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I 
 
Ik was voor het eerst op het landgoed R. Ze hadden in 
het slot een alleraardigst appartement voor me inge-
richt: als schrijfkamer een lichte torenkamer met rond-
om ver uitzicht; daarnaast, iets lagergelegen, een com-
fortabele slaapkamer, waarvan de ramen half omrankt 
waren door wilde wijnranken en bovendien bescha-
duwd door een machtige boomkruin in het park. Daar 
had ik waar ik naar verlangd had: een behaaglijk, sfeer-
vol landelijk thuis en volledige rust en vrijheid. En zo 
kon en wilde ik – en dat was ook de wens van mijn 
grafelijke gastheer en gastvrouw – meteen aan het werk 
gaan. Daarom inspecteerde ik eerst mijn gereedschap. 
Maar hoe voortreffelijk ik in alle andere opzichten ook 
verzorgd was, daar bleef wel het een en ander te wen-
sen over. Ik vond namelijk paarse inkt, waar ik een 
ontzettende hekel aan had; de stalen pennen bleken te 
puntig en ook het papier was niet zoals ik gewend was 
– bovendien leek er niet genoeg in voorraad. Maar daar 
was makkelijk iets aan te doen. Beneden in het dorp 
moest er toch de een of andere winkelier zijn die dat 
soort dingen in voorraad had. Met eigenlijk volkomen 
onterechte haast ging ik meteen op weg. En ja hoor: 
nauwelijks was ik op het verlaten marktplein, waar in 
het midden de gebruikelijke ganzenvijver prijkte, of ik 
zag een armoedig winkeltje met de Mercurius-emble-
men en boven de ingang een verweerd bord: N. Nez-
bada, Bazaar.  
 Toen ik naar binnen ging, stond de winkelier, breed 
en met hoge schouders, over de toonbank gebogen te 
praten met een opvallend lange, magere man, die niet 
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ver van hem tegen een zak met erwten geleund een 
porseleinen pijp stond te roken.  
 Meneer Nezbada brak het gesprek meteen af en 
vroeg heel onderdanig waarmee hij me van dienst kon 
zijn. Terwijl hij het gevraagde uit een ver, bestoft vak 
opdiepte, bekeek ik de man tegen de zak erwten eens 
beter. Hoewel hij geen helm en harnas droeg, maar een 
kapotte strohoed en een totaal versleten zomerpak, 
deed hij, bijna zo mager als een skelet en met zijn brui-
nig-gele, uitgedroogde gezicht en opgedraaide snor 
denken aan de gebruikelijke beeltenissen van de man 
van La Mancha. Alleen de haviksneus ontbrak. Die van 
hem, dun en lang, was vreemd genoeg juist ingevallen, 
werd daarna geleidelijk breder en liep uit in een hori-
zontaal eind dat op een eendensnavel leek.  
 De winkelier legde nu papier en pennen neer, waar-
uit ik kon kiezen. ‘Komt u soms uit het slot?’ vroeg hij 
in zangerig Moravisch Duits. ‘Als ik me niet vergis, heb 
ik u daar vanmorgen naartoe zien rijden.’ En omdat ik 
knikte, vroeg hij of ik hier langer dacht te blijven, wat 
hij in elk geval heel prettig zou vinden.  
 ‘Nou, ik denk de hele zomer –’  
 ‘Daar zal meneer geen spijt van krijgen,’ zei de man 
bij de zak erwten nu met een schelle, vreemde piep-
stem, terwijl hij de pijp uit zijn mond nam en die als 
het ware bezwerend hoog in de lucht hield. ‘Daar zult 
u geen spijt van krijgen, meneer! Want onze streek is 
uniek. Een combinatie van het lieflijke met het wild-ro-
mantische. En daarbij een verkwikkende, zenuwver-
sterkende lucht als in Zwitserland!’  
 Zijn enthousiaste lofrede, die des te vreemder klonk, 
omdat hij er een huilerig gezicht bij trok, werd onder-
broken door een klein meisje op blote voeten, dat door 
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de deur naar binnen had staan loeren en met verlegen 
haast naar hem toe ging. Hij boog voorover naar het 
kind, dat een paar Slavische woorden tegen hem zei die 
ik niet verstond, waarop hij toestemmend knikte, hof-
felijk zijn hoed voor me afnam en met de kleine de 
winkel uit ging.  
 ‘Wie was dat?’ vroeg ik Nezbada, die intussen ook 
een flesje alizarine opgeduikeld had en nu aanstalten 
maakte om mijn inkopen zorgvuldig in te pakken. Hij 
staakte zijn bezigheden, zette zijn grote handen op de 
toonbank, boog ver voorover en zei plechtig: ‘Dat was 
dokter Trojan.’  
 ‘Dokter?’ zei ik twijfelend, want zo zag de man er 
helemaal niet uit – veel eerder als iemand van een kan-
toor. ‘Toch geen arts?’  
 ‘Ja hoor,’ bevestigde de winkelier nog plechtiger. 
‘Arts – en wat voor een! Al is hij’ – hier begon hij ge-
heimzinnig te fluisteren – ‘geen echte dokter. Maar hij 
weet meer dan heel wat professoren. Hoofdarts Wanka 
heeft een heel hoge dunk van hem.’  
 ‘Hoofdarts Wanka…?’  
 Nezbada, die weer aan het werk was gegaan, keek 
me verbaasd aan. ‘Die kent u niet? De beroemde na-
tuuronderzoeker?’  
 Ik had inderdaad nog nooit gehoord van die be-
roemdheid. Maar ik ging er verder niet op in, betaalde 
mijn rekening en nam het pakje op, dat nu heel sierlijk 
voor me lag.  
 ‘Zal ik het naar het slot sturen?’ vroeg Nezbada ge-
dienstig.  
 ‘Nee, dank u, het is niet zo ver.’ Daarmee nam ik af-
scheid en werd door zijn diepe buigingen naar de deur 
geleid.  
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Toen ik ’s middags bij de graaf aan tafel zat, kwam het 
gesprek toch al heel gauw op dokter Wanka. En daarbij 
merkte ik dat ik me wel een beetje moest schamen. 
Want ik hoorde nu dat de man zich heel verdienstelijk 
had gemaakt bij het onderzoek naar uitgestrekte grot-
tengebieden, die twee eeuwen geleden al in de streek 
ontdekt waren, maar weinig aandacht gekregen hadden. 
Met steun van een paar mijnwerkers en vaak met le-
vensgevaar had hij de omvang van de machtige diluvi-
ale ruimten in alle vertakkingen vastgesteld en daarbij 
hoogst merkwaardige vondsten aan het licht gebracht, 
die bewezen dat de grotten niet alleen onderdak had-
den verleend aan voorwereldlijke diersoorten, maar 
ook aan prehistorische mensen. De artikelen die hij 
over de belangrijkste van die vondsten had gepubli-
ceerd, moesten zijn naam in wetenschappelijke kringen 
allang bekend hebben gemaakt, maar hijzelf was al een 
aantal jaren bezig al het materiaal te ordenen tot een 
overzichtelijk geheel, dat voorlopig in de hoofdstad 
van het land en later ook in Wenen voor iedereen ten-
toongesteld moest worden. Maar ze raadden me drin-
gend aan om het meteen ter plekke te gaan bekijken, 
wat des te makkelijker was, doordat dokter Wanka in 
een bijgebouw van het slot woonde.  
 Omdat ik toch al van plan was om bij een paar men-
sen op beleefdheidsbezoek te gaan, verscheen ik daar al 
de volgende dag en werd ontvangen door gebrekkige 
oude heer, wiens ogen er uitgeblust uitzagen, maar in 
de loop van het gesprek steeds helderder en levendiger 
begonnen te stralen. Hij bracht me heel vriendelijk 
naar de grote ruimte met zijn verzameling en ik stond 
verbaasd over de hoeveelheid en verscheidenheid. Van 
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het eenvoudigste stuk kalksteen of glimmer tot de 
avontuurlijkste druipsteenformatie had je de geologi-
sche ontwikkeling van onmetelijke perioden voor ogen, 
terwijl van de kleinste microscopische verstening tot 
zorgvuldig gereconstrueerde skeletten van reusachtige 
holenberen alle diersoorten vertegenwoordigd waren 
die in die donkere verborgenheden geleefd hadden; 
zelfs de oogloze dwergfauna van nu, op sterk water ge-
zet, ontbrak niet. Maar het opwindendste waren de 
menselijke fossielen, interessante schedel- en beender-
resten, evenals de overblijfselen van een prehistorische 
cultuur: wapens, gereedschappen en sieraden, die on-
danks hun heel primitieve eenvoud verrasten door de 
allure en de sierlijkheid van de vorm.  
 Toen ik de dokter mijn bewondering liet blijken, zei 
hij: ‘Ja, dat was mijn levenstaak en die is nu volbracht. 
Ik ben er al aan begonnen als jonge man, toen ik – nog 
door de grootvader van onze graaf – werd aangesteld 
als bedrijfsarts. In het begin ging het natuurlijk heel 
langzaam, want ik had weinig vrije tijd en alleen in lan-
ge pauzes kon ik de grotten in. Ik kreeg van de graaf 
steeds meer steun voor mijn onderzoek – en uiteinde-
lijk werd ik hoofdarts, een sinecure waar ik nog steeds 
blij mee ben. Zo kon ik me bijna helemaal aan de zaak 
wijden, natuurlijk wel ten koste van mijn oorspronke-
lijke beroep, dat ik al lang alleen in bepaalde noodge-
vallen uitoefen. Mijn opvolger in de eigenlijke dienst, 
dokter Hulesch, is uitstekend, vooral als chirurg, en 
met de mensen van het dorp heb ik niks te maken.’  
 ‘Die hebben dus hun eigen dokter?’ vroeg ik.  
 ‘Ja, en lang niet de slechtste. Op het platteland kon 
je, vooral vroeger, altijd heel goede artsen vinden. Na-
tuurlijk alleen ervaringsdeskundigen, omdat de theorie 
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toen nog niet zover ontwikkeld was als tegenwoordig. 
Zo’n praktische man was hier ook de oude Trojan, met 
wie ik zijn leven lang heel vriendschappelijk ben omge-
gaan. Hij had dan wel alleen het zogenaamde magister-
diploma, maar hij was een voortreffelijke therapeut en 
zijn diagnoses, die voor die tijd gewoon geniaal waren, 
bleken bijna altijd juist. Zelfs in hopeloze gevallen heb 
ik hem vaak geraadpleegd! En die eigenschappen zijn 
ook voor een deel overgegaan op zijn zoon, hoewel die 
de verwachting van zijn vader niet heeft waargemaakt.’  
 ‘Ik heb gisteren toevallig met hem kennisgemaakt,’ 
zei ik.  
 ‘O ja? Waar dan?’  
 ‘In de winkel van Nezbada.’  
 ‘Ach ja, daar rust hij graag even uit na zijn dokters-
bezoeken, waarvoor hij vaak uren onderweg is. In die 
winkel zoeken ze hem ook altijd op, want thuis kan hij 
niemand ontvangen. Een rare snuiter, die in zijn jeugd 
heeft lopen lanterfanten en niet eens het diploma van 
zijn vader behaald heeft. En dat is jammer. Met een be-
hoorlijke opleiding was hij volgens mij een medische 
autoriteit geworden, terwijl hij nu, ondanks zijn uitge-
sproken talent en heel geslaagde genezingen bij interne 
ziekten, gevaar loopt om vroeg of laat als kwakzalver 
behandeld te worden.’  
 Op dat moment werden we onderbroken door de 
komst van de dames van het huis. De vrouw van de 
dokter was een flinke en ondanks haar leeftijd nog al-
tijd knappe vrouw en de dochter was helemaal haar va-
der: onaanzienlijk van gestalte, maar verstandig uit haar 
ogen kijkend en met een interessant gezicht. Het ge-
sprek kreeg nu een algemene wending en het duurde 
niet lang of dokter Hulesch kwam, een oudere, robuus-
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te man, die in zijn uiterlijk aan de natuuronderzoeker 
en linkse politicus Karl Vogt deed denken. Hij bleek te 
komen om zijn chef het medisch weekverslag uit te 
brengen en daarom maakte ik van de gelegenheid ge-
bruik om afscheid te nemen.  
 Toen ik later naar de post ging met een paar brieven 
die ik zelf wilde brengen, zag ik de dokter van de ge-
meente, die zijn porseleinen pijp rokend en met een 
knoestige stok in de hand haastig het plein overstak. 
Bij een toevallige hoofdbeweging zag hij ook mij en 
groette uit de verte door zijn verfomfaaide strohoed af 
te nemen.  
 
De mooie dingen die “dokter Trojan” over de omge-
ving had verteld bleken volkomen waar te zijn en al 
gauw had ik het gebied, deels met paard en wagen en 
deels op eenzame wandelingen, in alle richtingen leren 
kennen in zijn afwisselende schoonheid. Alleen op de 
Hořic was ik nog niet geweest, al had ik die uitgestrekte 
hoogvlakte met zijn steile, dichtbeboste hellingen 
voortdurend voor ogen, want hij lag maar op een half-
uur lopen recht tegenover het slot. Maar op een och-
tend, toen ik niet in de stemming was om te werken, 
besloot ik hem te beklimmen om van het uitzicht te ge-
nieten dat daarboven waarschijnlijk heel verrassend 
was. Het was juli en het dreigde een erg warme dag te 
worden. Al voor achten, toen ik op het droge gras van 
de heuvels dwars door de velden liep, brandde de zon 
drukkend op mijn hoofd. Eindelijk had ik de bosrand 
bereikt – en daarmee ook schaduw en koelte. Maar nu 
ging het op een smal pad pas omhoog en het werd 
steeds zwaarder, tot ik uiteindelijk echt moest klim-
men, zodat ik al spijt had dat ik niet de makkelijke om-
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weg had genomen met een grote boog over een lang-
zaam oplopend karrenspoor. Maar tussen de sparren 
was de blauwe lucht al te zien – en even later stond ik 
na een laatste flinke sprong voor een lichtgolvende zee 
van korenaren, die rijp was om gemaaid te worden. De 
velden waren heel uitgestrekt en werden alleen onder-
broken door een langgerekt dorpje, dat met zijn stroda-
ken in zichzelf gekeerd leek. En nu ontdekte ik schuin 
links ook de boerderij van het landgoed, waar de pach-
ter, hadden ze gezegd, ook een kleine herberg had. 
Daar liep ik nu naartoe om eerst maar eens te ontbij-
ten. Vlak bij de muur van de boerderij stond een hoge 
beuk met een brede kruin en in de schaduw een tafel 
met twee banken. Er zaten een man en een jongetje. 
Toen ik dichterbij kwam, stond de man op en ik zag 
dat het Trojan was, die nu blootshoofds naar me toe 
kwam; zijn hoed en pijp lagen naast een vol glas bier 
op tafel.  
 ‘Komt u hierboven ook eens kijken?’ zei hij met een 
buiging en zichtbaar blij. Maar daarna nam zijn gezicht 
vreemd genoeg weer een huilerige uitdrukking aan, zo-
danig dat zijn ingevallen neus bijna helemaal verdween 
en alleen de eendensnavel overbleef, wat er heel gek 
uitzag.  
 ‘Het heeft lang geduurd,’ antwoordde ik, ‘voor ik er-
toe kwam, al zeiden ze dat deze hoogvlakte bijzonder 
mooi was. Het is trouwens een hele klim.’  
 ‘Maar je wordt ook rijkelijk beloond!’ Hij spreidde 
zijn armen uit en draaide langzaam om zijn eigen as. 
‘Wat je hier niet allemaal ziet! Daar ligt Brno.’ Hij wees 
met zijn hand, die dor en droog was als een vogel-
klauw, naar een zonbeschenen nevelmassa aan de verre 
horizon. ‘En de dorpen met hun kerktorens in een 
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kring hieromheen! De slangachtige kronkelingen van 
de rivier! De weiden, gehuchten en boerderijen! Het 
lijkt wel een stafkaart! Nou zie je pas hoe groot de we-
reld is! – Maar u bent moe en u wilt vast gaan zitten. 
Hopelijk vindt u het niet erg om daar aan tafel plaats te 
nemen. Achter het huis is ook een tuintje. Maar hier 
heb je beter uitzicht – en er waait zo’n verkwikkende 
wind…’ Hij streek met zijn hand over zijn smalle, ver-
weerde voorhoofd, dat erg terugweek en onder kortge-
knipt en al licht grijzend haar ver naar achteren door-
liep.  
 We gingen zitten en ik keek nu naar de jongen, die 
me met zijn grote, lichte ogen onderzoekend aankeek. 
Ik had nog maar zelden zo’n mooi kind gezien. Zijn 
volle, ronde gezicht was pril en zacht en echt Slavisch. 
Zijn brede neus met de lichtgeprononceerde neusvleu-
gels was heel fijngevormd, terwijl zijn hele hoofd met 
het sterke nekje gebruind en als het ware van binnen 
roze doorstraald afstak bij het armoedige, vale lapwerk 
waarin de kleine maar povertjes gekleed was.  
 Trojan zag mijn bewondering. ‘Een mooie jongen, 
hè?’ zei hij. ‘Ik kan dat rustig zeggen waar hij bij is, 
want hij verstaat geen Duits. Hij is het evenbeeld van 
zijn moeder, een arme vrouw, die ik hierboven behan-
del. Een heel ernstig geval van buiktyfus. Maar we ma-
ken haar wel weer gezond. Nietwaar, Honzíček? Kom, 
drink maar op de gezondheid van je moeder!’ En met 
een liefdevolle blik schoof hij het volle glas naar de 
kleine, die het met beide handen aanpakte, naar zijn 
lippen bracht en zo gretig dronk dat de tranen in zijn 
ogen sprongen.  
 ‘Ho! Ho!’ riep Trojan, terwijl hij het glas behoed-
zaam wegtrok van de mond en uit de greep van de jon-
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gen. ‘Het kereltje drinkt mijn glas in één keer leeg! Wil 
je een zuiplap worden als je papa? – U moet weten,’ zei 
hij tegen mij, ‘dat zijn vader een van de grootste schur-
ken is die er rondlopen. Nadat hij ontelbare keren ge-
straft is wegens stroperij en andere vergrijpen, is hij 
sinds zijn laatste hechtenis spoorloos uit de omgeving 
verdwenen en God weet waar hij nu uithangt. Zijn 
vrouw heeft hij hierboven met hém daar achtergelaten 
in een rottig schuurtje, dat vroeger als varkensstal dien-
de. Eigenlijk was het voor haar een geluk, want ze 
moest die nietsnut, die de laatste tijd alleen nog rottig-
heid uithaalde, helemaal onderhouden, terwijl hij ook 
nog de helft van haar karige dagloon verzoop. Nu had 
ze met haar kind tenminste genoeg te eten. Maar die 
voortdurende moeite en ellende! Ik bedoel niet het 
werk op het land, want dat is natuurlijk en dus ook 
nuttig voor de mens, al kost het zweetdruppels. Maar 
in de herfst en de winter, wanneer de noordenwind 
over de hoogvlakte blaast en er overal sneeuw ligt! El-
ke dag vroeg in de ochtend naar de suikerfabriek bene-
den – of waar toevallig werk is! ’s Avonds laat weer 
naar boven – met niks anders in je maag dan brood en 
slechte aardappels: dan krijg je vanzelf buiktyfus. Maar 
we zullen haar beter maken! We zullen haar beter ma-
ken!’  
 ‘Daar twijfel ik niet aan,’ zei ik, ‘want na alles wat ik 
van dokter Wanka over u gehoord –’  
 ‘Hij heeft het dus over me gehad!’ riep hij zichtbaar 
trots en voldaan en hij kreeg een kleur van blijdschap, 
maar daarbij nam zijn gezicht de uitdrukking aan van 
iemand die in bittere tranen uit wil barsten. ‘Ik weet dat 
hij me waardeert en daarom zult u mijn zelfvertrouwen 
niet uitleggen als onbescheidenheid. Ik heb immers 
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veel ervaring en mag wel zeggen dat ik elke ziekte al 
zo’n beetje in de kiem herken en het verdere verloop 
helemaal zie aankomen – al heb ik, zoals u waarschijn-
lijk weet, geen doktersexamen gedaan.’  
 ‘Ja, ik weet het,’ zei ik, ‘en ik ben alleen maar ver-
baasd dat u dat nooit geprobeerd hebt…’  
 Dat vond hij blijkbaar een bijzonder pijnlijke opmer-
king, maar vreemd genoeg vertrok zijn gezicht tot een 
kindse oudemannenlach.  
 ‘Ja, dat is ook heel vreemd,’ zei hij, terwijl hij een 
draai maakte op de bank en een arm in de lucht stak. 
‘Ik had lang geen idee dat ik voor arts in de wieg gelegd 
was, al zag ik mijn vader dagelijks zijn werk doen en al 
zei hij vaak genoeg dat ik ooit zijn opvolger moest 
worden. Ik luisterde niet en leefde dromerig van dag 
tot dag. Ik was ook geen studiehoofd. Uit boeken kon 
ik maar moeilijk iets in me opnemen. Daarom had ik 
ook een hekel aan school en zwierf liefst door de bos-
sen en de velden. Ik kwam dus maar met mijn hakken 
over de sloot door het gymnasium in Olomouc, waar 
ze me bij familie in de kost hadden gedaan. En in We-
nen, waar ik op bevel van mijn vader medicijnen moest 
studeren, werd opeens ook de duivel van het feesten 
en de lichtzinnigheid in me wakker. Het uitgaansleven 
trok me veel meer dan de colleges. De lessen aan het 
ziekbed vond ik wel aantrekkelijk, maar toch niet ge-
noeg, en het waren er ook maar weinig. En daarnaast 
waren er een heleboel vakken waar je voor moest blok-
ken – en dat kon ik niet, zoals ik al zei. En toen ik voor 
het eerst in het vlees van een lijk moest snijden, vond 
ik dat zo gruwelijk, dat ik wegliep en nooit meer terug-
ging naar de snijzaal. Toen was het natuurlijk afgelo-
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pen. Wat er daarna gebeurde, daar wil ik u niet mee las-
tigvallen: u zou niks goeds te horen krijgen.’  
 ‘Ga alstublieft door,’ zei ik, ‘want het interesseert me 
erg.’  
 ‘Waarom zou ik al die details vertellen?’ zei hij, ter-
wijl hij die herinneringen een beetje afhield. ‘Waarom? 
Ik wil alleen even kort vertellen dat ik door mijn vader, 
die de hoop van zijn leven in rook zag opgaan, eerst 
woedend verstoten werd, dat ik van alles probeerde en 
ook een paar jaar in steeds slechter gezelschap verkeer-
de, tot ik op een dag terugkwam als de verloren zoon 
in de Bijbel – en net als hij weer aangenomen werd. 
Want mijn vader was intussen totaal vereenzaamd na 
de dood van mijn zuster, die het huishouden voor hem 
had gedaan. Ze stierf aan tuberculose, net als mijn 
moeder, alleen jonger. Ook mijn vader was gaan sukke-
len met zijn gezondheid en daarbij werden zijn ogen 
steeds zwakker, en daarom was hij uiteindelijk blij dat 
hij iemand om zich heen had. Ik kon hem een handje 
helpen bij het bereiden van de medicijnen – een apo-
theek was en is er niet in het dorp – maar ik moest 
vooral voorlezen. Want voor zover hij het kon betalen, 
liet hij de nieuwste vakliteratuur komen en had abon-
nementen op medische weekbladen. Maar toen gebeur-
de het wonder! Bij het voorlezen – geloof het of niet – 
zag ik het opeens. Alles wat er gedrukt stond, was me 
zo duidelijk, zo begrijpelijk of ik altijd arts geweest was! 
Het was me niet alleen duidelijk, maar ik werd er ook 
door gegrepen, en met ware hartstocht verslond ik nu 
de hele bibliotheek van mijn vader, al had ik het gevoel 
of ik het allemaal al wist. Is dat niet vreemd?! Is dat 
niet vreemd?!’ Hij keek met een huilerig gezicht om-
hoog.  
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 ‘Ja,’ zei ik. ‘Maar het is waarschijnlijk te verklaren 
door de erfelijkheidswetten – bijvoorbeeld door de ge-
heimzinnige kracht die iemand “het geheugen van de 
materie” heeft genoemd.’  
 ‘Geheugen van de materie,’ herhaalde hij snel. ‘Heel 
goed! Hersenindrukken die zich voortplanten van indi-
vidu op individu. Zo is het waarschijnlijk gegaan! Mijn 
vader was heel verbaasd over mijn plotselinge medi-
sche kennis en over de uitspraken die ik deed. Toen hij 
door een jarenlange chronische ziekte bedlegerig werd, 
moest ik zijn werk voor de patiënten overnemen. In 
het begin moest ik uitvoerig verslag doen, maar later 
luisterde hij niet eens meer en zei: “Laat maar, jij be-
grijpt het toch beter dan ik.”’  
 ‘En als dat zo was,’ onderbrak ik hem, ‘kon u, toen u 
zogezegd het licht had gezien, het verzuim van uw 
jeugd niet inhalen? Alsnog de tentamens doen?’  
 Hij schoof onrustig heen en weer. ‘Nee, nee,’ zei hij 
met een vreemde grijns, die er blij uitzag, ‘daarvoor 
was het te laat. Ik was al te oud. En om tentamens te 
mogen doen, had ik op zijn minst de chirurgie in moe-
ten halen. Maar dat had ik niet gekund, want mijn af-
keer van snijden in vlees was en bleef onoverkomelijk. 
Ik loop nog steeds met een grote boog om die instru-
menten heen.’  
 ‘Dat is wel vreemd – en waarschijnlijk ook een te-
kortkoming.’  
 ‘Een tekortkoming? Hoezo een tekortkoming?’ riep 
hij heftig, terwijl hij me een bijna dreigende blik toe-
wierp.  
 Ik keek hem beteuterd aan. ‘Nou, ik bedoel: dat 
soort kennis is toch onmisbaar voor iemand die als arts 
– –’  
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 ‘Onmisbaar! Onmisbaar!’ herhaalde hij met iets ho-
nends. ‘Anatomische kennis is wel nodig, maar die vind 
je uitgebreid in elke goede atlas. Waarvoor zijn er an-
ders plaatwerken? Je hoeft niet eerst kadavers in stuk-
ken te snijden. Dat is iets voor de echte anatomen, zo-
als Hyrtl en Rokitansky – of voor fysiologen als 
Brücke. Oppolzer en Skoda hebben nooit een lancet 
aangeraakt; dat lieten ze over aan de chirurgen, mensen 
als Schuh en Pitha. Dat waren nou eenmaal internisten. 
En ook ik ben geen barbier die aan aderlaten doet. Wie 
dat wil, die gaat maar naar de hoefsmid, die ook heel 
handig is in tandentrekken. Wat ík doe, is kijken en 
vaststellen of er in een bepaald geval een operatieve in-
greep nodig is – en dan ga ik naar dokter Hulesch, die 
daar als voormalig militair arts heel goed in is.’  
 Ik reageerde niet. Ik zag dat ik een bijzonder teer 
punt had geraakt en had helemaal geen zin om met een 
opgewonden man verdere controverses aan te gaan.  
 Hij merkte dat het me niet lekker zat en vervolgde, 
terwijl hij zijn scherpe toon matigde: ‘Neem me niet 
kwalijk! Ik was heftig en misschien onbeleefd. Maar 
ziet u: dat onderwerp jaagt me gauw in het harnas. Ik 
heb bij dergelijke discussies al een keer erge ruzie ge-
kregen met dokter Hulesch. Want voor hem is “snij-
den” het middel tegen alle kwalen. Hij is nou eenmaal 
een fanatieke bewonderaar en aanhanger van Billroth. 
Met alle waardering voor die geniale man en zijn verba-
zingwekkende prestaties moet ik toch zeggen dat hij de 
medische wetenschap helemaal ondergeschikt dreigt te 
maken aan de heerschappij van het mes. Hijzelf kan 
vast goed beoordelen of en wanneer er een operatie 
nodig is; ook wordt hij meestal alleen geraadpleegd als 
het een kwestie van òf-òf is. Maar voor zijn leerlingen 
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bestaat er geen andere therapie meer en ze hebben een 
totale minachting voor de oude, waardevolle plantaar-
dige geneeskunst. Het zijn ongeduldige mensen, ze wil-
len de natuur vóór zijn en doen haar geweld aan. Maar 
natura non facit saltus – en ook een arts mag geen spron-
gen maken. Al wordt er ook in vele gevallen even een 
verrassend resultaat geboekt, de kwalijke gevolgen ko-
men later en meestal wordt het doodvonnis geveld 
over de patiënt – al komt dat pas een jaar later.’  
 Wat hij daar zei, had ik al gehoord uit de mond van 
andere artsen en niet de eersten de besten. Maar ik wil-
de nu eenmaal niet verder met dit gesprek en zei dus 
alleen maar: ‘Als leek, beste dokter, kan ik daar niks 
over zeggen. Ook wou ik met mijn opmerkingen daar-
net alleen maar zeggen hoe jammer het is dat juist ú 
met uw talent niet die status hebt gekregen –’  
 ‘Status!’ onderbrak hij me, terwijl hij zijn hoofd ach-
terovergooide. ‘O, ik ben heel tevreden met mijn sta-
tus, die helemaal niet zo laag is als u misschien denkt. 
Een plattelandsarts hoort eigenschappen te hebben die 
artsen in de stad niet altijd hebben. Ten eerste: onzelf-
zuchtige toewijding aan je beroep. Daarna een onfeil-
bare blik – in zekere zin de gave van de divinatie. Want 
als de verschijnselen niet helemaal duidelijk zijn – van 
vragen aan onze zieke word je niks wijzer: ze kunnen 
vaak niet eens wijzen waar ze eigenlijk pijn hebben. 
Heel anders dan de zieken in de stad, die hun toestand 
meestal goed kunnen beschrijven. Dan hoef je dus al-
leen maar te luisteren. En dan de behandeling! In de 
stad kun je makkelijk zeggen: zorg dat u warm blijft. 
Ga niet naar buiten. Gebruik dit of dat. Ga naar kuur-
oord Karlsbad. Enzovoort. Hoe kun je dat híér, waar 
armoede en ellende heersen – en zelfs de paar rijken 
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tegen hun beperkingen aanlopen? Dan is het zaak om 
het individu en zijn levensomstandigheden grondig te 
bekijken en daarvan uit te gaan bij wat je doet. Je mag 
niet alleen maar voorschrijven; je moet ook behandelen 
– en in veel gevallen ook voeden, om te zorgen dat de 
patiënt niet doodgaat van de honger. Ja, meneer, je 
moet op het platteland niet alleen arts, maar ook ver-
zorger zijn!’  
 Bij deze uiteenzetting was zijn piepstem lager en 
klankvoller geworden en zijn kleine, donkerbruine 
ogen kregen een eigenaardige glans. Zijn magere ge-
zicht straalde nu.  
 ‘Dat is vast mooi en zegenrijk werk,’ zei ik, want ik 
was onwillekeurig onder de indruk.  
 ‘Dat is het ook, meneer! En ik ben er trots op, al kan 
ik nauwelijks rondkomen van mijn praktijk. Maar ik 
heb weinig nodig. Ik werk voor de soep. Ja, voor de 
soep, meneer! Als ik een bord soep kan krijgen – en 
een beetje bier’ – hij wees naar het glas – ‘en tabak 
voor mijn pijp’ – hij stak zijn beide handen er quasi-
liefkozend naar uit – ‘dan ben ik helemaal tevreden. En 
dat is ook het verschil tussen andere artsen en mij. De 
meesten willen alleen maar geld verdienen. Natuurlijk 
zijn ze daar ook op aangewezen, want niet iedereen is 
vrij en ongetrouwd als ik. Maar die zogenaamde specia-
listen zijn geldwolven. Al tijdens hun spreekuur verdie-
nen ze geld als water. En hoe sneller, hoe beter. Hier 
erin, daar eruit. En wie niet betalen kan, moet maar 
zien hoe hij gezond wordt. Voor wat hoort wat. Ik zit 
heel anders in elkaar. Ik behandel juist het liefste de 
armsten, en hoe verder ze van het dorp wonen, hoe lie-
ver ik het heb. Ik geniet dan op mijn wandelingen, gra-
tis en voor niets. Elk jaargetij weer anders. In de lente 
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de bloesempracht en het zingen van de vogels, in de 
zomer de golvende velden en de harsige bossen, in de 
herfst de opkomende nevel en de zachte, goudachtige 
kleuren en in de winter het stille sneeuwlandschap. 
Daarom heb ik liever niet dat iemand me een rijtuig 
stuurt om tijd te sparen, want ik heb gezonde benen en 
hoge vetlaarzen, die elk weer aankunnen.’  
 ‘U bent een echte natuurliefhebber!’  
 ‘Dat ben ik ook en ik benijd de artsen in de stad 
niet, die door duffe, drukke straten van huis tot huis 
rijden. Ook om hun prachtige huizen met de elegante 
wachtkamers met albums en geïllustreerde tijdschriften 
op de tafels benijd ik ze niet – al heb ik eigenlijk niet 
eens een huis.’  
 Ik keek hem aan.  
 ‘U kijkt verbaasd? Het is echt waar. Kijk, mijn vader 
had hier een boerderijtje. In de laatste jaren van zijn le-
ven haalde iemand hem over om deel te nemen aan 
een onderneming die een kolenmijn wilde stichten. Het 
werd een totale mislukking en het hele eigendom van 
mijn vader kwam onder de hamer. Maar de koper had 
genoeg piëteit om de oude, zieke man niet zijn huis uit 
te zetten en liet hem tot zijn dood daar wonen. Ook 
voor mij reserveerde hij een klein achterkamertje, waar 
ik eventueel kon slapen; verder gebruik ik het alleen als 
laboratorium, omdat ik bijna alle medicijnen zelf maak. 
Eigenlijk heb ik dus niet eens een huis – en toch ben ik 
tevreden – en zoals ik zei, trots op mijn beroep.’  
 Bij die woorden was hij opgestaan, zette zijn hoed 
op en pakte zijn stok en zijn pijp.  
 ‘Kom, Honzíček,’ zei hij, ‘het is tijd dat we naar je 
moeder gaan. Het beste, meneer! Het was me een ge-
noegen om u hierboven te ontmoeten.’ Hij maakte een 
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waardige, bijna minzame buiging en liep weg met het 
hoofd in zijn nek en met grote passen, zodat de kleine, 
die hij bij de hand genomen had, moest hollen om hem 
bij te houden.  
 Peinzend keek ik de wonderlijke man na met zijn 
ondanks alle zwakheden ongewone geest – en met een 
edelmoedig hart. Onwillekeurig moest ik denken aan 
wat dokter Wanka gezegd had: dat hij gevaar liep om 
vroeg of laat als kwakzalver behandeld te worden. En 
terwijl ik alles wat ik uit zijn mond gehoord had nog 
eens overdacht, was ik eigenlijk verbaasd dat de men-
sen tot nu toe geen aanstoot hadden genomen aan zijn 
gebrekkige kennis. Het getuigde in elk geval van de 
welwillendheid van de twee artsen in zijn omgeving en 
van de patriarchale toestanden die hier nog heersten…  
 Nu was hij met de jongen in de buurt van het dorpje 
uit het gezicht verdwenen. Ik bleef nog even zitten met 
de blik op oneindig en daarna ging ik op weg naar huis.  
 
Mijn plan om hier de hele zomer te blijven ging niet 
door. Begin augustus kreeg ik al berichten die me 
dwongen om snel te vertrekken. Trojan had ik niet 
meer gesproken. Ik had hem alleen nog een keer vluch-
tig gezien. Ik reed hem in het rijtuig voorbij en had het 
idee dat hij met opzet opzijkeek.  
 
 

II 
 
Er moest bijna acht jaar voorbijgaan, voor ik voor de 
tweede keer naar R. kwam. Maar wat was ik verrast, 
toen ik het station uitging en naar het dorp reed! Ik 
kende het nauwelijks terug, zoveel groter en mooier 
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was het intussen geworden. Meteen bij de ingang zag ik 
een openbaar park met een aantal witgeverfde bankjes 
onder schaduwrijke acacia’s. En in de hoofdstraat, waar 
je vroeger vaak bleef steken in de modder, goedgepla-
veide trottoirs en bijna allemaal nieuwe huizen. De 
meeste wel zonder verdieping, maar steviggebouwd en 
naar de moderne smaak. Ook nieuwe winkels zag ik. 
Waaronder een indrukwekkende met in gouden letters 
het opschrift Lekarna – Apotheek. En een eind verder 
aan de overkant was er aan de poort van een mooi 
huis, ook in het Tsjechisch en het Duits, een bord te 
zien: Alle Specialismen dokter W. Srp Spreekuur 14.00-
16.00. En wat was het plein veranderd! Een afgemeten 
vierkant, omgeven door heel voorname gebouwen. De 
ganzenvijver was er nog wel, maar had een sierlijk, giet-
ijzeren hek gekregen en bovendien spoot uit zijn water 
een fontein zijn straal de lucht in. Recht ertegenover 
stond een groot gebouw met twee verdiepingen en uit-
stekende erkers; boven de poort was al van ver te le-
zen: Radnice – Stadhuis. Maar de helft van de begane 
grond werd ingenomen door een grote winkel, waarbo-
ven zonder verdere bijzonderheden de firmanaam 
prijkte: A. Brazda. In twee lichte etalages zag je, aan-
trekkelijk uitgestald, koloniale waren, zuidvruchten en 
delicatessen en verder dames- en herenconfectie. Kort-
om: een uitgebreide zaak met grootstedelijke allure; de 
onooglijke winkel van Nezbada was met het huis uit 
beeld verdwenen. Vooruitgang! Overal vooruitgang! 
Zo dacht ik, terwijl ik nu het slot binnenging. Maar 
daar was niets veranderd; alleen de kinderen van de 
graaf en gravin waren groot geworden. Daarom waren 
er ook twee leraressen en een hofmeester. De laatste 
had mijn vroegere appartement in gebruik en ik werd 
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nu ondergebracht in het gebouw waar dokter Wanka 
had gewoond. Die was met pensioen gegaan en met 
zijn gezin naar de hoofdstad van het land verhuisd. De 
helft van het ruime huis hadden ze gereserveerd voor 
dokter Hulesch, die zich als verstokte vrijgezel behielp 
met een huishoudster. Hij was nu dus mijn naaste buur 
en meteen bij mijn eerste bezoek informeerde ik naar 
Trojan. Ik had in de loop der jaren steeds minder aan 
hem gedacht – en was hem ten slotte helemaal verge-
ten. Pas nu ik terugkwam, werd ik door het uithang-
bord van de dokter aan hem herinnerd…  
 ‘U vraagt naar Trojan,’ zei Hulesch. ‘Die arme 
drommel is heel triest aan zijn eind gekomen. Maar 
hebt u hem dan gekend?’  
 ‘Jazeker. Ik heb zelfs een keer een lang gesprek met 
hem gehad en ik vond het een heel vreemde man.’  
 ‘Vreemd was hij wel, maar ook een beetje voorbe-
stemd voor het lot dat hem getroffen heeft. Omdat het 
u blijkbaar interesseert, wil ik u wel in het kort vertellen 
wat er gebeurd is.’  
 
‘Zoals ik als arts zelf toe moet geven, had hij een heel 
ongewone aanleg voor ons beroep. Maar zijn opleiding 
schoot te kort; hij had nou eenmaal niets echt geleerd 
en chirurgische kennis had hij helemaal niet. Hij was in 
dat opzicht behept met een idiosyncrasie: hij kon geen 
bloed zien en zelfs geen scalpel. Dat was nog tot daar-
aantoe, want ik was altijd in de buurt, voor het geval 
dat. Maar net als alle autodidacten zag hij zijn tekortko-
mingen als voordelen en probeerde van de nood een 
deugd te maken. Hij ging ervan uit dat je niet vooruit 
moet lopen op de natuur en daarom vond hij operatie-
ve ingrepen in de regel overbodig en zelfs schadelijk en 
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hij behandelde bepaalde externe kwalen met ontoerei-
kende middelen – vaak zo lang dat het al bijna te laat 
was, als hij mij eindelijk te hulp riep. Daarom vond ik 
dat het mijn plicht was om hem keer op keer en uitein-
delijk heel dringend aan zijn verstand te brengen wat 
voor een zware verantwoordelijkheid hij op zich nam 
en dat zo’n vergrijp voor hemzelf heel ernstige gevol-
gen zou hebben. Maar hij werd alleen maar koppiger 
en verbitterd, en nu beschouwde hij mij in stilte als zijn 
vijand. Hoe onterecht dat was, hoef ik u niet te vertel-
len. Net als dokter Wanka, die bevriend was geweest 
met zijn vader, waardeerde ik hem juist om zijn ver-
diensten voor de gemeente, waar hij alles deed om de 
armste en meest hulpbehoevende zieken te behandelen 
en hij hoefde maar binnen te komen of hij bracht 
troost en verlichting – en vaak ook genezing. Maar in 
de loop der jaren kreeg hij twee echte vijanden – een 
kleine en een grote. Dat kwam zo.  
 Al tijdens uw eerste verblijf begonnen hier, al was 
het nog onmerkbaar, de tijdgeest de kop op te steken. 
De mensen zagen ingewortelde misstanden en pro-
beerden zinvolle vernieuwingen in te voeren; ze pro-
beerden uit te breiden en begonnen te bouwen en te 
verfraaien. Daar kwam bij dat de gunstige ligging van 
het dorp twee industriële ondernemingen aantrok, die 
van de hoofdstad van het land uitgingen en zich aan de 
rivieroevers vestigden. Daarop kwamen de directeuren 
met een aantal beambten en werkmeesters, nog afge-
zien van de arbeiders die van alle kanten toestroomden 
en hier soms ook gingen wonen. Daardoor werden er 
ook allerlei ondernemende zakenlieden en ambachtslie-
den aangetrokken – kortom: ons vroeger zo onopval-
lende, stille R. maakte opgang, zoals u nu hebt kunnen 
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zien. Dat onder zulke omstandigheden een arts en een 
apotheker niet uit konden blijven, zult u wel begrijpen. 
De laatste werd door mij met open armen ontvangen. 
Want in een huisapotheek kun je alleen maar het hoog-
nodige in voorraad houden en zeldzamere en duurdere 
medicijnen moesten altijd door een bode uit het 
dichtstbijzijnde stadje gehaald worden en daarom was 
ik blij dat ik daarvanaf was. Trojan niet, die zijn meestal 
heel eenvoudige geneesmiddelen zelf bereidde en ver-
kocht aan wie erom vroeg. Want hij verloor nu een 
groot deel van zijn grootste inkomstenbron, omdat de 
mensen toch liever naar de grote apotheek gingen dan 
naar zijn kleine, donkere laboratoriumpje, dat eruitzag 
als een heksenkeuken. Maar omdat hij heel goedkoop 
was, hield hij toch zoveel klanten dat de ander reden 
had tot klagen over valse concurrentie en ook gedaan 
kreeg dat de gemeente de onbevoegde verkoop van 
medicijnen verbood. Maar doordat Trojan zich daar 
niets van aantrok, had hij voortdurend ruzie met de 
farmaceut, die ten slotte aangifte dreigde te doen. Wat 
de dokter betreft: die probeerde zich voorlopig te ori-
enteren; hij gedroeg zich afwachtend en was zelfs zo 
verstandig om naar een goede verstandhouding te stre-
ven met de collega die hij aangetroffen had. Als die 
hem een beetje tegemoetgekomen was, had er een 
taakverdeling kunnen ontstaan die al door de veran-
derde omstandigheden bepaald was en voor beiden 
voordelig had kunnen zijn. Maar Trojan liet zich tegen-
over dokter Srp van zijn hoogmoedigste kant zien. Hij 
gedroeg zich bij toevallige ontmoetingen niet alleen bot 
afwijzend, maar leverde ook meedogenloze kritiek op 
het medische werk van de indringer – zoals hij hem 
noemde – door te beweren dat dat medische opper-
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hoofd er eigenlijk niks van snapte en dat hij binnenkort 
wel met smaad en schande het dorp uit gejaagd zou 
worden. Dat kreeg Srp natuurlijk te horen en al wist 
die – onder ons gezegd – inderdaad niet veel meer dan 
iemand die net aan geslaagd is voor zijn studie, hij had 
wel een doktersdiploma in zijn zak en was vast dodelijk 
beledigd. Omdat hij toch al niet zo’n goeiege man was, 
besloot hij zich te wreken en wachtte alleen op een ge-
legenheid om zijn nog verborgen haat te laten blijken. 
Die gelegenheid liet ook niet lang op zich wachten. 
Een kind dat door Trojan behandeld was aan keelont-
steking, was op een nacht gestorven. Srp, die ook dis-
trictsarts was, moest de lijkschouwing doen en ontdek-
te dat het kind aan difterie gestorven was. Het geval 
was dus niet herkend, daardoor was het niet gemeld en 
dus was de deur wijdopen gezet voor de gevaarlijke be-
smettelijke ziekte, waarvoor de gemeente tot nu toe 
zo’n beetje gespaard was gebleven. En toen de man 
eenmaal bezig was, schreef hij een vlammend rapport 
voor de autoriteiten, waarin hij vooral benadrukte dat 
Trojan onbevoegd de geneeskunst uitoefende. Nu was 
er omstreeks die tijd toevallig net een nieuwe districts-
voorzitter, die vond dat het zijn plicht was om in elk 
opzicht radicaal te werk te gaan. Hij was heel veront-
rust over het voorval en maakte de zaak meteen aan-
hangig voor het gerecht. Trojan moest dus voorkomen. 
Maar de onbevangen rechter, die wist hoe de verdachte 
al die jaren gewerkt had, besloot des te meer tot vrij-
spraak, omdat de eigenlijke schuld niet meer helemaal 
aantoonbaar was. Maar tegelijk maakte hij Trojan dui-
delijk dat die zich voortaan moest onthouden van de 
uitoefening van de geneeskunst, wilde hij zich geen 
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strikte veroordeling wegens kwakzalverij op de hals ha-
len.  
 Furieus kwam Trojan hier terug, waar hij meteen 
naar dokter Wanka ging en hem bezwoer om met inzet 
van al zijn autoriteit protest aan te tekenen. De oude 
heer kon natuurlijk niet op die zinloze en doelloze eis 
ingaan en hij zei dan ook: “Beste vriend, wat je overko-
men is, verwachtte ik jammer genoeg al. Ik wist dat het 
niet anders kon, zodra zich een arts in de gemeente 
zou vestigen. Je moet dus berusten in je lot, waar je 
niks aan kunt veranderen – en dat je in je jeugd zelf op-
geroepen hebt, zoals je toe moet geven. Wees dus ver-
standig en kies een ander beroep. Een verandering zal 
je niet meevallen, maar het is nog niet te laat.” – “Een 
ander beroep?” lachte Trojan honend. “Wat dan, als ik 
vragen mag?” “Nou,” antwoordde Wanka, “ik heb wel 
wat invloed bij de graaf en ik kan bij een van de vele 
bedrijven wel een kantoorbaan voor je versieren.” 
“Een kantoorbaan!?” riep Trojan. “Dank u feestelijk! 
Dat is niks voor mij! Als geroepene ga ik door in mijn 
beroep – ondanks alle rechtbanken – en als het niet an-
ders kan, zal ik als martelaar sterven!” Daarmee sprong 
hij op, rende weg en liet zijn beschermer, die het goed 
bedoelde, maar wel inzag dat hij de arme man niet kon 
helpen, in pijnlijke verlegenheid achter.  
 En hij ging echt door met het behandelen van zie-
ken, al riepen die steeds minder vaak zijn hulp in. Want 
het voorval had natuurlijk opzien gebaard. Er ontstond 
een levendige discussie – en ten slotte sloeg de weeg-
schaal door in het voordeel van Srp, die immers een 
échte dokter was en bovendien achter de Tsjechische 
partij stond, die in de streek langzamerhand de over-
hand gekregen had. Daaruit kwam nu ook een nieuwe 
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burgemeester voort, een heel welgesteld man, die het 
des te meer beneden zijn waardigheid vond om op te 
komen voor de kwakzalver, omdat die eigenlijk een 
Duitser was, al was hij altijd volkomen neutraal geble-
ven. Zo verloor Trojan meer en meer respect en aan-
dacht van zijn medeburgers, waardoor hij in een steeds 
grotere noodsituatie raakte, die voor hem des te urgen-
ter werd, omdat hij nu in zekere zin ook voor een ge-
zin moest zorgen. Hij was namelijk hevig verliefd ge-
worden op een arme dagloonster, die door haar niets-
nut van een man in de steek gelaten was en met haar 
zoontje op de Hořic woonde. Ze was ernstig ziek ge-
weest en Trojan had haar behandeld. De arme vrouw 
werd beter, maar hield een zwakke gezondheid, die al-
leen kon verbeteren door rust en goede voeding. Tro-
jan zorgde zo goed mogelijk voor haar en haar zoontje 
en was ook zeker met haar getrouwd, als haar man, die 
nog ergens rondzwierf in het buitenland, niet nog in le-
ven was geweest. Maar hij had een verhouding met 
haar gekregen en de paar mensen die nog met hem 
omgingen waren stomverbaasd over zijn enorme pas-
sie. Daardoor kwam het waarschijnlijk dat hij tegen-
over zijn zieken niet meer zo zorgvuldig was als vroe-
ger. Hij was opvallend verstrooid en vergat vaak de 
meest noodzakelijke maatregelen. Het lag dus voor de 
hand dat de mensen bijna alleen naar dokter Srp gingen 
die, nadat hij genoeg bewijsmateriaal in handen had, 
meteen weer een hatelijke aangifte deed. De rechter 
moest nu ingrijpen, al kende hij de eerste keer alleen 
maar een geldstraf toe. Zelf had Trojan het bedrag niet 
op kunnen brengen, maar één vriend was hem door 
dik en dun trouw gebleven: winkelier Nezbada, die u 
misschien ook gekend hebt. Die hielp hem uit de 
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nood, al was hij in de loop van de tijd zelf erg aan la-
gerwal geraakt. De grote zaak die de zoon van de bur-
gemeester, die vroeger bij een buitenlands handelshuis 
gewerkt had, aan het plein geopend had, maakte het 
hem erg moeilijk en Nezbada’s gewaagde concurrentie-
methodes hadden tot gevolg dat hij failliet ging en met 
de rest van zijn bezittingen moest emigreren om zijn 
brood nog te kunnen verdienen. Daarmee verloor Tro-
jan zijn laatste houvast, en toen er een nieuwe aan-
klacht tegen hem was ingediend, werd hij veroordeeld 
tot twee weken gevangenisstraf. Het verblijf in de cel 
zonder licht en lucht, waar hij op een kluitje zat met 
dieven en landlopers, deed hem de das om: hij was 
halfdood, toen hij vrijgelaten werd. In die jammerlijke 
toestand zocht dokter Wanka hem op, zorgde voor het 
nodigste en bezwoer hem om een eind te maken aan 
dat onmogelijke leven door het baantje aan te nemen 
dat hij bij het hoogovenbedrijf van de graaf inmiddels 
voor hem had weten te krijgen. Nog één keer kwam de 
ongelukkige daartegen in opstand, maar uiteindelijk 
nam hij het voorstel aan, innerlijk gebroken. De be-
ambten van de hoogoven vertellen nu nog over de tra-
gikomische indruk die de verschijning en het werk van 
de nieuwe collega maakte. Hoeveel papier hij verknoei-
de voor hij ook maar het kleinste schriftelijke karweitje 
klaar had en hoeveel fouten en vergissingen daar ook 
nog in zaten. Ten slotte raakte hij geen pen meer aan 
en zat wanhopig te piekeren, tot hij op een dag hele-
maal niet meer verscheen.  
 Ook uit het dorp was hij verdwenen. Doordat nie-
mand hem miste, werd hij gauw vergeten. Later hoor-
den de mensen dat hij met zijn geliefde, die nu weer 
dagloonster was, op de Hořic woonde, de zieken van 
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het dorpje behandelde en geneesmiddelen verkocht. 
Ook medische zwerftochten ondernam hij, naar een-
zame gehuchten en boswachtershuizen. Dat moest 
dokter Srp ook allemaal ter ore gekomen zijn, maar 
zijn wraakzucht leek bevredigd, want hij liet hem nu 
helemaal zijn gang gaan.  
 Zo was er een maand of drie voorbijgegaan, toen ik 
op een dag – in oktober – voor een dringende aangele-
genheid naar Brno moest. Nadat ik met de avondtrein 
teruggekomen was, wou ik me net ontspannen, toen er 
heftig aan de bel getrokken werd en direct daarop het 
dienstmeisje binnenkwam met de mededeling dat Tro-
jan voor de deur stond en me dringend wilde spreken. 
En nog voor ik kon reageren, stapte hij zelf al de ka-
mer in. Doodsbleek, druipnat van de regen, tot zijn 
knieën onder de modder en met zijn broekspijpen en 
zijn schoenen half kapot.  
 “Mijn God, wat ziet u eruit!” riep ik. “Waar komt u 
vandaan? Wat wilt u?”  
 Hij kreeg nauwelijks lucht meer, zo uitgeput was hij. 
“Om godswil,’ hijgde hij, “komt u mee naar de Hořic! 
Daar is iemand levensgevaarlijk ziek!”  
 Ik kreeg een schok, want ik had al zo’n voorgevoel. 
“Levensgevaarlijk ziek? Een man – of een vrouw?”  
 “Een vrouw,” bracht hij eruit. “Maar komt u in 
godsnaam meteen mee! En neem uw instrumenten 
mee, want misschien is er een operatie nodig!”  
 Ik zweeg een moment. “Ja, als het moet. Het komt 
goed uit dat mijn paarden vandaag volkomen uitgerust 
zijn. Maar ga toch zitten! U kunt nauwelijks op uw be-
nen staan!”  
 Hij nam plaats, maar ondanks zijn zwakte zorgde de 
innerlijke onrust dat hij weer opstond.  
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 Ik had het dienstmeisje mijn koetsier laten halen en 
het duurde niet lang of het rijtuig kwam voorrijden.  
 We stapten in. “Waar is uw hoed?” vroeg ik.  
 “Die ben ik onderweg kwijtgeraakt,” antwoordde hij 
klappertandend. Hij had niets om zijn lijf dan een dun 
jasje en ik liet hem een paardendeken geven, die hij om 
kon slaan, want we zaten maar in een halfoverdekt rij-
tuig en het was een koude, winderige nacht.  
 In het begin ging het snel vooruit, maar de bochten 
van het karrenspoor de heuvel op konden we alleen 
maar stapvoets rijden. Hij beefde van ongeduld.  
 Eindelijk waren we boven. Het karrenspoor liep 
rommelig door tot aan het dorp, waar we uitstapten, en 
even later gingen we een bouwvallige hut binnen, waar 
de deur werd opengedaan door een oude man met 
nauwelijks kleren aan. Trojan pakte me bij mijn arm en 
trok me door het donker bij de ingang naar een alkoof, 
die flauw verlicht werd door de walmende pit van een 
open olielampje. Tegen de muur, in een armzalig bed, 
lag een jonge, blonde vrouw; ze leek bewusteloos en 
had een doek om haar hals. Aan het voeteneind zat de 
jongen gehurkt; hij sliep zo vast, dat hij niet wakker 
werd, toen we binnenkwamen.  
 “Kijk –” fluisterde Trojan, terwijl hij de doek van de 
hals van de zieke haalde, “ziet u – –”  
 Ik boog voorover. Een grote, branderige zweer in de 
nek viel me meteen op. “Mijn God!” riep ik, toen ik 
beter keek, “dat is miltvuur! Wat is daar nog aan te 
doen? Ze heeft al bloedvergiftiging – die arme vrouw 
ligt al op sterven…”  
 “Nee toch – nee,” stamelde hij en vertrok zijn ge-
zicht tot een vrolijke grimas, wat hij vreemd genoeg al-
tijd deed, wanneer hij verdriet had.  
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 Maar ik had het goed gezien. Met een lichte zucht 
blies de vrouw, die ondanks de ziekelijke misvorming 
buitengewoon knap was, haar laatste adem uit. Haar 
hoofd zakte op haar borst.  
 Hij had dat waarschijnlijk ook gezien. Maar hij zei: 
“Snel dan – anders is het te laat!”  
 “Het ís te laat,” zei ik verbaasd. “Ze is dood.”  
 Hij staarde met glazige ogen en een stompzinnige 
glimlach voor zich uit. “Nee hoor, nee, ze is niet dood. 
Nee hè, Antscha – Anuschka, je bent toch niet dood!?” 
Hij pakte liefkozend haar hand, maar moest tegen het 
hoofdeind van het bed leunen om niet om te vallen.  
 Ik wist niet wat ik tegen hem moest zeggen en wat ik 
moest beginnen en liet me zwijgend op de rand van 
een oude stoel zakken waarop een beschadigde water-
kruik stond.  
 Zo gingen er minuten voorbij en het werd zo stil in 
de kamer dat de ademhaling van de nog steeds sla-
pende jongen te horen was.  
 Eindelijk kwam Trojan overeind en zijn gezicht 
stond ernstig. Hij kwam een stap naar me toe en vroeg 
met een toonloze, maar rustige stem: “Ze is dus echt 
dood?”  
 “Ja. U ziet toch zelf –”  
 Hij ging terug naar het bed, boog voorover en legde 
zijn hand op de borst van de vrouw. “Ja, ze is dood,” 
zei hij bijna onverschillig.  
 Ik was stomverbaasd over die manier van doen – en 
toch blij dat hij rustiger was dan ik gevreesd had. “We 
kunnen er niets aan veranderen. Dat is alles wat ik op 
dit moment kan zeggen. Maar ik zou u aanraden om 
hier nu niet alleen te blijven. U hebt vast wel ergens ie-
mand…”  
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 “Nee, nee,” zei hij hoofdschuddend. “Wij hebben 
niemand. Maar wees niet bezorgd. Ik zal waken bij 
mijn zieke – dat wil zeggen: bij mijn dode.”  
 Ik zag hoe zijn hart nu ineenkromp en gaf hem zwij-
gend een hand. Hij greep die met beide handen en 
drukte hem. “Dank u, dokter, dat u gekomen bent, 
toen ik u riep. Het was te laat! Te laat!! O, wat had u 
gelijk – nu en altijd! Geeft u het sterfgeval alstublieft 
door aan de districtsarts.”  
 Ik ging weg en zei dat hij niet mee hoefde te lopen. 
Buiten bij de deur van de hut stond de oude man. Ik 
drukte hem op zijn hart om niet te gaan slapen en van 
tijd tot tijd bij Trojan te gaan kijken. Of hij me begre-
pen had, weet ik niet, maar hij knikte.  
 Net toen ik in het rijtuig stapte, hoorde ik een lange, 
hartverscheurdende kreet uit de hut. Daarna werd alles 
stil. Ik luisterde. Er bewoog niets, maar even later 
dacht ik zacht gejammer te horen. Zijn verdriet is tot 
uitbarsting gekomen, zei ik tegen mezelf; misschien 
wordt het nu opgelost in tranen. En daarop reed ik 
weg.  
 De nacht was wat lichter geworden; van tijd tot tijd 
kwam de halvemaan vaal achter de wolken vandaan en 
wierp een luguber licht op de omgeving. Daarbij lag 
het als een nachtmerrie op mijn borst. Hoe langer ik 
nadacht over Trojans lot, hoe verschrikkelijker het 
leek. Wat moest hij nu beginnen? En wat zou Srp 
doen, die hoe dan ook op de hoogte gebracht moest 
worden? Ik moest vandaag nog naar hem toe; mis-
schien kon ik het ergste voorkomen.  
 Het was al tegen elven, toen ik het dorp binnen-
kwam. Maar ik zag nog licht in het huis van Srp, waar 
ik langs moest. Ik liet dus stoppen en ging naar boven. 
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Hij had in elk geval laat op de avond gegeten, want hij 
zat aan de eettafel met een glas bier en een sigaar; zijn 
vrouw – hij was sinds kort getrouwd – had zich al te-
ruggetrokken. Hij was heel verrast door mijn bezoek, 
maar bij elk woord dat ik zei zag ik steeds duidelijker 
hoe ik me vergist had: zijn wraakzucht was nog niet be-
vredigd. Zijn gezicht straalde gewoon van leedvermaak 
en ten slotte riep hij triomfantelijk: “Nou hebben we 
die vent! Hij heeft zichzelf de das omgedaan – en nou 
moet hij de cel in!”  
 Ik wou een voorstel doen door te wijzen op de bij-
zondere tragiek van de zaak. Maar Srp onderbrak me: 
“Nee, beste collega! Miltvuur, zei u? Dat hij verwaar-
loosd heeft – of eigenlijk niet geconstateerd? Die 
vrouw is door hem dus eigenlijk gedood. U wilt toch 
zeker niet opkomen voor een moordenaar?”  
 Ik wist niet wat ik zeggen moest: wat hij zei, was ei-
genlijk de waarheid.  
 “Ik wou u vragen,” vervolgde hij, “om deze keer te 
assisteren bij de lijkschouwing, dat de volle omvang 
van de schuld door een bevoegd chirurg vastgesteld 
kan worden.”  
 Daar had ik wel bezwaar tegen kunnen maken, maar 
ik ging akkoord, om op het laatste moment misschien 
toch nog een goed woordje voor Trojan te kunnen 
doen.  
 Zo reed ik dus de volgende morgen met Srp naar de 
Hořic. Toen we bij de hut kwamen, troffen we daar 
een aantal mensen voor de deur. Op de drempel zat de 
jongen te huilen en naast hem stond de oude man, die 
ons afgestompt naar de kamer verwees. Bij binnen-
komst zagen we iets verschrikkelijks. Naast het bed, op 
de grond vol bloed, lag Trojan met zijn armen uitge-
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strekt. Met een roestige sikkel, die in elk geval vroeger 
door zijn geliefde gebruikt was en bij nader inzien een 
paar diepe schaarden vertoonde, had hij zijn hoofd 
bijna helemaal gescheiden van zijn romp…  
 Zelfs Srp was geschokt. “Het is verschrikkelijk,” zei 
hij met een lichte huivering. “Laten we gaan. We moe-
ten de overheid op de hoogte brengen.”’  
 
Hulesch zweeg en stoorde me niet bij mijn eveneens 
zwijgende overpeinzingen.  
 ‘Eigenlijk kan ik maar niet begrijpen,’ begon ik nu, 
‘dat Trojan het gevaar waarin zijn geliefde verkeerde 
niet eerder gezien heeft – dat hij zo lang aarzelde –’  
 ‘Ja. Maar dat was nou eenmaal zijn theorie. En daar-
bij: hij was allang de kluts kwijt. Quem dii perdere volunt, 
dementant.’  
 ‘In elk geval was de straf hier groter dan de schuld. 
Maar wie weet of dat niet altijd zo is? – En wat gebeur-
de er met de jongen? Heeft iemand zich over hem ont-
fermd?’  
 ‘Daar heeft iemand zich over ontfermd,’ ant-
woordde Hulesch en hij stond op. ‘Als u even wacht, 
kunt u hem zien. Maar daar is hij geloof ik al.’  
 We hoorden hoe een rijtuig langzaam aan kwam rij-
den en stopte voor het huis.  
 Hulesch nam me mee naar het raam. ‘Kijk nu eens 
naar beneden naar mijn koetsier.’  
 Dat was inderdaad Honzíček, die nu een jaar of vijf-
tien was. Alleen zou ik hem niet herkend hebben; maar 
nu ik het wist, vond ik de gelaatstrekken van het jonge-
tje terug in het natuurlijk robuustere gezicht van de 
jonge paardenmenner. Hij zat heel rechtop en verge-
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noegd op de bok, zichtbaar trots op zijn met zilver ge-
galonneerde pet, die hem voortreffelijk stond.  
 ‘Die is onder de pannen,’ zei de dokter. ‘Hij kan ook 
nog carrière maken – en te zijner tijd de graaf rijden.’  
 
 
 


