wilt uw zuster zien?’ voegde ze er over-
haast aan toe.  
 Nee, dat had hij niet durven hopen; pas bij die vraag laaide 
de hoop in hem op en liet hem duizelen. ‘Of ik dat wil? stamel-
de hij, ‘natuurlijk, en of!’  
 De portierster besefte dat ze overhaast gehandeld had en zei 
verlegen:  
 ‘Maar er is op dit moment geen bezoek, en vandaag de hele 
dag niet en... Maar daar is moeder Afra,’ onderbrak ze zichzelf, 
‘hebt u even geduld.’  
 Ze ging een oude non tegemoet, die gevolgd door twee le-
kenzusters de trap naar de hal af kwam. Pavel herkende haar 
onmiddellijk: dat was de zuster-econome, die ooit zo’n belang-
rijke uitspraak had gedaan in de zaak waar toen al zijn heil van 
af leek te hangen. De portierster sprak zacht met haar en Pavel 
kon er niet aan twijfelen dat het over hem ging, want moeder 
Afra had onder het luisteren haar blik herhaaldelijk en met gro-
te aandacht op hem gericht.  
 Nu wenkte ze hem naderbij en vroeg met een melancholieke 
glimlach of hij werkelijk Pavel Holub was en zei, toen hij dat 
bevestigde: ‘Moeilijk te geloven, zoveel als u veranderd bent. 
En wat voor goeds brengt u ons?’  
 Even snel als ze opgekomen was, was Pavels hoop op een 
weerzien met zijn zuster vervlogen en hij durfde niet eens meer 
toe te geven dat hij hoop gekoesterd had. Een kamer vol ruwe, 
halfdronken kerels had hij laten zien wie de baas was, terwijl 
deze oude vrouw met haar opgewekte waardigheid en de mil-
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de vriendelijkheid op haar door lijden gelouterde gelaatstrek-
ken hem intimideerde. Op onderdrukte en bewogen toon ant-
woordde hij:  
 ‘Ik kom de groeten overbrengen van mijn moeder aan mijn 
zuster Milada en zou ook willen vragen...’ zijn stem werd bijna 
onhoorbaar, ‘hoe het met mijn zuster gaat.’  
 ‘Die vraag kunnen we wel beantwoorden, nietwaar, zuster 
Cornelia?’ zei moeder Afra tegen de portierster. ‘Uw zuster is 
gezond van lichaam en geest en daarvoor danken wij de hemel, 
die haar geschapen heeft tot onze vreugde en verheffing. Wat 
de groet betreft, we moeten eerst toestemming vragen om die 
over te brengen, nietwaar, zuster Cornelia?’ Haar blik rustte 
welwillend op Pavel, terwijl die nog heel bedrukt zei:  
 ‘Ik zou onze moeder ook graag schrijven dat mijn zuster haar 
de groeten doet.’  
 ‘O ja,’ antwoordde moeder Afra, ‘nou, ook daar kan voor ge-
zorgd worden – nietwaar, zuster Cornelia? U moet alleen een 
beetje geduld hebben. Hebt u tijd om geduld te hebben?’ voeg-
de ze er schertsend aan toe, knikte met haar hoofd en liep langs 
Pavel, die onhandig, maar diep voor haar boog.  
 Hij werd door de portierster naar dezelfde kamer gebracht 
waar hij als kleine jongen zulke onvergetelijke uren van pijnlij-
ke verwachting beleefd had.  
 Niets veranderd in de treurige kamer, iedere stoel op zijn 
oude plaats en op de muur dezelfde vochtige plek. Alleen het 
uitzicht uit de tralieramen bood nu een vriendelijk beeld, want 
de toen half ontbladerde fruitbomen droegen nu hun lentetooi 
met witte en roze bloesems. Aan het eind van het grasveld, 
voor de tot de tuinmuur reikende zijvleugel van het gebouw, 
was een vrolijke groep kinderen aan het spelen. Ze onderbra-
ken hun spel vaak en renden om het hardst naar de novice, aan 
wie ze toevertrouwd waren. En wat moest die allemaal doen 
om zich tegen de liefkozingen van de aanstormende zwerm te 
verweren! En wat deed ze dat goedmoedig en ernstig, wat wist 
ze de wildebrassen af te remmen en de verlegenen aan te moe-
digen, standjes en lof uit te delen, tederheid en strengheid naar 
verdienste te laten blijken! Pavels ogen keken strak naar haar 
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lieftallige, bijzonder slanke gestalte. Haar gezicht kon hij niet 
goed zien, maar hij verbeeldde zich dat het uiterlijk van het 
jonge meisje hem aan dat van Milada deed denken. Zo onge-
veer kon ze er nu uitzien, de kleine Milada... Zo groot kon ze 
niet geworden zijn, dat leek hem onmogelijk, en onmogelijk 
ook dat ze nu al het habijt van de nonnen droeg.  
 Er klonk een klok; de novice nam het kleinste meisje op haar 
arm en de anderen liepen voor of naast haar – nog even en ze 
verdwenen allemaal in het gebouw.  
 Pavel ging weg bij het raam. Hij was door de woorden van 
moeder Afra voorbereid geweest op lang wachten en nu heel 
verrast, toen al na een paar minuten de deur in de scharnieren 
draaide. Op de drempel verscheen met haar gebruikelijke, 
voorname rust, onveranderd na alle verstreken jaren, moeder-
overste. Ze had een jong meisje aan de hand, een lang, slank 
meisje, hetzelfde dat Pavel stil bezig had gezien en hetzelfde 
dat hem aan zijn zuster had herinnerd – Milada in het habijt 
van een novice.  
 Hij staarde haar aan met een grenzeloos gelukkige en gren-
zeloos weemoedige verbazing; over haar lippen kwam bij zijn 
aanblik een uitroep van verrukking en de bleekheid van haar 
lieflijke gezicht werd nog doorzichtiger en nog kleurlozer.  
 ‘Pavel, lieve, lieve Pavel!’ zei ze, maar ze maakte zich niet los 
van de leidende hand; ze bleef staan en keek hem met grote 
ogen aan, stralend van geluk.  
 Ook hij bleef staan. Sterker dan de wens om op haar af te 
vliegen en haar aan zijn borst te drukken was de eerbiedige 
schroom die hem gegrepen had en gevangen hield en de gelief-
de en zo nabije onbenaderbaar maakte.  
 Bedrukt zweeg hij; door zijn hoofd ging de ene gedachte na 
de andere: die jonge heilige, was dat zijn zuster? Mocht hij haar 
nog zo noemen? Was zij het die hij duizend keer in zijn armen 
gehouden, gekust en geliefkoosd – en soms ook geslagen had? 
Was zij het die hem met haar geschreeuw ‘Honger, Pavliček, 
honger!’ tot diefstal verleid had, o zo vaak, o zo vaak? Was zij 
het van wie hij de voetjes verbonden had, wanneer die vol bla-
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ren zaten bij de tochten van plaats naar plaats, achter vader en 
moeder aan? Was zij het?  
 Moeder-overste verlustigde zich in de verassing van broer en 
zus. ‘Nou,’ zei ze vriendelijk tegen Milada, ‘wie zei er ooit kin-
derlijk eigenwijs: “Ik zal je nooit meer zien; ze zullen me nooit 
meer toestemming geven om je te zien?” En nu is hij er, je 
broer. Begroet elkaar maar, geef elkaar een hand.’  
 De uitnodiging moest herhaald worden, voor Pavel en Mila-
da er gehoor aan durfden te geven en toen Pavel de hand van 
zijn zuster in de zijne hield, beangstigde hem de gloeiende 
warmte en de snelle pols, die tegen zijn vingers klopte. In zijn 
ruwe rechterhand lag een kleine, smalle hand, niet de zachte 
hand van iemand die niets uitvoerde, maar een hand die ver-
trouwd was met werk. Zo was de lieflijke pelgrim op weg naar 
de hemel niet ontheven van de gewone beslommeringen op 
aarde.  
 Een uitspraak van de meester, die hij toen maar half begre-
pen had, dook in Pavels geheugen op: ‘Hoe lang kan een aan 
beide kanten aangestoken fakkel branden?’ Zijn hart kromp in-
een en hij keek van Milada’s hand naar haar gezicht. ‘Een non 
dus, een non,’ zei hij.  
 Moeder-overste antwoordde: ‘Nog niet, maar over een poos-
je hoort ze tot degenen die met onze goddelijke Verlosser spre-
ken: “Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broeders?”’  
 Bij het woord “moeder” ontwaakte Pavel als uit een droom. 
‘Moeder doet je de groeten,’ zei hij, ‘het gaat goed met haar. Ze 
wil ook graag weten hoe het met jou gaat. Wat moet ik haar 
schrijven?’  
 ‘Schrijf maar,’ antwoordde Milada, maar onderbrak zichzelf 
en richtte een om toestemming vragende blik op moeder-
overste. Pas toen die instemmend geknikt had, begon ze weer: 
‘Schrijf maar dat mijn hele leven niets anders is dan één enkel 
gebed voor haar en – voor nog iemand, onze arme, ongelukkige 
vader...’ Haar stem was gedaald, maar kreeg nu een opgewekte 
klank – ‘en ook voor jou, lieve, lieve Pavel.’  
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 Pavel mompelde iets onverstaanbaars en zijn ogen begonnen 
ondraaglijk te branden; plotseling liet hij Milada’s hand uit de 
zijne glijden en deed een stap achteruit.  
 Ze vervolgde: ‘De Albarmhartige heeft mijn gebed verhoord 
en je goed laten worden... Nietwaar? Zeg het maar, lieve Pavel, 
zeg het maar, je mag het zeggen – het is het werk van Zijn ge-
nade. Zeg alsjeblieft dat je goed en braaf geworden bent... Lieve 
Pavel, ben je goed en braaf?’  
 Hij liet zijn hoofd zakken, pijnlijk getroffen door haar smeek-
bede, en zei: ‘Ik weet het niet.’  
 ‘Je weet het niet?’ vroeg Milada, en toen hij zweeg, riep ze 
met stijgende bezorgdheid tegen moeder-overste: ‘Hij weet het 
niet – eerwaarde moeder, hoe kan dat?’  
 Moeder-overste zag angst en onrust op het gezicht van de 
novice verschijnen, zag haar bleke wangen steeds dieper blozen 
en antwoordde sussend: ‘Dat kan best zijn. Hij heeft je een mooi 
antwoord gegeven, dat van iemand die bescheiden is en zijn 
waarde niet kent. Wij kennen die, wij weten van de vooruit-
gang die je broer op de weg van het heil maakt. Daarom mocht 
hij zijn boodschap ook zelf brengen en die van jou zelf in ont-
vangst nemen. Dat is gebeurd, en nu, lieve kinderen, moeten 
jullie elkaar vaarwel zeggen.’  
 Pavel slaakte een diepe zucht: ‘Nu al?’ en tegelijk en met de-
zelfde ontzetting kwamen dezelfde woorden uit Milada’s 
mond. Maar na een korte tweestrijd werd de onwillekeurige 
schreeuw van het hart gevolgd door een uitdrukking van over-
gave aan de wil van de ander, en ze zei:  
 ‘Vaarwel, Pavel.’  
 Haar vrome gehoorzaamheid werd beloond, want moeder-
overste glimlachte goedmoedig: ‘Je kunt ook zeggen: tot ziens.’  
 ‘Als ik het ordekleed mag dragen,’ bedacht Milada enthou-
siast, ‘op die dag kom je, dat mag... Nietwaar, eerwaarde moe-
der, dat mag – hij mag... en ik,’ voegde ze er na een moment 
van bezinning deemoedig aan toe, ‘mag ik hem nog één vraag 
stellen?’  
 ‘Ga je gang.’  
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 Milada, die al aanstalten had gemaakt om moeder-overste te 
volgen, keerde zich weer naar Pavel: ‘Lieve jongen, heb je ieder-
een vergeven die je kwaad gedaan heeft?’  
 Hij zag de gespannen, bevende verwachting waarmee ze op 
zijn antwoord wachtte; hij ging zijn geweten na en zei: ‘Sommi-
gen wel.’  
 ‘Maar je moet ze allemaal vergeven; ze zijn immers werktui-
gen van God, die naar Hem leiden door beproevingen. Vergeef 
ze, bemin ze, beloof het me.’  
 Ze bezwoer het met een onstuimigheid die aan de Milada 
van vroeger deed denken. ‘Beloof het, Pavel. Als je het niet 
doet, moet ik lijden,’ klaagde ze, ‘dat is een teken dat ik nog 
niet genoeg gedaan, gebeden en geboet heb.’  
 ‘Ik beloof het!’ riep hij overweldigd en stak zijn hand naar 
haar uit.  
 ‘Dank je,’ hoorde hij haar nog zeggen. ‘Dank je, lieve, lieve 
Pavel,’ en alles was voorbij en de lichte verschijning was weg-
gegeleden. Moeder-overste had Milada meegetrokken en hij 
was alleen.  
 Even later deed de portierster de deur open en bleef daar 
staan met de klink in haar hand. Pavel gaf gehoor aan haar 
zwijgende verzoek, ging naar de hal en stapte naar buiten.   
 
 

16 
 
Pavel liep langzaam over het plein, dat ooit zo’n grote indruk 
op hem had gemaakt, terwijl hij nu geen oog had voor de 
schoonheden ervan. Het geluksgevoel over het onverwachte 
weerzien met Milada zinderde nog even in hem na, maar maak-
te al gauw plaats voor kwellende bezorgdheid, die alle andere 
gevoelens verdrong en zijn ziel vulde met leed en berouw.  
 Hij had zich niet weg moeten laten sturen, zoals hij in laffe 
verlegenheid gedaan had; hij had moeten blijven en moeder-
overste moeten zeggen: ‘Ik ben bang voor mijn zuster; ziet u 
niet dat ze verteerd wordt door werk, gebed en boete?’ Dat was 
zijn plicht geweest en waarschijnlijk ook zijn recht. Toen die 
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gedachte eenmaal opgevat was, werd ze meteen ook een be-
sluit. Pavel ging terug naar het klooster en trok aan de bel.  
 Er werd niet opengedaan, maar achter een tralieraampje in 
de deur werd een oog zichtbaar; de portierster vroeg wat de 
beller wilde en op Pavels antwoord volgde de mededeling dat 
moeder-overste niet te spreken was. De klep achter het tralie-
raampje ging dicht.  
 Wat nu? Kloppen, het gebouw bestormen, toelating afdwin-
gen, met het risico zich het misnoegen van de vrome vrouw op 
de hals te halen? En als dat gebeurde, wie zou er dan voor Pa-
vels misstap boeten, meer wíllen dan móeten boeten? Milada. 
Hij wist het wel en begon opnieuw aan zijn tocht.  
 Aan het eind van de stad, vlakbij de brug, was een uitspan-
ning met daarvoor een brede linde, die een paar met dunne po-
ten in de grond staande tafels en banken schaduw gaf. Pavel 
nam op een van de laatste plaats; hij had honger en dorst en 
vroeg om bier en brood. Maar toen het gevraagde gebracht 
werd, vergat hij te eten en te drinken.  
 Op de binnenplaats van het restaurant ging het er levendig 
aan toe. Er was een omnibus aangekomen, die een paar reizi-
gers had afgezet van wie er twee een fikse ruzie met de koetsier 
hadden over de door hem verlangde fooi. Een oude vrouw mis-
te een stuk bagage en woelde, tot ergernis van de andere reizi-
gers, door de kleine berg reistassen en pakketten die onder de 
poort bijeengebracht waren.  
 Die gebeurtenissen schonk Pavel eerst maar vluchtige aan-
dacht, maar veel meer, toen hem plotseling een koffertje, een 
bontjas en een knoestige stok opvielen, die hij naast de hoek-
steen op de grond zag liggen. Dat waren drie oude bekenden! 
Vooral de stok, die al een keer heel vrolijk op zijn rug gedanst 
had.  
 Zonder na te denken riep hij: ‘Meester, meester, bent u daar?’ 
sprong op en wilde het huis in rennen... Maar daar kwam Hab-
recht hem al met uitgestrekte armen tegemoet.  
 ‘Alle mensen! Pavel, beste jongen...’  
 ‘Waar komt u vandaan? Waar gaat u naartoe?’ vroeg de jon-
gen.  
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 ‘Waarheen? Naar jou; ik wou jou opzoeken en nu tref ik je 
onderweg. Een gelukkig toeval en een goed voorteken!’  
 ‘U wou me opzoeken – dat is mooi, meester.’  
 ‘Mooi? Ja, waarom niet... Maar noem me geen “meester” – ik 
ben geen meester meer... Dat is allemaal voorbij. Ik ben apostel 
geworden en –’ hij tuitte zijn lippen en zoog de lucht met wel-
behagen op, alsof hij het over iets kostbaars had, ‘en er begint 
een nieuw leven.’  
 Pavel was verbaasd: het nieuwe leven was volgens hem al-
lang begonnen.  
 ‘Dat was niks, is helemaal mislukt,’ antwoordde Habrecht 
hoofdschuddend, ‘je zult wel horen hoe. Kom binnen; onder de 
linde – een mooie boom, en ik zal misschien heel gauw naar de 
aanblik van zo’n linde verlangen – is het me te fris... Kom, beste 
jongen, ik heb veel voor je op mijn hart en wil ook veel van jou 
horen, voor we weer uit elkaar gaan, waarschijnlijk – voor al-
tijd.’  
 Hij bestelde een maaltijd voor zichzelf en Pavel, liet de beste 
kamer op de eerste verdieping openmaken en zei dat hij bijzon-
der tevreden was, toen hem een grote kamer gewezen werd 
waarvan de inrichting bestond uit twee smalle bedden met 
hoog opgestapelde roze kussens, een met waslinnen overtrok-
ken tafel en vier stoelen. Ook de troebele soep en de nog troebe-
lere wijn, het uitgeweekte rundvlees en de halfgare aardappels 
die de waard hem voorzette, begroette hij met onvoorwaarde-
lijke loftuitingen. Zijn eigen eetlust was niet groter dan die van 
een Indische boeteling, maar zijn gast spoorde hij voortdurend 
aan: ‘Eet en drink en laat het je smaken; het eten is goed en ik 
kruid het voor je met nuttige gesprekken, met de quintessens 
van mijn ervaringen.’  
 Hij begon te vertellen, raakte steeds meer in de stemming, 
kon niet lang op één plaats blijven zitten en praatte nu eens 
staand en dan weer zittend of heen en weer lopend door de 
kamer en steeds met vreemd haastige gebaren.  
 Ja, dat was een vergissing geweest, dat met het geloof in de 
nieuwe levenszon die in zijn nieuwe werkkring voor hem op 
zou gaan. De spoken van het dode verleden slopen hem achter-
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na in het levendige verleden en richtten verwarring en onvrede 
aan waar helderheid en vrede zouden moeten heersen. Hab-
recht had het te goed willen doen, te veel ijver aan de dag ge-
legd en te deemoedig naar de gunst van de mensen gedongen – 
dat alles, samen met zijn vlijt, zijn strenge plichtsbetrachting en 
vlekkeloze gedrag, wekte wantrouwen. ‘Die man moet een 
slecht geweten hebben,’ zeiden de mensen.  
 ‘Voel je het aankomen?’ vroeg Habrecht. ‘Toen ik dat hoorde, 
grijnsde het spook me toe waarover ik het eerst had. Als ik me 
gedragen had als iemand die niets goed te maken had, had ik 
het niet te goed willen doen en was ik gewoon mijn gang ge-
gaan, onbekommerd om andermans mening... Nog iets! Ze zijn 
daar veel rabiater Tsjechisch dan hier en mijn Duitse naam be-
viel hun niet. Ze zochten Duitse opvattingen bij me, bij mij, 
voor wie de aarde een ellendig oord is en ieder mens meer of 
minder zwaar beproefd! Ik zal een onderscheid maken, ik zal 
zeggen: ik vind het welzijn van degene die aan deze kant van 
de beek geboren is belangrijker dan het welzijn van degene die 
aan de overkant geboren is... Er is een natie, ja één, die leiding 
geeft, die vooroploopt: alle hardwerkende mensen – ik zou er 
trots op zijn daarbij te horen... Wat al het andere chauvinisme 
betreft –‘ hij greep naar zijn hoofd en lachte, ‘dwaasheid, deze 
eeuw onwaardig. Zo voel ik het... Als mijn naam jullie niet be-
valt, zei ik, noem me dan Mamprav, mij maakt het niets uit... 
Nou, toen ik bereid was ook daarin toe te geven, had ik het he-
lemaal verpest. Nu was ik een spion, die ze onder de duim wil-
de krijgen, God weet, in welk belang... En nu trapte ik bij elke 
stap op een slang. Op het laatst kon ik bij de bakker geen stuk 
brood meer krijgen voor mijn goede geld en bij de marktvrouw 
geen appel... O, de mensen, de mensen! Je moet van ze houden 
– en dat wil je ook – maar soms huiver je van ze. Je huivert zelfs 
heel vaak.  
 De herinnering aan wat hij pas had doorgemaakt bedrukte 
hem; hij zweeg een tijdje, maar al gauw kreeg zijn onverwoest-
bare levendigheid weer de overhand en opnieuw produceerde 
hij een woordenstroom en werd zo meegesleept, dat hij vergat 
rekening te houden met het begripsvermogen van zijn toehoor-
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der. Pavels belangstelling voor de uiteenzettingen van zijn oude 
weldoener had grote moeite stand te houden tegenover het ge-
brekkige begrip dat hij kon bieden.  
 De laatste beproeving die Habrecht doorstaan had, was bit-
ter, maar kort geweest. Een vriend, een oude schoolkameraad 
met wie hij altijd contact had gehouden, verscheen op een och-
tend bij hem als verlosser uit alle pijn en ellende. Tussen het lot 
van de twee mannen bestond een zekere overeenkomst en het 
was de buitengewone overeenstemming van hun gezindheid 
die hun zielsverwantschap ondanks de jarenlange scheiding in 
stand gehouden had. Ze besloten het eerste uur van hun weer-
zien hun levensstrijd zij aan zij voort te zetten. Voor de midde-
len om zich op het gekozen slagveld te begeven zorgde zijn 
vriend en zorgden de vrienden van zijn vriend. Die woonden in 
Amerika in rijkdom en aanzien en behoorden tot de ijverigste 
apostelen van een “ethische vereniging”, die als doel de ver-
spreiding van morele cultuur had en dagelijks meer aanhang en 
invloed kreeg.  
 ‘Belijders van een religie van de moraal noemen ze zich!’ riep 
Habrecht; ‘ik noem ze de ontstekers en hoeders van het heilig-
ste vuur dat ooit op aarde gebrand heeft en waarvan het licht 
bestemd is om op het aangezicht van de menselijke gemeen-
schap de weerschijn van een edele, tot nu toe vreemde vreugde 
te wekken... Hun boodschap is tot me gekomen in de vorm van 
een boek, zoals er nog nooit een geschreven is... O, mensen, 
mensen! Een wonderboek en het heeft bij mij bijna het boek 
overtroffen dat jij, dwaze jongen, ooit een heksenboek noem-
de... Ik geef gehoor aan de boodschap, ik ga naar de overkant 
om iets te zoeken dat ik verloren en eeuwig gemist heb: aanslui-
ting bij het hiernamaals. Een van beide moeten we hebben, wij 
arme kinderen van de aarde: welzijn, al is het nog zo gering, of 
een reden voor ons leed, anders worden we treurig en dat is 
een wakkere mens onwaardig.’  
 Hier onderbrak Pavel hem voor het eerst: ‘Is treurigheid on-
waardig?’  
 ‘Absoluut. Treurigheid is stilte en dood; opgewektheid is ac-
tiviteit, beweging en leven.’ Hij bleef voor de tafel staan, keek 
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Pavel onderzoekend aan en zei: ‘Jij hebt die nog steeds niet, op-
gewektheid; je bent er niet vrolijker op geworden... En hoe gaat 
het in het dorp?’  
 ‘Beter,’ antwoordde Pavel.  
 ‘Dat is goed om te horen. Sinds wanneer?’  
 ‘Sinds ik het ze een keer gezegd heb en het heb laten zien.’  
 ‘Gezegd, o! Laten zien, o! Hoe laten zien? Heb je ze een pak 
slaag gegeven?’  
 ‘Een verschrikkelijk pak slaag.’  
 ‘Zozo!’ Habrecht trok een bedenkelijk gezicht en sloeg zijn 
armen over elkaar. ‘Nou, beste jongen, slaag is niet slecht, maar 
alleen om mee te beginnen, alleen dan! En het is nooit meer dan 
een palliatief... Leuteraars begrijpen niets van radicale middelen 
en ontkennen dan ook dat die bestaan. Wees geen leuteraar!’ 
riep hij tegen de verbaasde Pavel, die geen flauw idee had wat 
daarmee bedoeld werd.  
 En nu nodigde Habrecht hem uit om te praten: ‘Ik heb voor 
jou mijn generale biecht afgelegd en laat jij nu de jouwe horen.’ 
Hij begon hem uit te vragen, vroeg over het doen en laten van 
zijn vroegere beschermeling nauwkeurig rekenschap en kreeg 
die ook, zo snel als de kreten, beschouwingen en goede advie-
zen waarmee hij Pavel voortdurend onderbrak, toestonden. 
Maar die vond dat prima; het stoorde hem niet meer dan het 
ruisen van een murmelende beek gedaan zou hebben en gaf 
hem tijd om na iedere zin zijn gedachten te ordenen en er een 
passende uitdrukking voor te vinden. Eindelijk had hij immers 
zijn strikt gesloten, overvolle hart in dat van zijn wonderlijke 
vriend uitgestort.  
 Ze waren beiden in een plechtige stemming. De oude man 
legde zijn handen op het hoofd van de jonge en sprak een war-
me zegen over hem uit.  
 ‘Redelijkerwijs had je volgens je voedster, de gemeente,’ be-
sloot hij, ‘een slechte kerel moeten worden; in plaats daarvan 
ben je een flinke kerel geworden. Ga zo door, zorg dat je ze tel-
kens te slim af bent. Zorg dat je je opwerkt tot boer en hun bur-
gemeester wordt.’  
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 Pavel zette grotere ogen op dan ooit in zijn leven en keek de 
meester met trotse en tegelijk ongelovige glimlach aan. Hab-
recht knikte haastig:  
 ‘Ja, ja! En als je dat bent, betaal ze dan met goeds terug wat 
ze jou aan kwaads gedaan hebben.’  
 De avond viel; het uur van vertrek naderde en Habrecht 
werd gegrepen door een koortsachtige onrust. Hij vroeg de re-
kening, betaalde, luisterde niet naar de waard, die zei dat het 
veel te vroeg was om weg te gaan, ging de deur uit en sloeg, 
gevolgd door Pavel, die het koffertje, de jas en de stok droeg, in 
hoog tempo de weg naar het station in.  
 Toen hij daar aankwam en vroeg of hij nog op tijd was voor 
de avondtrein naar Wenen, werd hij uitgelachen, wat hem ge-
ruststelde.  
 Er was een hevige storm opgestoken, die de voor het stati-
onsgebouw geplante acaciabomen schudde dat het niet om aan 
te zien was; uit de grijze, voortjagende wolken viel een heftige, 
koude regenbui. Habrecht lette er niet op en stelde zijn eerbied-
waardige pak, dat hij ook voor deze reis aangetrokken had, on-
barmhartig bloot aan het barre weer. Alleen zijn grijze, langha-
rige hoge hoed bood hij de bescherming van een erover uitge-
spreide en in de omgekrulde rand vastgemaakte zakdoek en 
liep zo naast Pavel op het perron heen en weer, terwijl hij aan 
één stuk door praatte.  
 Nadat de kassa geopend was en hij een kaartje gekocht had, 
kende zijn ongeduld geen grenzen meer. Hij haalde zijn horlo-
ge tevoorschijn, want de stationsklok vertrouwde hij niet. Tien 
minuten nog... Misschien kwam de trein vandaag wel vijf mi-
nuten vroeger, en als ze dan toch over vijf minuten afscheid 
moesten nemen, waarom dan niet meteen? Hij vroeg Pavel 
dringend naar huis te gaan en voor hem niet langer te blijven. 
Maar eerst dwong hij hem nog, bijna met geweld, zijn horloge 
aan te nemen.  
 ‘Ik heb het niet meer nodig: mijn vriend heeft er een. Stel je 
voor: als er altijd per twee mensen één horloge was, wat zou 
dat dan een statistisch gunstige verhouding zijn! Vaarwel – je 
moet nu gaan.’  
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 Met de ene hand duwde hij hem weg en met de andere hield 
hij hem tegen. ‘Mijn laatste woorden, beste jongen, onhoud die! 
Prent die in je hoofd. Denk erom: we leven in een bijzonder 
leerzame tijd. Nog nooit heeft de mens duidelijker te horen ge-
kregen: wees onzelfzuchtig, is het niet uit edele motieven, dan 
toch uit zelfbehoud... Maar ik zie dat dat weer boven je pet gaat 
– – anders dus! In vroeger tijden kon je rustig achter je volle 
bord zitten om het je te laten smaken, zonder je erom te bekom-
meren dat het bord van je buurman leeg was. Dat kan nu niet 
meer, behalve bij degenen die geestelijk volkomen blind zijn. Bij 
alle andere mensen zal het lege bord van de buurman de eetlust 
bederven – bij de braven uit rechtvaardigheidsgevoel en bij de 
lafaards uit angst... Zorg dus, als je je bord volschept, dat er om 
je heen zo weinig mogelijk lege borden zijn. Begrijp je?’  
 ‘Ik denk het wel.’  
 ‘Begrijp je ook dat je nooit iemands vijand moet zijn, ook niet 
als hij jouw vijand is?’  
 ‘Zoiets,’ antwoordde Pavel, ‘zei mijn zuster al.’  
 Habrecht liet merken dat hij blij was met die overeenstem-
ming en vervolgde: ‘Zorg verder dat je het lezen niet verleert. 
Ik heb uit mijn voorraad schoolboeken, voor ik ze weggaf, zes 
boeken voor je apart gelegd – je krijgt ze met de post – dunne 
boekjes, niet samengesteld door beroemde mannen, maar als je 
alles weet wat erin staat en alles doet wat ze aanraden, dan 
weet je veel en dan gaat het je goed. Lees ze en blijf ze lezen, en 
als je het zesde uit hebt, begin dan weer bij het eerste... Wat het 
allermoeilijkste in het leven betreft, de zoetste, de gruwelijkste, 
de machtigste en vreselijkste van alle hartstochten – ik zal de 
naam niet eens noemen – ik denk dat je erdoor hebt laten af-
schrikken, misschien wel blijvend. Voor jou is die vergiftigd bij 
de bron, bij de oorsprong, dat helpt soms voor altijd. Je hebt het 
daarmee net zo slecht getroffen als je meest oprechte vriend – 
zoals ik mezelf zie – het niet liever had kunnen wensen.’  
 Op het station waren steeds meer mensen bijeengekomen: de 
seinklok werd voor het eerst geluid en in de verte klonk gefluit. 
Habrecht merkte daar allemaal niets van; hij had Pavel bij zijn 
jasje gegrepen en praatte haastig en heftig op hem in:  
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 ‘Niet iedereen hoeft een gezin te stichten; dat is het grootste 
waanidee, dat je een paar kinderen moet hebben – er zijn ge-
noeg kinderen op de wereld... En hoe beter een vader is, hoe 
minder hij aan zijn kinderen heeft – wie is er edel en onzelf-
zuchtig genoeg om van zichzelf te mogen zeggen dat hij een 
goede vader zal zijn? En je reputatie, beste jongen, let op je re-
putatie, je weet wel, dat schoolbord, dat schoon moet zijn – dat 
van jou was volgekrabbeld... Veeg het schoon, spons het 
schoon, ga vooruit... Je moet denken: als je vandaag niet iets be-
ter bent dan gisteren, dan ben je vast iets slechter...’  
 ‘Meester,’ wilde Pavel zeggen, toen de seinklok nu voor de 
tweede keer luidde, maar onder de punt van de zakdoek die 
losgeraakt was van de rand van de hoed en nu bewogen door 
de wind rond Habrechts gezicht fladderde, keek die hem lief-
devol aan en vervolgde:  
 ‘Zeg nu niet: dat zijn allemaal veel te hoge principes voor ons 
soort mensen en ga daarmee maar naar degenen die toch al zo 
hoog staan; wij zijn maar eenvoudige mensen en voor ons is 
ook een beetje moraal al goed genoeg... Ik zeg: juist de beste is 
voor jullie de meest geschikte; jullie gewone mensen, jullie zijn 
belangrijk en zonder jullie medewerking kan er niets groots 
meer tot stand komen – van jullie gaat uit wat een vloek of een 
zegen van de toekomst zal zijn...’  
 ‘Meester, meester! Het is tijd!’ zei Pavel, en Habrecht ant-
woordde:  
 ‘Jullie tijd, ja – en wat jullie daarvan maken, dat zal...’  
 ‘Instappen!’ werd er vlak bij zijn oor geroepen, en hij keek 
om, zag de trein staan en schrok vreselijk. ‘Derde klas naar We-
nen!’ schreeuwde hij, rende naar de door de conducteur aan-
gewezen wagon en klom er in met niet bepaald elegante, maar 
wonderbaarlijke behendigheid.  
 Pavel rende hem achterna en reikte hem zijn bezittingen aan 
in de overvolle wagon, waar hij met veel verontschuldigingen 
een plaats gevonden had. Een nieuw fluitsignaal, de trein zette 
zich in beweging en een eindje kon Pavel hem hardlopend bij-
houden.  
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 ‘God behoede u, meester!’ schreeuwde hij, en door het dave-
ren van de wegrijdende locomotief en uit rook en wolken 
stoom kwam het antwoord:  
 ‘En jou, beste man, amen, amen, amen!’  
 Laat op de avond, nadat Pavel thuisgekomen was, gaf hij zijn 
hond te eten en pakte een houweel om naar de steen te graven 
die hij onder de drempel van zijn huis begraven had.  
 Lamur zat ernaast en wierp uit zijn knorrig samengeknepen 
ogen zulke wantrouwige blikken op het werk van zijn baas, lik-
te zo vaak zijn snuit en keek zo minachtend, dat die het slechte 
humeur van zijn hond wel op moest merken.  
 ‘Bevalt het je soms niet?’ vroeg Pavel.  
 Een honend geblikker van tanden was het antwoord.  
 Maar Pavel had de steen opgegraven, bekeek hem, woog 
hem op zijn hand en vond hem kleiner en lichter dan hij ge-
dacht had.  
 ‘Dat is hem, kijk maar – pak maar!’ zei hij en hield hem de 
hond voor, die hem op commando van zijn baas in zijn bek 
nam en achternadroeg.  
 Bij de bron, waar ze elkaar voor het eerst ontmoet hadden, 
pakte Pavel de steen uit de bek van de hond en slingerde hem 
het water in, waarna hij met een luide plons zonk.  
 Lamur gaf grommend zijn misnoegen te kennen.  
 
 

17 
 
Sinds enige tijd had de barones haar vertrekken op de eerste 
verdieping van het grote slot geruild voor vertrekken op de be-
gane grond. Ze voelde dat ze erg oud werd, het trapklimmen 
kostte haar moeite en ze onderwierp zich er alleen nog aan bij 
bijzondere plechtigheden, die nergens anders dan in de zaal 
met de voorouderportretten plaats konden vinden. Op 1 januari 
bijvoorbeeld, wanneer de barones de gelukwensen van haar 
samen met echtgenotes en presentabele nakomelingen uitge-
rukte beambten in ontvangst nam, of op Witte Donderdag, 
wanneer ze volgens familietraditie op kleinere schaal hetzelfde 
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feest vierde als op die dag in de Weense Hofburg met keizerlij-
ke glans voltrokken werd.  
 Het gewone leven van de oude dame verliep in gelijkmatige 
en steeds diepere stilte. Ze hield zich veel bezig met de gedach-
te aan haar dood, die ze zonder angst en ondanks veel lichame-
lijk lijden en ongemak zonder ongeduld tegemoetzag. Ze had 
haar laatste regelingen getroffen en als erfgenaam van haar 
landgoed Soleschau het klooster aangewezen, waar haar hoog-
geachte vriendin de leiding had en waar Milada opgevoed was, 
die als God en zijn plaatsvervangers op aarde het wilde, voor-
bestemd kon zijn om de hoogste leidster te worden van het 
klooster waar ze lang geleden als armste pupil binnengekomen 
was. De behoeftigen van de gemeente waren in het testament 
van de oude dame niet vergeten en ook haar dienaren niet; en 
ten slotte had ze aan zichzelf gedacht, maar wel heel uitvoerig 
en nauwkeurig het ceremonieel bepaald dat bij haar begrafenis 
gevolgd moest worden. De crypte, die halfvervallen was en aan 
het onderhoud waarvan ze uit principe nooit iets gedaan had, 
moest nog haar stoffelijke resten opnemen en dan dichtgemet-
seld worden en de ingang moest met aarde en gras bedekt wor-
den. De mensen die daar liggen sluiten zich met genoegen van 
de huidige wereld af, dacht ze, maar verordende dat de kapel 
die de grafheuvel bekroonde goed onderhouden werd en altijd 
open moest blijven, opdat ieder wiens hart ernaar verlangde op 
de heilige plaats een Onzevader voor de oude barones te bid-
den, die vrome behoefte kon vervullen.  
 De barones dacht er nu vaak over na, wie van de mensen wie 
ze veel weldaden bewezen had, de wens zou voelen voor haar 
eeuwige rust te bidden, en ze maakte er een gewoonte van om 
zich bij iedereen met wie ze sprak af te vragen of hij tot dege-
nen behoorde die haar zouden vergeten of tot degenen die haar 
zouden herdenken. En zonder doorslaggevend te zijn was het 
positieve of negatieve antwoord dat ze op de vermoedens gaf 
toch van grote invloed op haar waardebepaling van de mensen.  
 Op een morgen, op de dag na Pavels laatste bezoek aan het 
klooster – de barones was aan het werk midden op een canapé 
met zeker nog plaats voor een half dozijn personen van haar 
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omvang achter een even lange, logge tafel – ging de deur van 
de kamer open en Matthias kwam binnen met het bericht:  
 ‘Holub staat alweer voor de deur.’  
 ‘Alweer? Voor zover ik weet, komt hij nooit,’ zei de barones, 
en Matthias antwoordde: ‘Ja, maar toch.’  
 ‘Hm, hm, wat wil hij?’  
 ‘Hij wil een gesprek.’  
 ‘Met wie?’  
 ‘Met u, mevrouw.’  
 ‘Laat maar komen,’ commandeerde de barones, en even later 
kraakten Pavels zware laarzen op het parket.  
 Hij wilde naar de barones toegaan om haar een handkus te 
geven, zoals het hoorde, maar de tafel versperde de weg naar 
de canapé en die opzijschuiven was ook weer niet geweest zo-
als het hoorde. Zo raakte Pavel in een pijnlijk conflict van plich-
ten, liet in zijn verlegenheid zijn pet vallen en durfde die niet op 
te rapen.  
 De barones wenkte hem naderbij te komen, stond op, boog 
zich over de tafel en ondanks haar toenemende blindheid pro-
beerde ze zich er door waarneming van te overtuigen dat Pavel 
Holub inderdaad voor haar stond. Daarna ging ze weer zitten 
en vroeg wat hem hierheen bracht.  
 Hij had intussen afwisselend naar haar gekeken en naar het 
breiwerk, dat blijkbaar klaar om uitgedeeld te worden voor 
haar lag en bestond uit nieuwe exemplaren in frisse kleuren 
van de rokjes en jasjes waarin alle arme dorpskinderen rondlie-
pen. Met een prettig gevoel bij de aanblik en geroerd door de 
vlijt van de oude, gebrekkige vrouw, vatte hij opeens moed en 
kwam met zijn verzoek. Het was het verzoek of de barones 
moeite zou willen doen om te zorgen dat de dienst in het kloos-
ter van zijn zuster Milada verlicht werd, anders zou die het niet 
volhouden en moeten sterven.  
 ‘Sterven? Milada sterven?’ De oude vrouw lachte, was ver-
ontrust en beval de impertinente domkop die zoiets durfde te 
denken, de ruwe en verschrikkelijke slungel die zoiets over zijn 
lippen kreeg, de kamer te verlaten, maar riep de ontzette jon-
gen, toen hij wilde gehoorzamen, weer terug en vroeg hem uit 
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te leggen hoe hij in het klooster gekomen was en Milada had 
kunnen spreken. ‘Maar lieg niet, de zigeuner die je bent!’ voeg-
de ze er heftig aan toe.  
 Pavel bracht een uiterst beknopt verslag uit, maar wel met 
een stempel van waarachtigheid dat zelfs de gehardste twijfe-
laar overtuigd zou hebben.  
 De barones liet haar hoofd steeds dieper boven haar brei-
werk zakken; ze had al spijt van haar uitvallen tegen Pavel, 
vooral van de laatste. Waarom had ze hem een zigeuner ge-
noemd? Waarom had ze hem herinnerd aan het ellendige zwer-
versleven dat hij in zijn kinderjaren had moeten leiden en tege-
lijk aan zijn vader en moeder en hem zijn ongeluk verweten? 
Foei, dat ze zich zo door haar boosheid op de jongen had laten 
meeslepen, omdat hij ongegronde bezorgdheid om zijn zuster 
geuit had! Voor alles wat de barones de laatste tijd over hem 
gehoord had verdiende hij eerder lof dan blaam. Had Anton, 
een van haar vertrouwensmannen, niet gezegd: ‘Wás nietsnut 
Holub, maar ontwikkelt zich nu’? Had de hoofdboswachter 
hem niet huizenhoog geprezen? Had zelfs de pastoor, die hem 
helemaal niet graag mocht, op haar vraag over hem niet geant-
woord: ‘Hij wordt nergens van verdacht’? En zij schold op hem! 
Zij, die aan de rand van het graf stond en die binnenkort niet 
meer in staat zou zijn iemand een weldaad te bewijzen, kwetste 
nog een zwaarbeproefde!  
 ‘Holub,’ zei ze plotseling, ‘je zuster heeft nergens gebrek aan. 
Toch wil ik voor jouw gemoedsrust en ook een beetje voor die 
van mezelf morgen naar het klooster. Want een onaangename 
indruk maakt jouw ingebeelde angst wel, en die wil ik gauw 
kwijt zijn.’  
 Pavels gezicht straalde van vreugde. ‘Mevrouw, als u zich-
zelf van het uiterlijk van Milada zou willen overtuigen en, als u 
daar ontevreden over zou zijn, zou willen zeggen dat ze beter 
rekening met haar houden en haar verbieden om zich ver bo-
ven haar krachten in te spannen, zoals ze doet, omdat ze zich 
voorgenomen heeft al te grote zondaars vrij te bidden, dan zou 
dat een grote weldaad zijn, en Onze-Lieve-Heer zou het u dui-
zendmaal lonen.’  
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 Ze glimlachte en zei: ‘Onze-Lieve–Heer had veel te doen, als 
hij alle wissels zou honoreren die door onbevoegde penning-
meesters op Hem getrokken worden.’  
 ‘Natuurlijk, natuurlijk,’ antwoordde Pavel zonder nadenken; 
hij raapte zijn pet van de grond op, keek de kamer rond en her-
kende die als de kamer waar hij na de verendiefstal op de boze 
pauw zijn eerste audiëntie in het slot had gehad. Onwillekeurig 
wierp hij een blik op het dunne snoer aan het plafond en zag 
dat het nog steeds vastzat en dat de vergulde ton nog steeds 
niet naar beneden gevallen was. Ieder detail van die gebeurte-
nis kwam weer bij hem op. Hij herinnerde zich heel duidelijk 
de grote afkeer die de barones hem ingeboezemd had en die 
zo’n tegenstelling vormde met de hoogachting waarvan hij nu 
doordrongen was.  
 Wat was er dan veranderd? Zij niet, zij was dezelfde geble-
ven en in zijn ogen niet eens ouder geworden: tóen een oude 
dame en nu een oude dame. Hij was een ander mens, rijker en 
niet meer de botterik voor wie er niets respectabels bestond, 
omdat hij het onderscheidingsvermogen ervoor miste. Hij 
voelde dat tamelijk duidelijk en had het graag laten blijken, 
maar had ook graag afscheid genomen, nu zijn zaak geregeld 
was en zijn verzoek ingediend en goed ontvangen. Zonder te 
beseffen dat hij hoorde te wachten tot hij weggestuurd werd, 
zei hij:  
 ‘Mevrouw, ik wil u niet langer lastigvallen en zeg u duizend-
maal: God lone het u, en als u doodgaat, zal ik voor u bidden.’  
 ‘Zozo?’ Ze kwam overeind. ‘Ga je dat echt doen, en eerbie-
dig?’  
 ‘Heel eerbiedig.’  
 ‘Pavel Holub,’ zei de barones op vriendelijke toon, ‘ik ben 
blij dat je voor me wilt bidden. – En vertel me nu eens: mijn 
veld, dat tot de rand van jouw hut komt, heb je dat wel eens 
goed bekeken? – Hoe groot denk je dat het is?’  
 ‘Het zal zo’n vijftien metzen zijn, nog geen drie hectare,’ zei 
Pavel zonder aarzelen.  
 ‘Een slecht veld, hè?’  
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 ‘Ja, de velden daarboven zijn allemaal slecht. Als ik de be-
heerder was, zou ik daarboven nooit graan zaaien.’  
 ‘Maar?’  
 ‘Haver of koren, en kersenbomen zou ik planten, heel veel.’  
 ‘Plant dan maar kersenbomen,’ antwoordde de barones ern-
stig en snel, ‘want het veld is van jou.’  
 ‘Van mij – wat is er van mij?’  
 ‘Nou, het veld, ik schenk het je.’  
 ‘Om godswil – aan mij – het veld...’ Het was of alles begon te 
wankelen, de grond onder zijn voeten, de muren, de canapé en 
op de canapé de barones. Hij stak zijn armen uit en greep naar 
een steunpunt in de lucht. ‘Het grote, het mooie, het goede 
veld...’  
 ‘Zei je daarnet niet dat het een slecht veld is?’  
 ‘Voor u, maar niet voor mij; voor mij is het een goed veld, 
een goed veld... Om godswil,’ herhaalde hij, ‘geeft u dat echt 
aan mij, dat veld?’  
 De barones knipoogde: ‘Ik vind het jammer, Holub, dat ik 
het gezicht dat je nu trekt niet erg duidelijk kan zien. Blind wor-
den, beste Holub,’ voegde ze er met een kleine zucht aan toe, 
‘bederft voor een mens veel plezier. Ga nu maar en stuur de 
rentmeester naar me toe. Ik wil direct regelingen treffen om de 
schenking rechtsgeldig te maken.’  
 ‘Rechtsgeldig... Mevrouw... Zelfs rechtsgeldig...’ Pavel kende 
zichzelf niet meer terug: zijn verrukking overwon zijn verlegen-
heid, hij rende naar de tafel, schoof die opzij, pakte de handen 
van de barones en kuste die, en toen ze met alle kracht die ze 
op kon brengen haar handen terugtrok, kuste hij de zoom van 
haar jurk en haar mouwen en haar omslagdoek en kreunde en 
juichte en kon geen woord uitbrengen.  
 Zo moedig als ze was, werd ze toch een beetje bang voor die 
ontketende storm; ze gaf Pavel flink op zijn kop en legde hem 
uit dat aan alles een eind moest komen, ook aan uitingen van 
dankbaarheid, en als hij niet onmiddellijk de rentmeester ging 
halen, kwam er van die hele schenking niets.  
 Daardoor kwam hij tot zichzelf. Een minuut later was hij bui-
ten op de binnenplaats. Voor de poort stond de blonde Slava, 
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het daglonerskind waaraan hij zulke slechte herinneringen had. 
Ze diende sinds haar terugkeer in het slot en was nu bezig 
vrijmoedige tortelduiven te voeren, die niet op het idee kwa-
men voor de aanstormende Pavel opzij te gaan; hij moest op-
passen om er niet een te vertrappen. Slava riep goedemorgen 
en terwijl hij helemaal vergat dat het zijn ergste vijandin was 
die tot hem gesproken had, antwoordde hij:  
 ‘Ik heb een veld, de barones heeft me een veld geschonken!’  
 Zijn vijandin werd rood tot achter haar oren: ‘Dat is mooi,’ 
zei ze, ‘dat vind ik fijn.’  
 Nu besefte hij pas tegen wie hij praatte en rende zonder te 
groeten weg.  
 Al was hij ook vol van andere en belangrijkere dingen, hij 
moest er ondertussen toch aan denken hoe goed het blozen 
haar gestaan had, wat een beeldschoon meisje ze was, en dat 
het niet goed was van Onze-Lieve-Heer om zo’n zwarte ziel in 
zo’n mooi omhulsel onder te brengen. Ieder onbevangen per-
soon werd zo op een dwaalspoor gebracht. Gelukkig was Pavel 
niet onbevangen: hij liet zich door de schijn niet van de wijs 
brengen. Hij kende die Slava en al bewogen haar lippen bij het 
spreken of ze in de lieflijkste zachtmoedigheid op elkaar rust-
ten, hij kon niet naar ze kijken zonder te denken aan het mo-
ment waarop ze opengegaan waren om hem aan hoon en spot 
prijs te geven met de wrede vraag: ‘Ga je naar je vader of naar je 
moeder?’ Vergeef iedereen, hadden Milada en Habrecht gezegd 
en hij wilde dat werkelijk doen, maar wordt iemand die ge-
vraagd wordt om te vergeven niet tegelijk herinnerd aan wat hij 
vergeven moet?  
 De herinnering vormde de onoverbrugbare kloof tussen hem 
en degene met wie hij volgens de mensen die hem het liefste 
waren vrede moest sluiten.  
 De barones hield haar woord: de schenking werd rechtsgel-
dig gemaakt en Pavel was grondbezitter geworden. Het onge-
hoorde geluk dat uit de hemel was komen vallen maakte hem 
overigens niet minder ongeliefd. Niemand gunde het hem; zelfs 
Arnost had, toen Pavel het grote nieuws kwam vertellen, een 
zuinig mondje getrokken en gevraagd: ‘Hoe kom je daarbij?’ 
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Ook de hoofdboswachter en Anton gaven het eerste moment 
meer blijk van verrassing dan van medeleven. Wat de rent-
meester betrof: die zei tegen de barones ronduit dat ze zich he-
laas door haar grootmoedigheid had laten meeslepen. De 
schenking was veel te groot en moest bij de dorpsbewoners wel 
jaloezie jegens de ontvanger wekken en mismoedigheid jegens 
de gulle geefster.  
 De barones volstond ermee die uitingen van ontevredenheid 
van haar voornaamste hoogwaardigheidsbekleder voor kennis-
geving aan te nemen, maar toen de pastoor hetzelfde lied begon 
te zingen en over nobele, maar al te spontane besluiten van de 
barones begon, antwoordde ze dat de schenking aan Pavel Ho-
lub het resultaat was van een bij uitzondering lang gekoesterd 
besluit en zeker geen te grootmoedige, maar de volkomen toe-
reikende gift aan een brave, door het lot tot nu toe verwaar-
loosde jongen, die bovendien de broer was van waarschijnlijk 
de toekomstige moeder-overste van een klooster.  
 Daarop zweeg de geestelijke.  
 Uit het klooster was de barones na een verblijf van een paar 
dagen heel vergenoegd teruggekeerd; ze had Pavel laten roe-
pen, talloze groeten van zijn zuster overgebracht, hem gerust-
gesteld wat betreft zijn zorgen om haar en met oneindig veel 
liefde en oneindig veel trots over haar verteld. De oude vrouw 
werd zelfs dweepziek in haar enthousiasme over “het kind”. De 
Algoede zelf had haar, de oude, vermoeide pelgrim, het kind 
gezonden om haar laatste levensjaren te verlichten en voor haar 
de poorten van Zijn hemel te openen.  
 ‘Zorg dat je zo’n zuster waard bent,’ prentte ze Pavel in, en 
hij nam zich vast voor te streven naar dat doel, dat hem het 
hoogste denkbare leek, maar kon de stiekeme twijfel of hij ooit 
in staat zou zijn het te bereiken niet wegnemen. Maar hij deed 
zijn best en hoopte vurig dat de barones en dat zijn zuster al-
leen nog goeds over hem te horen zouden krijgen. Een grote 
angst om zijn reputatie begon zich van hem meester te maken. 
Het verlangen om geprezen te worden en de vreugde om er-
kenning werden in hem wakker en hij voorzag niet dat die hem 
net zo zwak maakte als vroeger zijn koppigheid tegen de men-
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sen en zijn uitdagende onverschilligheid tegenover hun oordeel 
hem sterk gemaakt hadden.  
 ‘Wie kan er iets slechts van me zeggen?’ werd zijn vaste ge-
zegde. Een scheve blik en een ruwe uitlating konden hem, die 
anders immuun was voor de ruwste uitingen van afgunst, be-
ledigen; de jaloezie die zijn bezit wekte en die hem vroeger ple-
zier gedaan had, bedierf dat nu. Zijn veld ontnam hem zijn rust 
en zijn slaap en werd zijn geliefde kwelling. Telkens wanneer 
hij het na een korte scheiding terugzag, was het op de een of 
andere manier beschadigd en voor de verdediging kon hij niet 
de energie opbrengen waarmee hij vroeger zijn stenen verde-
digd had. Hij wilde niet dat de barones ter ore kwam dat hij 
zich weer had laten verleiden om klappen uit te delen, en ze 
mocht helemaal niet merken hoezeer haar geschenk aan hem 
betwist werd.  
 Op een keer vond hij een deel van het magere graan op zijn 
veld nog groen afgemaaid. De volgende nacht wachtte hij de 
boosdoeners op, die ook werkelijk terugkwamen in de perso-
nen van een paar met sikkels gewapende vrouwen en kinderen. 
Pavel nam er genoegen mee, hun de sikkels en zakken af te 
pakken en bracht die de volgende morgen naar de burgemees-
ter. Die was blij met dat wettige en voorzichtige optreden en be-
loofde de schade te laten bepalen en de dieven aan te sporen 
om te betalen. Maar drie weken later lagen de sikkels en de 
zakken nog steeds bij de burgemeester, omdat de middelen 
ontbraken om ze terug te kopen. Pavel stelde uiteindelijk zelf 
voor ze aan hun eigenaars terug te geven, op voorwaarde dat 
de mensen hem kwamen bedanken. Dat deden ze maar al te 
graag: dat was een nieuwe, goede grap om er heelhuids af te 
komen en dan het “gemeentekind” te gaan bedanken. Al dege-
nen die de grap meegemaakt hadden, vonden die zo leuk dat ze 
besloten hem het plezier binnenkort weer te gunnen.  
 De diefstallen hielden niet op, en Pavel bleef er verbazing-
wekkend weerloos tegenover staan, terwijl hij aan de andere 
kant een buitengewone daadkracht ontplooide.  
 Hij had zichzelf willen vermenigvuldigen om op tien plaat-
sen tegelijk te zijn en overal zijn mannetje te staan. Hij ploegde 
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een deel van zijn veld om het voor te bereiden op het planten 
van kersenbomen, hij hielp de smid zoveel hij kon en de hoofd-
boswachter vertrouwde bij het aanleggen van bosculturen op 
niemand zoveel als op hem en vond dat bosbouw Pavels eigen-
lijke vak geweest was, als hij zich daar van jongs af aan op had 
kunnen toeleggen. ‘En wat voor een smid was hij geworden, als 
hij een opleiding had gehad!’ zei Anton. ‘Maar een gemeente-
kind laten ze niets leren; de basis ontbreekt en om bij het begin 
te beginnen is het nu te laat. Hij zal tot zijn eind met het slechte 
veld worstelen en er toch niets mee kunnen beginnen.’  
 Die profetie deed Pavel verdriet, maar kon zijn geloof in zijn 
veld niet aan het wankelen brengen. Hij vroeg de oude Virgil, 
die zich met huid en haar overgeleverd had aan zijn pleegzoon, 
zoals hij hem noemde en die dagenlang naast Lamur op zijn 
drempel zat, tot bewaker van zijn grondbezit en Virgil nam de 
taak graag aan, maar kon die toch niet meer vervullen. Voor 
zijn ogen werd het ene vergrijp na het andere op Pavels eigen-
dom gepleegd. De verwijten die hij daarom kreeg, hoorde hij 
met een ondeugende glimlach aan en zei:  
 ‘Kom, Pavliček, wat heb je aan die rommel? Je kunt er bin-
nenkort mee stoppen en je hebt gauw genoeg andere stukken 
grond.’  
 Pavel werd boos, berispte hem voor zulke uitingen en keerde 
zich snel af, om niet te laten zien welke indruk ze op hem 
maakten.  
 De oude werd steeds opgewekter en zijn zwakke levens-
vlammetje leek weer op te flakkeren, terwijl de zomer verwelk-
te. Een wonder, dat hem gelukkig maakte, was zich aan het vol-
trekken. Hij, de gebrekkige oude man, zou de jonge, sterke Pe-
ter overleven. De dokter maakte er geen geheim van dat hij Pe-
ter opgegeven had. Alle mensen wisten het, alleen Vinska wilde 
het niet geloven en de zieke zelf zei: ‘Ik word weer gezond, zo-
dra ik uitgehoest ben.’  
 Peter vocht als een reus tegen de dood en hoe dichterbij die 
kwam, hoe moediger hij zich weerde.  
 ‘Dat helpt allemaal niet,’ vertrouwde zijn schoonvader ieder-
een toe die het horen wilde, ‘de eerste vorst neemt hem toch 
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mee, dat heeft de dokter me gezegd’ – en Virgil kon die eerste 
vorst nauwelijks afwachten.  
 Op een vroege morgen in oktober klonk de klank van het 
doodsklokje door het dorp. Bij de hut aan de zandgroeve werd 
op het raam geklopt en Lamur sloeg aan. Pavel schrok wakker: 
de deur van zijn kamer was opengedaan. Daar stond Virgil met 
een vuurrood gezicht en met een rozenkrans om zijn handen op 
zijn stok geleund, en hij zei:  
 ‘Wat zeg je daarvan, Pavliček? Vinska is weduwe.’  
 
 

18 
 
De winter begon dit jaar direct met ongewone kou en ongewo-
ne zuiverheid. De sneeuw, die een hele dag en een hele nacht 
door in kleine, dichte vlokken uit dikke wolken neergedwarreld 
was, bleef zilverwit liggen; op de rijwegen vormden zich glad-
de sledesporen en smalle voetpaden liepen glinsterend van huis 
tot huis en tot aan de rand van de velden. Langs Pavels hut 
slingerde het meestgebruikte van allemaal: het pad dat de hout-
hakkers op hun nu regelmatige tochten naar het bos van het 
landgoed uitgesleten hadden. Wanneer ze ’s morgens naar hun 
werk gingen, vonden ze Pavel al aan zijn werk, en als ze tegen 
de avond van hun werk kwamen, leek de onvermoeibare jon-
gen juist op het punt gekomen waarop ijver groot genot wordt 
of zalige bezetenheid. Ze bleven dan meestal even voor zijn 
tuintje staan, keken naar hem en wisselden een paar woorden 
met hem. Op een keer deed Hanusch, de ruwste van allemaal, 
of hij niet kon zien wat voor een ding het was waar Pavel op 
stond te zwoegen.  
 ‘Een dakstoel wordt het,’ legde Pavel uit.  
 ‘Zo, ga je nog een groevehuis bouwen?’  
 Nee, geen huis, maar een stal dacht hij het komende voorjaar 
te bouwen.  
 ‘En wat komt erin?’  
 ‘Dat zullen jullie wel zien,’ luidde Pavels antwoord; Hanusch 
barstte in hoongelach uit om zijn geheimzinnige gedoe en riep, 



 173 

terwijl hij zijn vierkante hoofd opzijdraaide en met de steel van 
zijn pijp naar de anderen wees:  
 ‘Die zullen het wel zien, maar ik weet het al. Wedden om een 
pul bier dat ik het weet?’  
 Het gegiechel van de anderen bewees dat ze de toespeling 
van hun kameraad begrepen. Maar Pavel trok zich van de nare 
plagerijen weinig aan en toen ze eindelijk afdropen, riep hij de 
bedenker alleen maar een gelaten ‘De duivel hale jullie!’ na.  
 Door de houthakkers was hij niet op het idee gekomen het 
voetpad langs zijn huis te verwensen; hij verwenste het om een 
veel gegrondere reden. Over dat voetpad liep nu een of twee 
keer per week het meisje Slava als bode van de barones naar de 
hoofdboswachter. De oude heer was ziek geweest en herstelde 
langzaam, en om zijn herstel te bespoedigen stuurde de barones 
hem allerlei lekkere dingen: goede wijn uit haar kelder, fijne 
reeruggen en dikke schapenbouten, en meestal was Slava de 
overbrengster van die lekkernijen. Pavel merkte met misnoegen 
dat ze haar pas vertraagde, wanneer ze in de buurt van zijn 
tuintje kwam en zijn nederzetting nieuwsgierig bekeek. Wat 
was er voor haar te zien en waarom bekommerde ze zich om 
zijn huis? Vast niet met goede bedoelingen. Hij had er plezier in 
zijn vooroordeel tegen haar voedsel te geven; hij maakte zich-
zelf wijs dat zij de aanvoerster was geweest van de kinderen die 
ooit zijn stenen vertrapt hadden. Haar op heterdaad betrappen 
was hem overigens niet gelukt, maar dat bewees niet dat ze on-
schuldig was en liet alleen maar zien dat ze op tijd had weten te 
vluchten en de door haar verleide kinderen in de steek gelaten 
had. Zoals zij de andere boosdoeners behandeld had, hadden 
zijn kameraden bij het kattenkwaad hem honderden keren be-
handeld. Hij wist hoe het was als anderen je in de narigheid lie-
ten zitten. Achteraf had hij de verradenen nog ontzettend graag 
genoegdoening verschaft, al bestond die alleen maar uit een in-
dringend verwijt aan de verraadster. Gewoonlijk was Pavel, als 
hij Slava van ver aan zag komen, zo verdiept in zijn werk, dat 
niets belangrijk genoeg leek om hem te storen.  
 Maar één keer maakte hij toch een uitzondering.  
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 Daar kwam ze aan met haar hengselmand, haar lichte loop, 
door zonlicht omgeven, de heks; ze droeg een donkere wollen 
doek om haar gezicht, dat rozig was van de winterkou, een 
goedgevoerde en toch bijzonder sierlijke jas, een rokje met veel 
plooien, dat tot haar enkels reikte, blauw en bezaaid met witte 
sterretjes en hoge laarzen aan haar slanke voeten, waaronder de 
sneeuw knisperde. En zo monter en fris was ze, dat het een ge-
noegen had moeten zijn naar haar te kijken, als je hart niet vol 
wrok tegen haar geweest was.  
 Bij de schutting rond de groevenhut vertraagde ze zoals ge-
woonlijk haar pas en bekeek het huisje van onder tot boven.  
 Plotseling keek Pavel op van zijn werk, liet de hak vallen en 
zei, terwijl hij naar het meisje toe liep: ‘Wat kijk je?’  
 En zij antwoordde, verrast maar allerminst geschrokken en 
rood wordend: ‘Waar moet ik naar kijken?’  
 ‘Nergens naar,’ antwoordde Pavel nors, ‘je moet niet kijken, 
maar doorlopen.’  
 Maar dat leek ze helemaal niet van plan; ze was juist naar de 
schutting toe gekomen, en omdat Pavel dat van zijn kant ook 
gedaan had, stonden ze tamelijk dicht bij elkaar. Zij met al het 
vertrouwen van haar schoonheid, haar jeugd en haar vrolijk-
heid en hij verstrikt in zijn verbittering tegen haar, tegen haar 
leugenachtige charme en lieftalligheid.  
 Slava had haar mand naast zich op de grond gezet en hield 
hem voortdurend in de gaten, alsof ze bang was dat hij weg 
zou lopen, zodra ze hem uit het oog verloor, en zo, met neerge-
slagen ogen en licht bevende lippen, zei ze: ‘Ik kijk naar het 
huis, omdat ik niet naar jou durf te kijken.’  
 Pavel trok zijn wenkbrauwen in een duistere frons en mom-
pelde iets over een “kwaad geweten”.  
 Daarop bloosde ze weer: ‘Wie heeft er een kwaad geweten?’  
 ‘Degene die het vraagt.’  
 ‘Ik? Waarom zou ik een kwaad geweten moeten hebben?’  
 De gehuichelde trouwhartigheid waarmee die vraag gesteld 
was, wekte Pavels woede en terwijl daar duizend uitdrukkin-
gen voor op zijn lippen brandden, flapte hij er de zwakste en 
kinderlijkste uit: ‘Heb jij mijn stenen niet vertrapt?’  
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 Het meisje keek op en haar blik bleef recht en licht op hem 
rusten: ‘Wanneer zou ik dat gedaan hebben? Dat heb ik nooit 
gedaan.’  
 ‘Lieg niet,’ snauwde hij.  
 ‘Ik lieg niet,’ antwoordde ze, ‘waarom zou ik liegen? Ik heb 
het niet gedaan en daarmee uit.’  
 Hij geloofde haar, hij moest haar wel geloven, en al iets mil-
der gestemd vervolgde hij: ‘Liep jij niet achter me aan met een 
steen in je hand?’  
 ‘Maar Pavel, wie onthoudt er iets wat een dom kind gedaan 
heeft? Wat heb jij allemaal niet gedaan?’ Ze sloeg licht en sier-
lijk met haar hand in de lucht. ‘Zoiets vergeet je. Alsjeblieft, 
Pavel, vergeet het.’  
 Hij zweeg en voelde iets als schaamte over zijn al te goede 
geheugen. Had ze niet gelijk? Zoiets vergat je. Over vergiffenis 
en zelfs over dankbaarheid tegenover de aanstichters van onze 
beproevingen had Milada het gehad, maar over het vergeten 
van de belediging niet. Om daarover te praten, over dat gron-
digste geneesmiddel, had de kleine nietsnut van een vijandin 
moeten komen.  
 Ze zei nog een paar vriendelijke woorden, bukte om haar 
mand te pakken en wandelde verder.  
 Pavel bleef alleen met Lamur, met zijn werk en met zijn ge-
dachten. Vergeet, dan hoef je niet te vergeven! Vergeet, dan heb 
je ook geen reden om je je erop te laten voorstaan dat je verge-
ven hebt. Als dat maar lukte! Hij herinnerde zich dat het één 
keer gelukt was tegenover zijn knappe tegenstandster, toen hij 
uit het slot kwam rennen, dolgelukkig over de grote schenking 
van de barones. En wat één keer toevallig en onwillekeurig ge-
lukt was, zou dat niet nog een keer kunnen lukken, vrijwillig en 
weloverwogen?  
 Op haar volgende tocht naar het boswachtershuis bleef Slava 
weer bij Pavel staan, en zijn eerste vraag was:  
 ‘Als je tegenover mij geen slecht geweten had, waarom durf-
de je me dan niet aan te kijken?’  



 176 

 ‘Omdat je altijd zo knorrig was en kwaad naar me keek. Daar 
houd ik niet van, ik vind het fijn als ze vrolijk zijn en me vrien-
delijk aankijken.’  
 Met “ze” bedoelde ze niet alleen hem, maar iedereen. Pavel 
had dat al gauw door. Het was een vrolijk duiveltje in haar dat 
haar dreef om ernst te bestrijden waar ze die tegenkwam, en die 
vrolijkheid, die aan uitgelatenheid kon grenzen, maakte ver-
bonden met de manier waarop ze haar persoontje in ere hield 
en haar zedige maagdelijkheid, voor jong en oud haar bekoring 
uit.  
 Maar voor niemand was die bekoring onweerstaanbaarder 
dan voor Arnost; die had ze helemaal ingepalmd en hij maakte 
tegenover Pavel geen geheim van zijn liefdesverdriet en zijn ja-
loezie op hem. Als verstandige en praktisch aangelegde jongen 
vond hij niets begrijpelijker dat dat Slava de eigenaar van een 
huis en een veld de voorkeur gaf boven hemzelf, die maar een 
huis en het bijbehorende kleine aandeel van de gemeente bezat.  
 Dat Pavel wilde toetreden tot de gelederen van de mededin-
gers om de gunst of de hand van het knappe meisje leek voor 
hem zo’n uitgemaakte zaak, dat hij er niet eens naar vroeg en 
zijn vriend, wie hij dat te verstaan gaf en die al had willen zeg-
gen: ‘Je bent gek, ik denk niet aan haar, ze kan me niet schelen,’ 
slikte dat antwoord in, want – hij wilde niet liegen.  
 Ze kon hem wel schelen: ze had hem toch ook betoverd. Niet 
zoals Arnost; van een blinde verliefdheid was bij Pavel geen 
sprake, maar haar nabijheid maakte hem warm en ze beviel 
hem bijzonder en hij was bijzonder graag verlost van de twijfel 
die in haar aanwezigheid telkens weer opkwam en een zekere 
angstige, onbestemde verwachting: nu gaat ze iets doen wat me 
aangrijpt en mijn plezier in haar bederven zal.  
 Een andere bedenking, waar hij vroeger veel last van had ge-
had, was hij helemaal kwijt: wil een keurige vrouw mij wel heb-
ben? Zal een keurige vrouw met mijn moeder onder één dak 
willen leven? Nu, Slava was een keurig meisje en liet hem mer-
ken dat ze hem zou nemen, al wist ze heel goed dat zijn moeder 
vandaag of morgen terug zou komen en opgenomen zou wor-
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den door haar zoon. Ze vroeg af en toe naar haar en zei een 
keer:  
 ‘Een moeder blijft toch altijd een moeder; ze mag zijn zoals 
ze is, als je er maar een hebt. Ik heb er geen.’  
 Pavel groette haar nu steeds vriendelijk, keek nooit meer af-
schrikwekkend naar haar, maar gedroeg zich, wat er van bin-
nen ook aandrong en gistte, uiterst terughoudend tegenover de 
kleine, terwijl Arnost tegenover haar smolt of in lichterlaaie 
stond. De verliefde jongen was altijd precies op de hoogte van 
iedere pas van haar en het kwam altijd zo uit dat hij op de da-
gen dat zij als bode naar het boswachtershuis ging, toevallig 
niets te doen had en Pavel kon komen helpen stellen bij zijn 
werk. Als de verwachte dan kwam, trof ze de twee tegen de 
schutting geleund en op haar wachtend. Bij wie het verlangen 
het grootste was, bij de ernstige, geslotene of bij de ander, dat 
wist ze zelf niet. Ze gedroeg zich tegenover beiden even harte-
lijk en even kameraadschappelijk, maar praatte meer met Ar-
nost, omdat die meer gevoel voor humor had.  
 Na Kerstmis kwam Slava een keer met een boodschap uit het 
slot waardoor al Pavels sluimerende zorgen om zijn zuster 
weer wakkergeschud werden. Milada was ziek geweest, de ba-
rones had kortgeleden een bezoek aan het klooster gebracht en 
was opnieuw getroost teruggekomen. Het ging beter, verzeker-
de ze, het ging goed. Toch had ze niet gemakkelijk afscheid van 
“haar kind” kunnen nemen en dacht binnenkort terug te gaan 
om dan een paar weken als gast van moeder-overste in het 
klooster te blijven. Maar voor die tijd – liet ze Pavel zeggen – 
wilde ze hem nog spreken.  
 Hij haastte zich om van de toestemming gebruik te maken, 
trof de oude dame gebogen en onrustig en hoe meer ze dat was, 
hoe meer ze haar best deed voor haar eigen gemoedsrust en an-
deren niet te storen.  
 De barones beloofde Pavel dat ze onmiddellijk na haar aan-
komst in de stad een ontmoeting van hem met Milada zou pro-
beren te regelen en liet hem beloven dat hij dat niet op eigen 
initiatief zou proberen.  
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 Hij schreef Milada, kreeg een paar mooie, troostrijke regels, 
wachtte op het vertrek van de barones en toen dat achter de rug 
was, op de uitnodiging bij zijn zuster. Hij was somber gestemd 
en voelde zich alleen een beetje opgelucht als hij kon genieten 
van de aanblik van het knappe meisje dat Arnost en hij alleen 
nog maar de “goudmerel” noemden.  
 Hij begon het langzamerhand dwaas te vinden om zich nog 
langer tegen zijn opkomende neiging te verzetten. Dat Slava 
verliefd op hem was, verbeeldde hij zich niet, maar hij twijfelde 
er ook niet aan dat ze, als Arnost en hij naar haar hand dongen, 
hem zou kiezen en dat ze eenmaal getrouwd een brave vrouw 
zou zijn, net zoals ze een braaf meisje geweest was. Hij had in 
het begin vaak overwogen om uit consideratie met zijn vriend 
van haar af te zien, maar die opwellingen van grootmoedigheid 
waren minder geworden, naarmate zijn welbehagen in het vro-
lijke ding groeide en groeide.  
 Tegen Arnost was hij net zo eerlijk als Arnost tegen hem.  
 ‘Jij houdt van haar, maar ik nog meer,’ zei Arnost.  
 ‘Wat heb je daaraan, als ze mij neemt?’ zei Pavel. ‘En ik zal 
haar binnenkort vragen, want ik wil ook een keer gelukkig 
zijn.’  
 Arnost antwoordde: ‘Vraag haar maar.’ Zijn besluit stond 
vast. Op de dag dat Pavel het jawoord van Slava kreeg, wilde 
hij de hut waarin hij sinds de dood van zijn moeder alleen 
woonde verkopen en soldaat worden. Het was geen slecht le-
ven in het leger, zeker niet voor iemand als Arnost, die al na 
twee maanden dienst promotie gemaakt had.  
 Op een nevelige januarimorgen kwam hij heel opgewonden 
bij Pavel om hem te vertellen dat de kleine vandaag haar laatste 
bezoek aan de hoofdboswachter zou brengen, want die was ge-
zond en de zendingen uit het slot hielden op.  
 Arnost had het angstzweet op zijn voorhoofd en in zijn borst 
ging het toe als in een stampmolen. ‘Ik houd het niet meer uit,’ 
zei hij. ‘Vandaag moet jij het zeggen en anders zeg ik het.’  
 ‘Zeg jij het maar,’ zei Pavel, ‘maar ik wil ook wat zeggen.’  
 Ze keken elkaar aan met ogen waaruit haat fonkelde en lie-
pen achter de schutting heen en weer als twee leeuwen in een 
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kooi. Lamur zat op de drempel, zwart en lelijk, en keek met stil-
le minachting naar de twee door hartstocht gekwelde mensen-
kinderen.  
 Nu brak er een brede zonnestraal door de witte nevel die 
rondom op de velden en wegen lag en veranderde de nevel in 
een licht en kleurig glinsterend waas en doorzichtige sluiers 
rond de naderende kleine Slava, die juist deze dag, waarop de 
vijandige vrienden een vertrouwelijk woord tot haar wilden 
richten, niet alleen was.  
 Ze had iemand meegenomen – Vinska. Arnost en Pavel ont-
dekten het tegelijk en de eerste riep en de tweede mompelde: 
‘Verdomme!’  
 Een eindje achter de jonge vrouw en het jonge meisje kwam 
de groep houthakkers. Ze gingen vandaag zo ongewoon laat 
naar het bos, omdat het gisteren zondag geweest was en omdat 
een zichzelf respecterende houthakker “maandagochtend altijd 
vrij neemt”, zoals Hanusch placht te zeggen.  
 Vinska vond het blijkbaar nodig om haar komst te verklaren 
doordat ze de hoofdboswachter over de koop van bouwhout 
moest spreken en met Slava meegegaan was, omdat het met 
zijn tweeën immers altijd beter ging.  
 Arnost ving die zin meteen op, gaf haar gelijk en naar haar 
metgezellin starend stamelde hij iets verwards over de dwaas-
heid dat niet in te zien en liever alleen door het leven te sjok-
ken, in plaats van met iemand die je ongelooflijk leuk vond.  
 Pavel fluisterde hem een boos ‘Praat maar!’ toe en nadat zijn 
eerste ergernis over Vinska’s aanwezigheid vervlogen was, no-
digde hij haar en Slava uit bij hem binnen te komen om even uit 
te rusten. Daarbij deed hij het hekje open en heette hen, nadat 
ze op zijn uitnodiging ingegaan waren, niet zonder de waar-
digheid van een huiseigenaar welkom op eigen grond.  
 Die hoffelijkheid voltrok zich voor de ogen van de naderen-
de houthakkers en gaf de onbehouwen mannen aanleiding tot 
opmerkingen van de grofste soort.  
 Pavel wist er geen antwoord op en riep de houthakkers van-
af zijn plaats met onderdrukte woede toe: ‘Donder op!’  
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 Ze antwoordden met nog grotere grofheden en Hanusch, die 
op zijn gemak tegen de schutting leunde met zijn pijp tussen 
zijn tanden, deed of hij de dakstoel in het tuintje aandachtig be-
keek en zei:  
 ‘Die is klaar, nou kun je de stal gaan bouwen... Bouwen! 
Bouwen! Opschieten, want degene die je onder wilt brengen is 
al onderweg... Die uit het tuchthuis!’  
 ‘Die, ja, die!’ klonk het in koor, en Hanusch schreeuwde zo 
hard dat de aderen in zijn hals zwollen: ‘Neem hem! Meisjes! 
Voor jullie schoonmoeder uit het tuchthuis hoeven jullie niet 
bang te zijn, die komt in de stal, de moeder...’  
 Van die woorden kreeg hij spijt.  
 Pavel kwam in verzet, uit zijn borst drong een verschrikke-
lijk gekreun en om zijn tanden vloeide het bloed uit zijn stuk-
gebeten lip. Een ogenblik keek hij... Daar stond de vrouw van 
wie hij gehouden had – daar stond het meisje waarvan hij hield, 
daar de eerlijke jongen die haar ook wilde hebben en daar bij de 
schutting de schurk die hem in haar aanwezigheid onuitwis-
baar uitgescholden had, maar op de grond, aan zijn voeten, lag 
zijn goede timmermansbijl. Bliksemsnel had hij die gepakt en 
geslingerd. Hanusch gaf een schreeuw en bukte. De op zijn 
hoofd gerichte bijl vloog rakelings langs zijn oor. Iedereen was 
in rep en roer. Pavel duwde Vinska weg, die hem tegen wilde 
houden, klom over de schutting en sprong midden tussen de 
houthakkers.  
 Hij zag er zo verschrikkelijk uit en er gloeide zo’n mateloze 
woede uit zijn ogen, dat de hele groep achteruitdeinsde – Ha-
nusch het meest, met zijn hand aan zijn oor. Maar hij was al ge-
grepen en tot staan gebracht door iemand die nog sneller ge-
weest was dan Pavel. Lamur was onheilspellend gaan grom-
men, voor zijn baas gaan liggen en had Hanusch bij zijn keel 
gepakt. Die gleed uit, wankelde en viel vlak voor Pavel neer 
met zijn uitpuilende ogen wanhopig van angst gericht op Pavel, 
die al uithaalde om de mond te verpletteren die hem zo diep 
beledigd had... Maar plotseling, als het ware gegrepen door af-
schuw en ontzetting en doodsbleek geworden, stampte hij op 
de grond en riep: ‘Af, Lamur!’  
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 De hond liet zijn buit met tegenzin los. Hanusch stond moei-
zaam op, zijn kameraden maakten aanstalten om allemaal tege-
lijk op Pavel af te gaan, maar bedachten zich. Ze onderhandel-
den nog even met Arnost, terwijl Pavel piekerend voor zich uit 
stond te staren en liepen ten slotte beteuterd door. Pas een eind 
voorbij het groevehuis hadden ze de moed om achterom te kij-
ken en dreigementen te uiten waar niemand meer acht op 
sloeg.  
 Pavel en zijn gasten vormden een kleine, zwijgende groep. 
Hij leek de laatste te zijn die het zwijgen wilde doorbreken. Hij 
was naar de deur van de hut gestapt en keek neer op zijn hond, 
die zijn blik ernstig en vol begrip beantwoordde.  
 Er ging enige tijd overheen, voor Slava de moed had Pavel 
aan zijn uitnodiging te herinneren. Halfluid herhaalde hij de 
uitnodiging en glimlachte vreemd en treurig tegen het meisje, 
waarbij de schrik nog steeds op het gezicht te lezen was. Ze 
gingen het huis binnen en de door Habrechts grootmoedigheid 
ingerichte kamer met het lage plafond, de kleine ramen en de 
vloer van aangestampt leem. De tafel stond in het midden van 
de kamer, net zoals hij in het midden van de kamer van de 
meester gestaan had, met eromheen de oude leunstoel en drie 
stoelen. In de hoek, tegenover de kooknis, de smalle kast met 
het heiligdom van het huis, de kostbare erfenis van zijn vriend: 
de boeken waarvan hij Pavel opgedragen had ze te blijven le-
zen. Niet tevergeefs, want aan de eenvoudige boeken was te 
zien dat ze vaak, zij het voorzichtig en eerbiedig, ter hand geno-
men werden.  
 Vinska nam plaats in de leunstoel en Slava op een stoel naast 
haar. De eerste zweeg en de tweede zei iets vriendelijks over de 
netheid in huis, maar hield op, in verwarring gebracht door de 
strenge gezichten van de drie anderen.  
 Arnost was naar Pavel toegestapt om hem een paar woorden 
toe te fluisteren, en Pavel had zijn hoofd geschud en zich niet 
meer bewogen en stond als aan de grond genageld, verzonken 
in duistere gedachten.  
 Lang hield Arnost zich in, maar uiteindelijk won zijn onge-
duld het; hij pakte Pavel bij zijn schouder en zei: ‘Wat sta je nou 
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te piekeren? Houd toch op... Wat kan het jou schelen wat een 
paar dronkelappen zeggen?’  
 ‘Ja,’ viel de kleine met haar glasheldere stem hem bij, ‘wat 
kan het jou schelen? Laat de mensen kletsen, en laten wij het 
over iets vrolijks hebben.’  
 Pavel spitste zijn oren – zo’n lieve stem, die toch een wan-
klank op kon roepen.  
 ‘Over iets vrolijks? – Goed – dat wil ik ook.’ Hij lachte wrang 
en droog, kwam naar de tafel en zei tegen de kleine: ‘Ik ben 
koppelaar, voor hem, voor Arnost. We hebben samen al uitge-
maakt dat ik jou moet vragen of je hem neemt.’  
 ‘Geen flauwe grappen,’ snauwde Arnost scherp tegen hem, 
‘wat heeft dat te betekenen?’ En nog scherper antwoordde 
Pavel: ‘Wil je misschien geen aanzoek meer doen? Is de liefde al 
vervlogen?’  
 ‘O, wat de liefde betreft...’  
 De uitdrukking waarmee die woorden gezegd werden 
maakten de vraag overbodig.  
 Een kwartier later verliet er een bruidspaar de hut van Pavel. 
De bruidegom overgelukkig, de bruid in stilte tevreden. Arnost 
was haar liever dan Pavel, maar nog liever had ze Arnost met 
het veld van Pavel gehad.  
 Vinska nam tegelijk afscheid met de verloofden, die ze naar 
het boswachtershuis wilde begeleiden. Maar bij de uitgang van 
het tuintje liet ze de jonge mensen voorgaan, bleef staan en zei 
tegen Pavel: ‘Wat was dat nou? Betekende dat dat je verliefd op 
Slava bent?’  
 ‘Ik ben ook verliefd op haar!’ riep hij, en zijn zelfbeheersing 
was hij kwijt, ‘maar hoe kan ik trouwen, hoe kan ik een vrouw 
nemen, terwijl het me iedere dag kan overkomen, ik weet niet 
hoe, dat ik iemand neer moet slaan, omdat ik mezelf anders niet 
kan helpen? Ik heb veel moeten slikken, en daarvoor heeft mijn 
moeder me niet ter wereld gebracht. Nu wilden ze “een beter 
mens” van me maken, de meester en mijn zuster Milada, en nu 
slik ik het niet meer, ik kan de schande niet meer verdragen, 
dat is mijn ongeluk.’  
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 Na een pauze, waarin Vinska strak naar de grond bleef kij-
ken, zei ze: ‘Je bent meegegaan naar de begrafenis van mijn ar-
me Peter. Ik heb je nog niet kunnen bedanken, omdat je me al-
tijd uit de weg gaat.’  
 Hij haalde zijn schouders op en antwoordde: ‘Ik zal je nooit 
uit de weg gaan. Het beste.’  
 ‘Beste Pavel,’ zei ze na een nieuwe pauze, ‘voor ik ga, moet je 
nog even luisteren. Ik heb geen rust, de mensen laten me niet 
met rust. Mijn arme Peter is pas drie maanden dood en er heb-
ben zich al twee vrijers gemeld.’  
 ‘Zoek er dan een uit.’  
 ‘Ik denk,’ zei Vinska, nadat ze een tijdje naar de sneeuw ge-
keken had, ‘dat ik weduwe zal blijven.’  
 ‘Blijf dan weduwe. Het beste.’  
 Terwijl ze al aanstalten maakte om weg te gaan, draaide ze 
zich nog een keer naar hem om en begon opnieuw met bedruk-
te stem: ‘Jij hebt makkelijk praten met “het beste”. Als iemand 
je zo slecht behandeld heeft als ik jou, dan bestaat “het beste” 
niet meer!’  
 ‘Daar hoef je nog geen grijze haren van te krijgen,’ zei hij rus-
tig, ‘dat ben ik allemaal vergeten.’  
 Ze liet haar hoofd op haar borst zakken en kreeg een pijnlijke 
trek om haar mond. ‘En jij?’ vroeg ze. ‘Blijf jij echt altijd vrijge-
zel?’  
 ‘Ja,’ antwoordde hij, ‘ik blijf de eenzame man die jullie van 
me gemaakt hebben.’  
 
 

19 
 
Het nieuws dat Pavel uit de stad zou krijgen, kwam en was heel 
onbevredigend. De barones liet hem zeggen dat hij nog geen 
toestemming kon krijgen om zijn zuster te bezoeken; hij zou de 
reden later horen en moest voorlopig geduld hebben.  
 Kort daarop kwam er een brief van Milada, waarin ze Pavel 
vroeg zijn komst uit te stellen. Ze bedankte hem bij voorbaat 
heel liefdevol voor het vervullen van haar wens, hield hem aan 
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het lijntje tot het voorjaar, verzekerde hem dat het iedere dag 
beter met haar ging en eindigde met de boodschap dat ze in 
mei het habijt zou gaan dragen, waar ze zich enorm op ver-
heugde.  
 Daar moest Pavel genoegen mee nemen en dat deed hij ook, 
maar het ging hem niet gemakkelijk af. Tenminste één keer in 
de week ging hij naar het slot om te vragen: ‘Is mevrouw de ba-
rones al terug?’ En telkens kreeg hij te horen: ‘Nee.’ ‘Heeft ze 
ook niet geschreven?’ ‘Dat wel, om regelingen te treffen die er 
waarschijnlijk op wijzen dat haar terugkomst weer uitgesteld 
wordt.’  
 Met de verloving van Slava, die haar meegedeeld was zoals 
het hoorde, was ze akkoord gegaan en had het meisje het ge-
vraagde ontslag verleend en een geschenk gegeven dat niet al-
leen toereikend was om de kosten van de bruiloft te dekken, 
maar ook om er een aardig bedrag voor het huishouden aan 
over te houden. Dat alles, omdat Slava, die al heel jong wees 
geworden was en op eigen benen stond, zich steeds netjes ge-
dragen had en nu als meisje van onbesproken gedrag voor het 
altaar kon treden.  
 De derde zaterdag na Pasen vond de bruiloft plaats. Pavel 
fungeerde als bruidsjonker. Hij had het een moeilijk besluit ge-
vonden, maar deed het vervolgens correct en trots op zijn over-
winning op zichzelf. Anton, de smid, trad op als vader van de 
bruid en Vinska als moeder van de bruid. Ze was ondanks de 
grote weduwensluier die ze droeg knapper dan de bruid zelf. 
De pastoor hield zijn toespraak met buitengewone warmte en 
vereerde de pasgetrouwden met zijn aanwezigheid bij de 
feestmaaltijd in de herberg. De dokter, de rentmeester, de bur-
gemeester en een paar rijke boeren kwamen feliciteren en de 
dank van het jonge paar voor de naar hun huis gestuurde ca-
deaus in ontvangst nemen. Alles verliep zonder één wanklank, 
eenvoudig, maar bijzonder waardig.  
 Na het eten werd er gedanst en nu gebeurde het verbazing-
wekkende. Virgil, die al jaren alleen nog maar kon sluipen, be-
gon met de ongeveer even oude dienstbode een redovačka. Toen 
de muzikanten op zijn verzoek de allang uit de mode geraakte 
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dans inzetten, keken alle oudere aanwezigen vrolijk op. De 
mannen stonden op, ieder wenkte “de zijne”, ze legden de ver-
eelte handen in elkaar en draaiden in de dans achter de herder 
en zijn grijze partner aan. Eén keer kwamen ze weer in vriend-
schappelijke eendracht bij elkaar, de oude paren, die misschien 
al lang niets meer kenden dan ruzie of onverschilligheid. Daar 
speelde een beschaamde glimlach om menige verlepte vrou-
wenmond en daar flitste het ondernemend uit menig troebel 
mannenoog. Bij de geliefde redova herinnerden ze zich de dagen 
dat ze jong geweest waren en goed voor elkaar en ze dansten 
onder applaus van hun kinderen en kleinkinderen door tot het 
eind.  
 Heel wat knappe meisjes hadden Pavel al aangekeken met 
de vraag: ‘Wat is er? Kun je niet dansen?’  
 ‘Weet ik niet,’ was zijn antwoord, ‘nooit geprobeerd.’  
 ‘Probeer het dan nu.’  
 Maar dat wilde hij niet, voor geen prijs wilde hij zich bela-
chelijk maken in zo’n groot gezelschap; hij bleef erbij en wees 
zelfs het verzoek van Slava af, die op haar grote dag tenminste 
één keer met hem gedanst wilde hebben.  
 Het voorbeeld dat hij met zijn onthouding gaf, werd gevolgd 
door Vinska. Ze dreigde het feest zelfs te verlaten, toen de 
stormachtigste van haar vrijers haar wilde dwingen met hem 
aan de reidans mee te doen. Pavel en zij wisselden af en toe een 
woord, van zijn kant wel niet vriendschappelijk, maar toch 
vreedzaam en van haar kant diep dankbaar dat hij meer dan 
vergeven, namelijk vergeten had.  
 Zo was het ook: tegelijk met de liefde voor haar was de her-
innering verflauwd aan het leed dat hij door haar ondervonden 
had. En als het hem gelukt was, zei hij tegen zichzelf, die eerste 
liefde die in de kern van zijn bestaan geworteld was en met 
hem gegroeid en sterk geworden was, te overwinnen, zou het 
dan niet gemakkelijk zijn de tweede, die onverwacht aan zijn 
levensboom opgebloeid was, de baas te worden? Een paar pijn-
lijke opwellingen moest hij nog overwinnen en hij was een vrij 
man – voor altijd, als God het wilde, eenzaam en vrij. Dat hij 
behagen schepte in die vrijheid, daaraan droeg vandaag alles 
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bij. Het was niet alleen voor Arnost en Slava, maar ook voor 
hem een grote dag. Voor het eerst verkeerde Pavel onder één 
dak op gelijke voet met de beste mensen die hij kende. Boeren 
van aanzien groetten hem, de hoofdboswachter sprak lang met 
hem op een bijna vaderlijk-goedmoedige manier, de pastoor 
vroeg zijn mening over een landbouwkwestie en de smid wilde 
heel graag het verhaal van de machine in het openbaar vertel-
len en liet zich daar alleen uit consideratie met Vinska van af-
houden. Arnost betuigde hem luid en enthousiast zijn dank-
baarheid en eeuwige vriendschap.  
 Het gemeentekind bewoog zich in een atmosfeer van respect 
en welwillendheid, die het inzoog door al zijn poriën en waar 
het des te meer van genoot, omdat een stemmetje in hem waar-
schuwde: geniet van dit moment, want het komt misschien 
nooit meer terug... Met het respect en de welwillendheid zal het 
afgelopen zijn, wanneer je moeder komt... En ze kan morgen 
komen – wie weet? Ze kan er al zijn. Hij vindt haar misschien, 
als hij naar huis gaat, naar zijn kamer, naar zijn haard...  
 Midden in zijn stille, zwaarmoedige geluk werd hij overval-
len door een oppermachtige drang: weg! Laat je hut en je veld 
aan je moeder over en trek weg, ver weg, de wereld in, onder 
vreemde mensen, die niets van jou en niets van je ouders we-
ten. Ga studeren en zorg dat je – dan maar later dan een ander – 
meer wordt dan de anderen.  
 Die gedachten bleven hangen, begeleidden hem naar huis en 
waren zijn laatste, toen hij in slaap viel en zijn eerste, toen hij 
wakker werd.  
 Maar ’s morgens, toen hij zijn in de herfst geplante kersen-
bomen ging bekijken en zag hoe de meeste al begonnen te 
bloeien, en toen hij over zijn veld liep, waar de eerste door hem 
gezaaide vrucht al groen was, toen voelde hij dat het afscheid 
hem toch zwaar zou vallen. En als zijn zuster Milada en Hab-
recht van zijn gedachten aan een vlucht wisten, wat zouden die 
dan wel zeggen?  
 Kleine mens, blijf in je kleine kring en probeer stil en in het verbor-
gene te werken aan de gezondheid van het geheel.  
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 Dat was ook een van de uitspraken van zijn vriend geweest, 
die op het moment dat hij gedaan werd door Pavel opgevat 
was als de gelijkenis van de zaaier op rotsachtige bodem. Maar 
nu leek zijn ziel niet meer op de rotsachtige bodem, maar op 
een goed stuk grond en het zaadje ontkiemde en kwam op en 
daarmee heel veel overwegingen...  
 Een stem die zijn naam riep, wekte Pavel plotseling uit zijn 
overpeinzingen; een page van de barones kwam op hem af ge-
lopen, gebaarde al van ver en riep: ‘Mevrouw de barones heeft 
een bode gestuurd, je moet direct naar haar toe in de stad, en je 
moet rijden!’  
 ‘Ik kan toch lopen?’ antwoordde Pavel, die het van verras-
sing, blijdschap en schrik afwisselend warm en koud kreeg, 
‘waarom rijden?’  
 ‘Dat je er sneller bent, waarschijnlijk; maak voort, want er 
wordt al ingespannen!’  
 Haastig trok Pavel andere kleren aan en rende naar het slot. 
Het voertuig stond al te wachten; een paar sterke trekpaarden 
voor een lichte wagen brachten hem in korte tijd naar de stad, 
tot de poort van het klooster, waar hij op zijn bellen door de 
portierster ontvangen werd met de woorden:  
 ‘Ik moet u naar de barones brengen.’  
 ‘Is mijn zuster bij haar? Hoe gaat het met mijn zuster?’ vroeg 
Pavel naar adem happend.  
 De non gaf geen antwoord, liep al voor hem uit op een trap, 
door een gang met schilderijen, waar aan het eind tegenover 
een dubbele deur een levensgrote Heiland aan het kruis hing.  
 ‘Hoe gaat het met mijn zuster?’ herhaalde Pavel.  
 De portierster wees naar het hoofd met de doornenkroon 
van de Verlosser, zei: ‘Denk aan zijn lijden,’ deed de deur open 
en liet hem binnen. Pavel gehoorzaamde en bevond zich in een 
plechtig vertrek, bijna een zaal, waar de barones en moeder-
overste stonden, waarbij de oude dame op de arm van haar 
vriendin steunde.  
 ‘God zegene u,’ zei de eerwaarde moeder; de barones wilde 
iets zeggen, maar kon niet en barstte in snikken uit.  
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 Ook Pavel kon alleen maar stamelen: ‘Om godswil, om 
godswil, wat is er met mijn zuster? Is ze ziek?’  
 ‘Ze is genezen,’ zei moeder-overste. ‘Het eeuwige licht inge-
gaan.’  
 Pavel staarde haar aan met een blik van verdriet en woede, 
waarvoor ze haar mooie, rustige ogen neersloeg.  
 ‘Wat betekent dat?’ schreeuwde hij in zijn verdriet.  
 Daarop maakte de kleine, oude vrouw zich los van de arm 
van haar sterke vriendin en wankelde naar Pavel met uitgesto-
ken, bevende handen. ‘Arme jongen,’ snikte ze, ‘je zuster is 
dood, mijn lieve kind is me voorgegaan, mij oude, vermoeide 
vrouw.’  
 Haar knieën knikten en ze stond op het punt om in elkaar te 
zakken; Pavel ving haar op en de oude barones huilde aan zijn 
borst.  
 Hij bracht haar behoedzaam naar een leunstoel en hielp haar 
bij het gaan zitten; daarna richtte hij zich, bevend over zijn hele 
lichaam, tot moeder-overste: ‘Waarom schreef mijn zuster dat 
het iedere dag beter met haar ging?’  
 ‘Dat geloofde ze en wij mochten haar in dat geloof laten, tot 
de tijd kwam om haar voor te bereiden op de ontvangst van het 
heilige viaticum...’ Ze zweeg.  
 ‘Voorbereiden,’ herhaalde Pavel en drukte zijn hand tegen 
zijn droge, branderige ogen, ‘ze wist dus dat ze moest sterven?’  
 Moeder-overste knikte.  
 ‘En zei ze niet dat ze mij wilde zien, zei ze niet: “Ik wil mijn 
broer nog zien?” Mevrouw,’ riep hij met stemverheffing naar 
de barones, ‘zei ze niet: “Ik wil mijn broer nog zien?”’  
 ‘Ze liet je duizend- en nog eens duizendmaal groeten en ze-
genen, maar je zien, dat wilde ze niet meer,’ luidde het ant-
woord, en de eerwaarde moeder vulde aan:  
 ‘Ze was los van al het aardse en behoorde al de hemel toe... 
Ze zag hem open in haar laatste uur, ze zag God in zijn heer-
lijkheid en hoorde het juichende gezang van de engelenkoren, 
die haar welkom heetten in de rijen van gelukzaligen.’  
 ‘Wanneer is ze gestorven?’ perste Pavel uit zijn keel.  
 ‘Gisteravond.’  
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 Gisteravond – terwijl hij een feest meevierde, terwijl zijn ge-
dachten zo ver van haar waren! Wilde twijfel overviel hem: dat 
kon niet waar zijn, dat was onmogelijk – – en hij riep: ‘Waar is 
ze? Brengt u me naar haar toe!’  
 ‘Ze is nog niet opgebaard,’ antwoordde moeder-overste, 
maar Pavel aanvaardde geen enkele tegenwerping, en de ge-
biedster, die gewend was te heersen, gaf toe.  
 Ze gingen de trap op naar de tweede verdieping, liepen een 
gang door waarop vele deuren uitkwamen. Voor een ervan 
bleef moeder-overste staan. ‘De kamer van Maria,’ zei ze diep 
getroffen.  
 Pavel rende voor haar uit en trok de deur open... In de wit-
gekalkte, in zonlicht badende cel met het tralievenster en de ka-
le muren stond een smal bed; waskaarsen in zwarte, ijzeren 
kandelaars brandden aan het hoofdeind en het voeteneind en 
daarvoor knielden, verzonken in gebed, twee nonnen en op het 
bed lag, bedekt met een laken, een stijf, mager lijk. Moeder-
overste kwam naderbij en sloeg het laken terug van het gezicht.  
 Pavel deinsde achteruit, wankelde en viel tegen de deurpost, 
waartegen hij bleef staan kronkelen als iemand die gemarteld 
werd. Eindelijk, eindelijk sprongen de tranen in zijn ogen en hij 
schreeuwde: ‘Dat is mijn Milada niet, dat is ze niet. Waar is 
mijn Milada?’  
 Hij was niet tot bedaren te brengen en zijn verdriet spotte 
met de troost.  
 De barones liet hem roepen, huilde en sprak over Milada, en 
hij had niet de moed om haar te zeggen wat hij voortdurend 
dacht: als ze op het juiste moment uit het klooster gehaald was, 
dan zou ze nu nog in leven zijn, dan had jij je kind nog en ik 
mijn lichtende voorbeeld, mijn kostbaarste bezit.  
 Op verzoek van de oude vrouw bleef hij in de stad tot de dag 
van de begrafenis; hij zwierf door de straten, door het onwenni-
ge nietsdoen machteloos overgeleverd aan zijn verdriet.  
 ‘Milada, lieve zus,’ zei hij voor zich uit, en soms bleef hij 
staan en dacht dat hem iemand achterna zou komen om te zeg-
gen: ‘Kom terug, ze leeft en ze vraagt naar je. Het kleine, ver-
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schrompelde, dode gezicht dat je gezien hebt, was niet Milada’s 
gezicht.’  
 Toen ze in de kapel opgebaard lag in het schijnsel van hon-
derd kaarsen, in het wit gekleed en bedekt met witte rozen, was 
hij er niet toe te bewegen naar de katafalk toe te stappen. Pas 
toen de kist die de stoffelijke resten van zijn Milada bevatte ge-
sloten werd, wierp hij zich erop om te bidden, niet vóór haar, 
maar tot haar.  
 Bij de begrafenis maakte de aanblik van het verdriet van zijn 
oude barones hem bijna ongevoelig voor zijn eigen verdriet. 
Volkomen gebroken stond ze naast hem aan het graf van haar 
lieveling op het stille kloosterkerkhof en liet na het einde van 
de treurplechtigheid de stoet nonnen voorbijgaan zonder zich 
erbij aan te sluiten. Pas na een tijdje zei ze tegen Pavel:  
 ‘Breng me nu maar terug naar mijn kamer en ga dan naar 
huis en zeg in het slot dat ze alles in orde brengen voor mijn 
thuiskomst. Behoorlijk – het zal toch al het laatste zijn wat ik 
van mijn mensen vraag. Ik denk dat ik alleen maar naar huis ga 
om te gaan liggen en te sterven.’  
 Pavel sprak haar niet tegen. Hij voelde wel dat tegenspraak 
hier niet gewenst was, zoals zo vaak bij oude mensen die toe-
spelingen maakten op hun naderende dood; het was serieus 
bedoeld en zo werd het ook opgevat.  
 Laat op de middag kwam hij in het dorp aan. Eerst ging hij 
naar het slot, waar hij de opdracht van de barones doorgaf. Het 
personeel kwam bij elkaar, toen er gezegd werd dat hij er was; 
ze keken hem allemaal nieuwsgierig aan en hij ging er snel van-
door om te voorkomen dat ze hem vragen over Milada zouden 
stellen. Op straat trok hij evenveel aandacht als in het slot. De 
een na de ander bleef staan om hem aan te spreken, maar Pavel 
rende verder met een korte groet.  
 Voor het huis van Vinska, op een bank, zat Virgil, die na de 
dood van Peter bij zijn dochter ingekwartierd was. Hij wenkte 
Pavel naderbij. ‘Ben je er eindelijk?’ riep hij... ‘Je hond zou ver-
hongerd zijn, als ik me niet om hem bekommerd had!’  
 ‘Daar vertrouwde ik al op,’ antwoordde Pavel en liep door, 
maar Virgil schreeuwde uit alle macht:  
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 ‘Loop niet weg! Blijf hier! Vinska heeft je iets te zeggen!’ En 
daar kwam ze al de deur uit, naar Pavel toe en zei op de dee-
moedige manier die ze tegenwoordig altijd tegenover hem aan-
nam:  
 ‘We hebben van je ongeluk gehoord... Het spijt me...’  
 ‘Laat dat!’ onderbrak hij haar.  
 ‘Vertel hem toch dat andere,’ zei Virgil vol ongeduld.  
 Vinska kreeg een kleur. ‘Beste Pavel,’ begon ze, ‘beste Pavel, 
je moeder is aangekomen.’  
 Hij kromp ineen. ‘Waar is ze? Is ze in mijn huis?’  
 ‘Nee, ze wou niet naar jouw huis voor jij er was. Ze wou ook 
niet naar mij,’ voegde ze eraan toe.  
 ‘Heb je haar uitgenodigd?’  
 ‘Ja, ik heb haar uitgenodigd om bij me te komen en bij mij op 
je te wachten. Dat wou ze niet; ze woont bij de waard, maar ik 
heb de hele dag over je zitten vertellen en ze kreeg er geen ge-
noeg van. Toen is ze naar je huis gegaan. Daar zal ze nu wel 
zijn.’  
 Pavel had het gevoel of er een groot stuk ijs op zijn borst ge-
vallen was. ‘Goed,’ mompelde hij, ‘goed, dan ga ik,’ maar hij 
verroerde zich niet. Zijn onzeker ronddwalende blik ontmoette 
die van Vinska, die in angstige spanning op zijn duistere ge-
zicht rustte, en plotseling zei hij: ‘Bedankt dat je haar uitgeno-
digd hebt.’  
 ‘Niets te danken,’ antwoordde Vinska.  
 Hun harten klopten hoorbaar en duidelijk kon ieder in de 
ziel van de ander kijken. Zij vond in de zijne niet meer de oude 
liefde, maar ook niet meer de oude wrok; die van haar was diep 
vervuld van zwaar, nutteloos berouw, ontstaan uit het besef: 
het kwaad dat ik jou gedaan heb, kan ik nooit meer goedma-
ken.  
 Nog zonder een woord te wisselen gingen ze uit elkaar.  
 Pavel liep langzaam de dorpsstraat op. De zon ging onder 
achter de met bos omkranste heuvels en scherp en zwart staken 
de toppen van het naaldhout de paarse lucht in. Op het groeve-
huis waren scherpe schaduwen gevallen; ze gleden over zijn 
armoedige dak, vertroebelden de glans van zijn kleine ramen 
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en omgaven een lange gestalte, die voor het tuintje stond, ver-
diept in de aanblik van het ondergaande hemellichaam.  
 ‘Mijn moeder,’ zei Pavel tegen zichzelf, ‘mijn moeder.’  
 Daar was ze, niet gebogen door de last van de afgelopen tien 
jaar, niet gebroken door de smaad van haar lange gevangenis-
straf. Pavel vervolgde zijn weg – niet meer alleen! Het onder-
drukte geluid van fluisterende stemmen, van passen die hem 
achterna slopen, bereikte onzegbaar weerzinwekkend zijn oor. 
Een schare nieuwsgierigen begeleidde hem om getuige te zijn 
van de eerste ontmoeting van moeder en zoon. Hij keek niet 
om, hij liep verder, uiterlijk rustig, zijn noodlot tegemoet.  
 Zijn moeder was omgedraaid, zag hem en geluk, trots en 
vervuld verlangen lichtten in haar ogen op, maar ze bleef staan 
waar ze stond met haar armen omlaag en sprak hem niet aan.  
 ‘Dag moeder,’ zei hij snel en gehaast, ‘waarom blijf je voor de 
deur staan? Ga toch naar binnen.’  
 ‘Ik weet niet of dat mag,’ antwoordde ze, terwijl ze hem aan 
bleef kijken met een blik waaruit liefde sprak en gelukzalige 
verrukking, die hem als licht en warmte overstroomden. ‘Ik 
had niet gedacht dat ik je zo zou vinden, jongen –‘ Haar stem 
beefde van diep innerlijke jubel – ‘niet zoals ik je vind. Ik wil 
geen schande over je brengen, Pavel.’  
 Nu pakte hij haar hand: ‘Kom, kom, en nogmaals welkom.’ 
Hij leidde haar het huis in en zag dat ze onwillekeurig een kruis 
sloeg, toen ze binnenkwam. ‘Ga zitten, moeder,’ zei hij, ‘ik heb 
je veel te vertellen, veel treurigs...’  
 Ze was zijn uitnodiging gevolgd, keek ontroerd en verbaasd 
in de kamer rond en zei: ‘Ik weet al bij voorbaat wat je wilt zeg-
gen: dat ik hier niet kan blijven. Dat vind ik niet treurig – ik ben 
alleen maar blij dat ik je zo gevonden heb als je bent, zoals ik je 
zie... Het was nooit bij me opgekomen, jongen, om je overlast te 
bezorgen en toen je schreef: ik bouw een huis voor je, dacht ik: 
bouw maar, en God zegene iedere steen in je muren. Bouw 
maar, bouw maar! Maar voor jezelf en niet voor mij.’  
 ‘Waarom dacht je dat?’  
 ‘Als je al die jaren aan je moeder gedacht had,’ vervolgde ze 
gelaten, ‘dan had je af en toe naar haar omgekeken. Dat heb je 
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nooit gedaan en daarom ben ik ook alleen maar gekomen, om-
dat ik het niet meer uit kon houden dat ik je niet meer zag, en ik 
ga weer weg, vandaag nog.’  
 ‘Waarheen? Je kunt toch niet terug naar de gevangenis?’  
 ‘Dat niet, maar naar ons ziekenhuis, waar ik verpleegster 
ben.’  
 ‘Zo, moeder. Sinds wanneer?’  
 ‘Al sinds een paar maanden.’  
 ‘Dat zal wel moeilijk zijn. Verpleegster bij die slechte men-
sen.’  
 ‘Moeilijk en makkelijk; de slechtsten worden vaak de besten, 
als ze je nodig hebben... En moeilijk of makkelijk, wat maakt 
dat uit? Daar ben ik nu eenmaal thuis en ik ben tevreden. O, 
lieve God, meer dan tevreden –‘ En weer omvatten haar stra-
lende blikken haar zoon met onpeilbare liefde. ‘Meer dan te-
vreden, omdat ik je nu gezien heb, zo sterk, zo flink en zo ge-
zond... En mijn tweede kind, dat ze Onze-Lieve-Heer geschon-
ken hebben, dat ik niet mag zien, Milada...’ Pavel kreunde – ‘is 
ze al een kleine non?’  
 ‘Nee, moeder.’  
 ‘Nee?’ Ze beefde bij de bedroefde toon van zijn woorden. 
‘Nee,’ mompelde ze met droge lippen en ingehouden adem, 
‘nog niet waardig bevonden voor die hoogste genade?’  
 ‘O, moeder!’ riep Pavel, ‘wat zeg je nou? Niet waardig? Ze 
was een heilige... Dat is het treurige dat ik je meteen wou ver-
tellen: Milada is dood.’  
 ‘Dood...’ Twijfelend, dof en langzaam zei ze het na en 
schreeuwde plotseling: ‘Nee, nee!’  
 ‘Al drie dagen, moeder.’  
 Ze zakte achterover, overweldigd door de kracht van een 
verdriet dat machtiger was dan zij. Pas heel langzaam kwam er 
weer leven op haar gezicht en haar starheid maakte plaats voor 
een uitdrukking van weemoedig enthousiasme. ‘Ik geloof je, 
jongen, ik geloof je. Ze was een heilige en nu is ze in de hemel 
en daar zal ik haar vinden, als het de Heer behaagt me te roe-
pen.’  
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 ‘Moeder,’ antwoordde Pavel aarzelend, ‘hoop je dan in de 
hemel te komen?’  
 ‘Of ik dat hoop? Ik weet het! God is rechtvaardig. Barmhar-
tig zeggen... Zeggen jullie niet barmhartig?’ Zijn moeder kwam 
overeind: ‘Ik zeg rechtvaardig,’ zei ze met intens vertrouwen, 
waarvoor al zijn twijfels weken die een geloof in die arme, ver-
stoten vrouw in hem wakker maakten, vaster, trouwer en za-
ligmakender dan welk geloof ook aan het hoogste en heerlijk-
ste. Hij kwam dichterbij en zijn mond ging open. Ze hief sme-
kend haar handen: ‘Vraag me niets meer, ik kan je geen ant-
woord geven... Een vrouw heeft voor het altaar gezworen haar 
man te dienen en trouw te blijven... Daarvoor zal hij God ooit 
rekenschap over haar moeten afleggen. Moge de Eeuwige Rech-
ter barmhartig voor hem zijn. Zo bid ik en zo moet jij ook bid-
den en zwijgen en geen vragen stellen.’  
 ‘Nee,’ verzekerde hij haar, ‘nee – en ik stel immers geen vra-
gen. Ik wil alleen maar dat jij het zelf zegt, dat jij niet mede-
plichtig was aan de misdaad van vader... Heb meelij met me en 
zeg het...’  
 Er speelde een pijnlijke glimlach om haar lippen: ‘Pavel, Pa-
vel, dat doet me veel verdriet... Het gaf me vaak een steek in 
mijn hart: wie weet wat de kinderen denken? Ik heb me daar al-
tijd van losgemaakt als van een ingeving van de duivel... Dat 
was een vergissing.’ Ze keek op en er verscheen een ernstige en 
nobele trots op haar gezicht. ‘Ik had hier niet naar binnen moe-
ten gaan voor ik je gezegd had: ik ben onschuldig veroordeeld, 
jongen.’  
 Hij barstte los: ‘Barmhartige God, wat ben ik slecht tegen je 
geweest!’  
 ‘Je moet jezelf niet beschuldigen,’ antwoordde ze met een on-
verstoorbare rust, ‘je was nog zo jong, toen ik je verlaten moest. 
Je kende me niet.’  
 ‘Moeder,’ kon hij alleen maar zeggen, ‘moeder...’ en hij viel 
voor haar op zijn knieën, legde zijn hoofd in haar schoot, om-
helsde haar en wist dat hij nu zijn grootste schat, zijn kostbaar-
ste en liefste bezit in zijn armen hield. ‘Blijf bij me, lieve moe-
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der!’ riep hij. ‘Ik zal alles voor je doen, ik zal al je leed goedma-
ken! Blijf bij me!’  
 En terwijl haar gezicht straalde en ze zich dolgelukkig voel-
de, boog ze zich over hem heen, drukte haar magere wang in 
zijn haar, kuste zijn nek, zijn slapen en zijn voorhoofd. ‘Ik weet 
niet of ik mag,’ zei ze.  
 ‘Om de mensen?’  
 ‘Om de mensen.’  
 Hij keek naar haar op: ‘Wat zei je daarnet? De slechtsten 
worden vaak de besten, als ze je nodig hebben. Nou, lieve 
moeder, het moet toch raar lopen, als ze twee mensen zoals wij 
niet af en toe nodig hebben. Blijf bij me, lieve moeder.’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


