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Een Russisch verhaal 

Moskou. Een dokter (Jon Hamm) moet lijdzaam toekijken hoe de politie binnen-

valt en zijn kantoor overhoop gooit. Het vermoeden is immers dat hij zichzelf ille-

gaal opium toedient. Zijn gedachten dwalen af naar 1916, ongeveer 18 jaar gele-

den, toen hij nog een jonge arts (Daniel Radcliffe) was die door de staat naar het 

dorpje Muryovo werd gestoord om daar een dorpshospitaal te leiden. Grootste 

probleem? Zowat iedereen die er werkt is meer ervaren dan hij, een feit waarmee 

vroedvrouw Pelageya (Rosie Cavaliero) en de door de vroegere dokter geobse-

deerde verpleegster Anna (Vicki Pepperdine) de arts maar al te graag mee om de 

oren slaan. 

Het duurt trouwens niet lang voor de jongeman doorheeft dat hij tot over zijn 

oren in de problemen zit: ondanks het feit dat de plaatselijke ‘feldsher’ (een soort 

tandarts) bereid is om zijn leiderschap te volgen, weet hij soms nauwelijks waar 

hij mee bezig is, wat aanleiding geeft tot verschillende incidenten waarbij hij zijn 

patiënten verwondt in plaats van beter maakt. Bovendien willen veel dorpelingen 

niet eens echt behandeld worden, wat de man immens frustreert.  

Doorheen het verhaal wordt de jonge dokter voortdurend geconfronteerd met 

zijn oudere zelf, die hem meermaals probeert te waarschuwen voor een groot 

gevaar: morfineverslaving. 

Origineel 

A Young Doctor’s Notebook is een originele Britse miniserie van vier afleveringen 

die elk een half uur duren en waar inmiddels ook al een tweede seizoen van werd 

afgeleverd. Het plot is (losjes) gebaseerd op een aantal autobiografische kortver-

halen van de beroemde Russische schrijver (en ex-arts) Mikhail A. Bulgakov, die 

zelf een vijftal jaar lang verslingerd was aan morfine. 

Meer info: www.splendidfilm.nl 
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De reeks is in zowat alle opzichten uniek: de vormgeving doet denken aan de cine-

matografische hersenspinsels van Terry Gilliam, de cynische humor voelt erg donker 

aan en de interactie tussen de jongere en de oudere dokter zorgt voor extra dyna-

miek en spanning. Hoewel Hamm en Radcliffe helemaal niet op elkaar lijken (en 

Hamm een stuk langer is dan de voormalige Harry Potter), is de toon zo surrealistisch 

dat de fysieke verschillen geen moment gaan storen. Verder hebben we hier natuur-

lijk te maken met acteurs van een uitzonderlijk hoog kaliber. Van Hamm wisten we 

dat al sinds Mad Men, maar vooral Radcliffe krijgt hier de kans om ruimschoots te 

bewijzen dat hij ook vorm kan geven aan personages die een stuk complexer in el-

kaar zitten dan jonge tovenaarsleerlingen. Het is dus alternerend gieren van het la-

chen en in spanning op het randje van de stoel zitten bij het bekijken van A Young 

Doctor’s Notebook. Grote klasse. Beoordeling: 4 (op 5 sterren) 
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