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Afgaan op een eerste indruk kan misleidend zijn. Hoe dan ook, in zijn geval was er meteen 

antipathie geweest. Instinctief, bijna overweldigend. Net als de andere aanwezigen had hij 

zich omgedraaid vanwege het voortdurende geroezemoes achter in de zaal. Het college over 

Dante was al een uur bezig, de verveling nam toe, gelijk met het aantal verzen. Fier rechtop, 

zijn ogen strak op het boek gericht, vervolgde de professor – die het silhouet had van een hop, 

met een smal hoofd en een kuif van wit haar – onverzettelijk op zachte toon zijn uitleg bij de 

tekst, wedijverend in eentonigheid met de klaterende regen. Toen viel er waarschijnlijk een 

boek op de grond: door het lawaai werden de stem en een onbegrijpelijke terzine uit de 

Louteringsberg ineens afgekapt. Eindelijk richtte de hop zijn kleine kraaloogjes op, en zag hij 

hen.  

 Een groepje van drie of vier studenten op de achterste rijen – ze zaten al een hele tijd 

onderling te praten – was aan het gniffelen. Heren, alstublieft, zei de hop nadrukkelijk, terwijl 

hij schokkerig zijn nek draaide, eerst naar rechts en toen naar links, of ze zo vriendelijk 

wilden zijn de zaal te verlaten als het college hen toch niet interesseerde. Op dat moment 

kwam de spichtigste van het stel – die een stuk langer was dan de rest en een bos lichte 

krullen had – met een ruk overeind, raapte het boek op dat hij net had laten vallen en stopte 

het in een toch al uitgelubberde zak van zijn jasje. Hij droeg een voorgeknoopte stropdas om 

zijn nek en had celluloid manchetknopen, op zijn neus prijkte een rond brilletje dat glinsterde 

in het grijze licht. Om zijn lippen speelde een schalkse, bijna spottende glimlach.  

 Geachte professor, zei hij, eigenlijk is dit een daad van protest tegen uw persoon, alsmede 

een poging om uw toehoorders wakker te houden. Veel mensen hielden hun hand voor de 

mond om hun lachen te verbergen. Een eindeloze minuut verstreek in stilte. De professor keek 

recht voor zich uit, als verstijfd. Hij deed zijn mond open zonder dat er geluid uit kwam. 

Daarna waren zijn eerste woorden: Als in verbijstring. Begon hij zijn antwoord op het protest 

met die constatering? 



 In de zaal heerste nog steeds een absolute stilte, waaraan zelfs de regen zich leek te 

hebben overgegeven. Als in verbijstring, herhaalde de hop, maar het was gewoon het vervolg 

van Dantes onderbroken terzine: Als in verbijstring staren naar de lieden,/ weleer in Sennaär 

met hem hovaardig. Hovaardig, zei hij? Puur toeval. Bij de volgende terzine had de groep 

onruststokers de zaal al verlaten.  

 Moraldo was onder de indruk. Het gezicht van die jongeman had hem geïrriteerd en 

tegelijkertijd – hij zou het schoorvoetend toegeven, met een zuinig mondje – nieuwsgierig 

gemaakt. Zeker, die knul was onsympathiek, daar hoefde je niet omheen te draaien. Overtuigd 

van zichzelf, laatdunkend: een bleek jongetje dat te hard was gegroeid, met een zenuwachtige 

manier van bewegen en een uitpuilende adamsappel. Later zou Moraldo erachter komen dat 

die jongeman en zijn kliekje van de rechtenfaculteit kwamen en soms als toehoorders 

aanschoven bij de letterenfaculteit. Hij, de leider, had onlangs een tamelijk serieus blaadje 

opgericht: hij had een paar exemplaren laten liggen op de achterste banken. Ze waren druk 

bezig met bijeenkomsten, boeken, politieke discussies. Hij en zijn vrienden werden door 

sommige mensen de Academie der Fanatici genoemd.  

 In de wandelgangen hoorde je eigenaardige, tendentieuze praatjes: die malloten spraken 

in alle vroegte af om samen Kant te lezen. Bespottelijke types! Gewoon een stelletje 

arrivisten, ze hebben precies de juiste professoren uitgekozen om achterna te lopen. En het 

mooiste is dat ze ook nog het lef hebben om zich voor te doen als rebellen. Iemand wist zeker 

dat hij die krullenbol op de andere faculteit college had zien geven over politieke economie, 

onder de goedkeurende blik van professor Einaudi.  

 Aanvankelijk haalde Moraldo zijn schouders erover op en ging er niet op in, heen en 

weer geslingerd tussen verbijstering en fascinatie. Maar hij dacht er veel over na: zou een 

dergelijk leven – zo actief, zo vastberaden, zo duidelijk – hem misschien kunnen bevrijden uit 

de limbus waarin hij vastzat? Dan zou hij ten langen leste met geheven hoofd iets tegen de 

twijfels van zijn vader in kunnen brengen.  

 Zeer geliefde ouders – zou hij dan eindelijk schrijven in een haastig briefje – met mij gaat 

het goed, met jullie hopelijk ook; vanwege verplichtingen in de stad zie ik mij gedwongen 

ook het weekend hier te blijven, ik kan dus niet naar Casale Monferrato komen; sinds kort 

schrijf ik voor de literaire bijlage van een vooraanstaand tijdschrift, ik neem deel aan 

bijeenkomsten en ik leg goede connecties met een aantal begaafde studiegenoten en 

verschillende docenten van mijn faculteit.  

 Hij droomde ervan zich gesteund te voelen door de warmte en waardering die hij tot dan 

toe had gemist. Je hebt een oom die arts is – ze hadden het er vaak genoeg over gehad onder 



het eten –, weet je zeker dat een letterenstudie de goede keuze is? Het ontbrak er alleen nog 

maar aan dat ze hem de weg naar het seminarie zouden wijzen. Dat had zijn oudere broer voor 

de grap een keer gezegd: Als je een meisje was, zou je nu zuster Moralda zijn, dat kan ik je 

verzekeren. Zuster Moralda, bid voor ons tot de Heilige Maagd. Ach, stik toch, had hij 

geantwoord.  

 Maar toen er voor het eerst een artikel van zijn hand in Il Monferrato stond, had hij het 

gevoel – tenminste gedurende een halfuurtje – dat de dingen weleens konden veranderen. 

Zodra hij bij de kiosk een exemplaar had gekocht, rende hij zo snel als de wind naar de 

winkel van zijn vader, hij stoof weg met het hart in de keel, een halve meter boven de grond. 

Voor de etalage bleef hij plotseling stokstijf staan. Als vastgenageld aan het plaveisel van de 

Via Roma was hij getuige van een tafereel dat zich, ook als hij er niet was, misschien wel tien 

of vijftien keer per dag voordeed. Alsof het iets nieuws en schokkends was, zag hij hoe een 

man zich vooroverboog bij de voeten van een klant om die te helpen bij het passen van een 

paar schoenen. Wat was daar vreemd aan? Helemaal niets, het was de gewoonste, 

onbelangrijkste zaak van de wereld. Maar die man in gilet en overhemd, met zijn dikke buik, 

die bij het bukken wiebelde als een oude zeehond, dat was zijn vader. Zijn bijna witte snor op 

nog geen handbreed van de knie van een onbekende. Er zat iets onderdanigs in die houding 

dat hem pijnlijk trof.  

 Hij had gewacht tot de klant naar buiten kwam, om niet het risico te lopen dat hij aan 

hem werd voorgesteld. Hij had zich geschaamd voor zijn vader, zo simpel was het. Dus toen 

hij vertelde dat er een artikel van zijn hand in de krant stond, liep hij lang niet meer zo over 

van enthousiasme als toen hij het een kwartier eerder op een rennen zette. Hij zei alleen op 

achteloze toon dat er een stukje van hem was gepubliceerd – zo had hij het genoemd, een 

stukje – over de mislukte verkiezing in het parlement van de zeer verdienstelijke 

burgemeester van Pontestura, die vorig jaar toen hij op de fiets naar huis ging was belaagd 

door een fascistische knokploeg. Boeren die op het geschreeuw af waren gekomen hadden 

hem die dag het laatste stuk veilig naar huis begeleid. Hoe moeten we die nederlaag 

interpreteren? Wat zijn de oorzaken? Die vragen had Moraldo in zijn artikel gesteld. Hij was 

trots op zijn polemische toon. En ook op het begin van zijn brief: Ik ben een jongeman die de 

lokale politiek met interesse volgt. Maar zijn vader, die gewoon doorging met dozen inpakken 

en opstapelen, wees alleen met zijn kin naar de krant die Moraldo in zijn handen had, en zei: 

Leg daar maar neer. 

 Hij kon wel huilen. Hij liet zijn pet tot bijna over zijn ogen zakken, en aarzelde of hij zich 

zou opsluiten in de Cine Mondial om afleiding te zoeken in een paar avonturenfilms, of dat 



hij naar de Via Capello zou gaan en zich onopvallend zou vergapen aan de wonderlijke 

bedrijvigheid op de trottoirs, aan het mooie roodharige meisje bijgenaamd de Bliksem, met 

haar brandende kolenkacheltje, of anders naar de Via dei Grani, waar je voor een halfuur met 

een meisje maar tien lire betaalde. De moed ontbrak hem, hij sloeg de zijstraten in, keerde 

weer terug naar waar hij vandaan kwam. Hij voelde zich smerig, en soms was dat de enige 

manier om je beter te voelen, of liever gezegd, slechter. 

 

 

 

Het was het tijdperk van de brieven. Vroeg in de ochtend zweefden ze als vogelzwermen 

boven de steden. De enveloppen werden nat van de regen en zwollen op tot schatkistjes. Ik 

schrijf je niet meer, dat zou te laat zijn – Ik kom aan op dinsdag of woensdag – Ik heb je 

zoveel te vertellen – Ik heb je bericht vanochtend ontvangen – Als je me schrijft, doe het dan 

snel, anders raakt je brief misschien zoek. 

 Soms bevatten ze haarlokken, bankbiljetten, en er was altijd het risico dat ze kwijt zouden 

raken, werden teruggestuurd met een dikke streep door de naam van de geadresseerde. De 

handschriften, de postzegels, de stempels, soms de zegellak, en zelfs de gele vlekken, de 

druppels parfum: dat maakte ze onverwisselbaar, uniek als menselijke gezichten. Door de 

oorlogsjaren waren ze van levensbelang geworden, een van de waardevolste dingen die er 

bestonden: tijdenlang konden ze in donkere keukens liggen glinsteren, moeders met 

ingehouden adem laten wachten tot hun zoons weer een teken van leven zouden geven. Dat 

was óók het leven – brieven schrijven, ernaar uitkijken. Er waren mensen die urenlang zaten 

te hoesten, of te huilen, en dan het velijnpapier tegen een raam hielden om te weten te komen 

wat er níet stond. Er waren liefdesverklaringen die verstopt zaten onder exotische tekens, om 

de huiselijke censuur van achterdochtige, oplettende vaders en moeders te omzeilen. Er waren 

gelukwensen en sterfgevallen, oude mensen die overleden, kinderen die ter wereld kwamen, 

en altijd, altijd waren er ziektes, en iemand die op de hoogte gebracht moest worden. Jonge 

mensen genoten soms alleen al van de formele, doelloze schoonheid van het noteren van 

plaatsnaam en datum boven aan een vel papier. En het precieze tijdstip in de middag, als het 

een liefdesbrief betrof. San Bernardino di Trana, 14 augustus 1920, 18.00 uur. Iemand 

zoeken, een hengel uitwerpen. Hooggeachte professor, steeds weer verwonder ik me over de 

snelheid en de precisie waarmee u al uw brieven beantwoordt, inclusief die van mij. Op 

afstand ontstonden er verbintenissen en conflicten, ellenlange, verwoede discussies die zich 



niets aantrokken van kilometers, bergketens of zeeën, als de geografie daarin voorzag. 

Meestal was het gewoon een kwestie van iemand even laten weten: Ik ben er, ik leef nog. Ik 

ben aangekomen, gezond en wel. Morgen vertrek ik, ik ben niet dood. Ik bevestig nog even 

dat de trein donderdag om kwart over tien aankomt. En dan kwam de trein inderdaad aan, met 

een minieme vertraging.  

 Deze trein bijvoorbeeld is op 2 februari uit Alessandria vertrokken, onder een bewolkte 

hemel. De temperatuur ligt tegen het vriespunt – ’s ochtends vroeg, heel vroeg, het laatste 

stuk reed de trein door een tunnel van mist en zwak licht. Moraldo kon alleen maar denken: 

Deze winter heeft me de oorlog verklaard, alles loopt mis. Zijn jas heeft de tijd gehad om te 

kreukelen, zijn handen wreven de slaap uit zijn ogen, en gingen toen op zoek naar een doosje 

keelpastilles. Ze helpen helemaal niet! Neem ze toch maar in, had zijn moeder, de hoedster 

over zijn nachtrust, ontwaken en vertrek, hem in ochtendjas bij de deur nog op het hart 

gedrukt, ik heb je vannacht horen hoesten. Voor hij een paar uur ging slapen, had hij zijn snor 

door haar laten bijwerken, net zoals zijn vader altijd wil op zondagochtend. 

 Station Porta Nuova heeft een geraamte en een hart van ijzer. Paraplu’s, bolhoeden; een 

oude man hinkt leunend op twee stokken voorbij, een jongetje loopt langs met gebogen 

hoofd, alsof hij niet herkend wil worden. Er hangt een geur van roet en leer, die samen met de 

vochtige lucht neerslaat op de jaskragen. Het is nog donker, nog eventjes, en het is ijskoud. 

Buiten baadt de Piazza Carlo Felice al in iets helderder licht, met zilveren en paarse tinten.  

 Gek genoeg voelt Moraldo’s koffer nu een stuk lichter. Aan het begin van de Via Roma 

bekruipt hem even een gevoel van twijfel, maar hij schudt het van zich af en loopt snel door, 

langs de etalages van de nog gesloten chique winkels met zoetigheden en drank. Uit een hotel 

komt een dikke man naar buiten met een opengeslagen La Stampa in zijn handen. Moraldo 

zoekt in zijn zakken naar kleingeld en koopt een exemplaar bij de eerste de beste 

krantenkiosk. Het enige nieuws dat hem echt interesseert, over de Plus Ultra, het 

watervliegtuig dat de Atlantische Oceaan over vliegt, is van de voorpagina verdwenen. De 

exotische naam van de bestemming – Pernambuco – heeft Moraldo wel minstens honderd 

keer voor zichzelf opgezegd: net als toen hij, tijdens het lezen van Salgari’s avonturenromans, 

de namen van bloemen herhaalde waarvan hij dacht dat ze verzonnen waren. Champaca, 

mussaenda, nagatampo. Als je ze alleen al hardop uitsprak, waande je je meteen ergens 

anders. 

 Op de Piazza Castello gaan de straatlantaarns uit, op palen die bedekt lijken met stikwerk, 

net als de donkere gewaden van de dames. Koetsiers staan te roken naast hun rijtuigen, er 

lopen jongens langs in groepjes van drie, vier, ze vormen zwarte vlekken op het lichte plein, 



doorkruist door fietsers. De tram staat stil bij de eindhalte, en lijkt te rillen van de kou. 

Terwijl Moraldo de Via Po inslaat, die recht naar de rivier loopt, raakt hij opnieuw bevangen 

door woede. Een zenuwscheut die naar zijn nek en zijn slapen trekt, die zijn passen en 

bewegingen mechanisch maakt, als die van de marionetten van Carlo Colla. Wanneer een 

ineengedoken bedelares onder de arcades haar hand naar hem uitsteekt, versnelt hij gauw zijn 

pas, en dreigt hij even uit te glijden op een dun laagje ijs. Uit een café op de immense Piazza 

Vittorio komen flarden van een liedje, Je bent verdrietig, ik begrijp je niet, ik weet niet wat je 

zoekt, ik weet niet wat je verder wilt. 

 Loop naar de hel, denkt Moraldo. Het is geen somberheid: in die sfeer is het best uit te 

houden. Het is woede. Het is de verbetenheid waarmee iemand op zoek gaat naar zijn 

verrader en een voor een de deuren van vele lege kamers dichtknalt. Hij zal zich nog heel lang 

laten kwellen door die stilte. Het lijkt alsof hij zich er niet van kan losmaken, want alles blijft 

terugkomen. De bijwoorden uit die stomme brief van hem, waarop hij geen antwoord kreeg. 

Eerst komen de bijwoorden terug, en dan de woede. Onomwonden, studentesk wil ik me aan 

je voorstellen, had hij hem uiteindelijk geschreven, in zijn elegantste, netste handschrift, nadat 

hij een lange strijd met zichzelf had gevoerd, nadat hij zich een hele middag had afgevraagd, 

postend als een soort spion op de hoek van de Via Bertola, of hij zou beginnen met Geachte – 

formeel, kil, afstandelijk – of liever met Beste vriend. Beste, ja, dat moest het zijn.  

 

 Onomwonden, studentesk wil ik me aan je voorstellen. Ik denk dat mijn geest  

overeenstemt met de jouwe. 

 

Die zin – hij leek hem perfect – was hem plotseling ingevallen, met de eerste druppels van 

een stortbui. Het was een mooi, kinderlijk briefje geworden, de s’en waren vioolsleutels en de 

g’s muzieknoten, van een speelsheid die paste bij de twintigjarige leeftijd van de afzender. 

Toch had de geadresseerde het genegeerd. Hij had het wel ontvangen, dat was zeker: na een 

maand stilte had Moraldo, terug in Turijn, het opnieuw gestuurd, dit keer zonder op de post te 

vertrouwen. Terwijl hij het eigenhandig in de brievenbus van nummer 60 in de Via XX 

Settembre stopte, had hij de argwanende blikken van de voorbijgangers in zijn rug voelen 

prikken. Maar hij was vooral bang geweest dat de geadresseerde ineens voor zijn neus zou 

staan, met zijn krullenbos en zijn brilletje, om te vragen waar hij de brutaliteit vandaan 

haalde.   

 In dat geval had hij hem heel wat uit te leggen. Allereerst, dat er uit die regels een 

verwachting sprak waar hij zelf ook van stond te kijken. In de eentonigheid van zijn bestaan 



vertrouwde hij erop dat een gebaar, hoe onbeduidend ook, een klein gebaar, gemaakt met de 

juiste concentratie, een afgewogen dosis spanning en hoop, een plotselinge verandering 

teweeg kon brengen. Wat vroeg hij hem nou eigenlijk? Niets meer dan een eerste handdruk, 

een eerste contact waaruit een samenwerking, een verbond zou kunnen voortkomen. Als de 

ander ook maar één teken van interesse, van openheid zou geven, was Moraldo bereid om al 

zijn vroegere wantrouwen in één klap te laten varen, om naar zijn kamp over te stappen. Maar 

de dagen waren verstreken zonder dat er een teken kwam. Hij had het nog eens geprobeerd, 

en weer gebeurde er niets. Er was algauw een eind gekomen aan zijn vertrouwen en geduld. 

 Was het een obsessie aan het worden? Als Moraldo over hem sprak, liet hij geen 

gelegenheid voorbijgaan om hem zwart te maken. Hij ging op onderzoek uit, probeerde meer 

te weten te komen, maakte hem belachelijk. Hij overdreef, omdat hij wist dat dat de enige 

manier was om zijn schaamte enigszins te onderdrukken. Hij moest zich mengen onder de 

criticasters, zoals iemand die verraad pleegt voordat de haan kraait; en dan proberen om niet 

rood aan te lopen, om met afgewende blik in zijn handen te wrijven. 

 

 

VERANTWOORDING VAN DE VERTAALSTER 
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