
Vertel mij over de nacht dat ik geboren ben 

 

Hij moet het heel stil hebben gezegd, bijna op fluistertoon, want de eerste keer 

hoorde ik het niet. Misschien was er te veel lawaai. Dus herhaalde hij het luider, 

geïrriteerd, ditmaal met mijn naam erbij – ik schrok. Het leek allemaal compleet 

verzonnen, onwerkelijk: zoals bij van die grappen waar je heel lang ernstig onder blijft. 

Ik nam mijn tijd. Hij bleef wegkijken. Op dat moment begonnen de contouren van de 

dingen traag, meedogenloos te vervagen. Zoals toen het jongetje-met-de-pleister-op-

het-linkeroog dat ik vroeger was, aan druppelmarteling werd onderworpen. Minuten 

verstreken en ik merkte dat ik alleen de grootste woorden op de boeken en kranten om 

me heen kon lezen – tot ook die traag, meedogenloos verdwenen, in een mist die de 

naam op mijn rugzak, de wijzers van mijn horloge en zelfs de vorm van mijn handen 

opslokte. 

Dit verhaal is niet lachwekkend of verdrietig, dacht ik. Dit verhaal van Juffrouw F. die 

zwanger raakt is zo vreemd, zo onvoorzien. Zo onrechtvaardig ook: alsof het niet waar 

kan zijn. Toen dacht ik: je kon zo ver uit mijn buurt blijven als je wilde, Juffrouw F., je 

kon mij vergeten als je dat wilde, ergens anders gaan wonen, de verste plek uitkiezen, je 

kon Montesilvano, Rhodos, Cuba kiezen: dat zijn plaatsen die je kent, maar wat voor zin 

heeft dat? Niets meer aan te doen. Na de vragen probeert de gedachte tot meerdere 

regionen van mijn geest door te dringen, maar ze ondervindt weerstand op een plek die 

bevroren lijkt – een koud oord waar woorden niet gedijen. 

  

Het blijft regenen. Buiten heb je de Piazza dei Cinquecento, vol bewegende paraplu’s, 

en in de lucht – donker, dreigend nu – de geometrische vlucht van de spreeuwen. 

Vogelmest en water op de trottoirs; het gele opschrift van bus 714 die zich weifelend 

van de stoep losmaakt, terwijl de novembermiddag onverwachts eindigt, als was hij 

opgeslokt door zichzelf. 

Een thee graag, zeg ik tegen de jonge serveerster wier gezicht een en al vlekken en 

pukkels is. Citroen of melk, vraagt zij. Citroen, antwoord ik, en al die tijd heeft Filippo 

geen woord gezegd. Dan, plots, praat hij tegen me: zeg iets. Filippo, Filippo, zou ik hem 

willen vragen, wat is er ginds te zien? De dienstregeling van de treinen? De systematiek 

van de vertragingen? De mooie meisjes, zoals ze met zware koffers in de weer zijn?  



Dat Juffrouw F. zwanger is, kan je niet onverschillig laten als je van je zeventiende tot 

je twintigste verliefd op haar bent geweest. Hoewel hij op tijd en stond zijn best heeft 

gedaan om dat koppig te onderdrukken, zou verdringen hem op dit moment niet 

helpen. Het wissen van behoorlijk wat sporen uit zijn geheugen en uit zijn lades van zijn 

band met haar ook niet. De bioscoopkaartjes bijvoorbeeld, en de warmte van slecht 

getimede omhelzingen, zij met haar rug tegen haar rode Twingo. 

En hoe heeft zij het opgenomen?  

Dat is de enige zin die ik, na ruim een minuut, kan uitbrengen – de makkelijkste. En 

Filippo, die tegenover mij zit, lijkt al opgebeurd. Misschien denkt hij: ha, dat is een stap 

vooruit. Hij glimlacht nauwelijks en zegt: goed. En jij? dring ik aan, hoe heb jij het 

opgenomen?  

Hij antwoordt: ik, dat was niet voorzien. 

 

Hoofdstuk 1  

 

Filippo Magi heb ik leren kennen toen ik op de reusachtige virtuele markt die eBay 

heet op zoek was naar een oud en onvindbaar kinderboekje met illustraties van Richard 

Scarry. Lang heb ik me afgevraagd waar het gebleven was. Er was geen spoor van op de 

volgestouwde, stoffige schappen op zolder, niet in de donkere kasten van mijn 

grootouders, en ook niet onder de onopgemaakte bedden van mijn neefjes. Ik was er erg 

aan gehecht en was het zelfs dankbaar: het had me gezelschap gehouden in de lege 

momenten van mijn late kindertijd. 

Filippo was in het bezit van het boek dat ik zocht. Ik vond het mooi en ontroerend dat 

iemand er een exemplaar van had, al wist ik niet waarom hij het wegdeed. Ik wil veel 

dingen kwijt, legde hij me later uit, ik probeer een passie los te laten die nergens toe 

leidt. Hij tekende. In afwachting dat papier en potlood uiteindelijk in een creatie 

veranderden, zocht hij afleiding, moest hij een afleiding zoeken: daarom studeerde hij 

geneeskunde.  

We hadden contact gehouden via e-mail. Ik wist wel het een en ander over hem: dat 

hij voor zijn studies naar Padua pendelde, dat hij heel wat moeite deed om van een 

meisje te houden, of om haar van hem te doen houden, wat misschien hetzelfde is, en 

dat hij bij vlagen weg wilde. Andere dingen had ik afgeleid: de nonchalante en 

praktische houding waarmee hij zijn leven leidde, een goed oor voor muziek waar hij 



niets mee deed, een iets jongere zus over wie hij praatte met een combinatie van 

jaloezie en onverschilligheid. Moeder verpleegster. Vader werknemer bij een busstation 

– waar hij vloeken van stoelen schrobde of ze herstoffeerde, zo vertelde hij, telkens als 

een vandaal hun schuimrubberen ziel openreet. 

Beste Filippo, ik weet niet hoe het met jou zit, maar op dit moment zou ik je graag 

persoonlijk ontmoeten – schreef ik hem uiteindelijk. 

Ik probeerde uit een dal te klimmen en de ontgoochelingen die op me wogen af te 

schudden, en op zulke momenten veronderstel je maar al te graag dat de kleinste 

verandering je ademruimte kan geven. De tijd aan de universiteit eindigde in een jacht 

op ‘credits’ en na elk examen stond ik steeds meer in het rood elders. Wat wel overeind 

bleef: het witte licht van sommige januariochtenden op de trappen van het rectoraat, 

eindeloze babbels met Francesca, de scherpe smaak van broodjes champignon en kaas – 

maar ikzelf niet. Ik was bang om te verdrinken, bang om door de draaikolk van al te 

lome lessen over Petrarca te worden meegezogen. Hoewel ik die vaak met rare mentale 

kansspelletjes doorbracht. 

 

Als je ooit kind bent geweest, zou je het nog moeten weten. Er was een stortbui die de 

ramen deed tranen, daar zaten we dan en we wisten niet meer wat we moesten spelen. 

Wanneer stopt het met regenen? Kun je weten wanneer het stopt met regenen? Op dat 

moment moest je de meest magische zin van allemaal zeggen, de enige die de middag 

kon redden. Je moest ’m zeggen met je oogleden dichtgeknepen en je handen klam van 

ze zo lang tegen elkaar te klemmen. 

 

Laten we doen alsof ik was. 

 

Je moest het soms ook op gebiedende toon zeggen, als er niemand luisterde. Als je 

neef of je zus aan de tv gekluisterd zat, móést je wel gillen: leef je nog, schattebout? Ik 

zei: laten we doen alsof ik was. 

Laten we nu dan eens doen alsof ik iemand anders was, alsof ik niet hier naar deze 

les over Petrarca zat te luisteren, omdat ik wiskunde studeerde. Laten we doen alsof ik 

meer spieren had, een platte buik, een scooter, een knappe vriendin – en verder niets 

nodig had. 

Laten we doen alsof ik Pablo heette, of Pablito, want ik speelde gitaar. 



Laten we doen alsof ik Manolo was, toen hij een paar nachten geleden de benen van 

Rossella spreidde die op de keukentafel zat en haar gekreun onderdrukte, want haar 

ouders lagen een verdieping hoger te slapen. Of laten we doen alsof ik Rossella’s 

verloofde was, die hoe dan ook rechten studeert en die als zij hem niet bedriegt háár 

hoe dan ook bedriegt. 

Laten we doen alsof ik me helemaal kon overgeven aan dat onwaarschijnlijke verhaal 

waar Vale mee kwam, doortastend als altijd, met haar merenguepassen en het geronk 

van haar crossmotor. 

Laten we doen alsof ik niet hier woonde, alsof ik in een heel ander werelddeel 

geboren was. 

 

Zo, wonderlijk punctueel, kwam net toen dat onwaarschijnlijke, waargebeurde 

verhaal mij ter ore. Grappig en stom maar ook ontroerend, zoals dat gaat met veel 

grappige en stomme dingen als je ervoor openstaat. 

 

Op zijn 24ste verkoopt hij zijn leven online 

Een jonge Australiër zet op de veilingsite eBay zijn leven te koop, voor minder dan zesduizend dollar. 

 

Hij zegt dat hij Nicael Holt heet. Hij heeft zijn telefoonnummer, zijn kleren, zijn 

computer, zijn surfplank en de foto’s uit zijn kindertijd opgegeven, tot zijn laatste 

liefdesgeschiedenis toe: dat krijg je als je Nicaels leven koopt. 

 

Het komt erop neer dat de koper alles wat de jongeman bezit in eigendom krijgt, die van zijn kant 

zijn identiteit, identiteitskaart en erfrechten behoudt. De ‘nieuwe Nicael’ zal het voorrecht hebben 

om Kerstmis met ‘zijn’ ouders door te brengen en aan ‘zijn’ vrienden te worden voorgesteld, mooie 

meisjes incluis. Bij het ‘pakket’ van het nieuwe leven (dat in een vormingsprogramma van vier 

weken voorziet, alsook in surf- en skatelessen) horen ook “twee vijanden en wat spanningen met 

een ex vanwege een pijnlijke breuk”, schrijft adverteerder Nicael. Hij biedt ook een service na  

verkoop aan: twee maanden lang kan de koper zijn voorganger altijd opbellen als hij advies wenst. 

 

Ik heb de foto van Nicael Holt gezien: blond haar, zijn blote bovenlijf mooi gespierd. 

Op zijn gezicht zie je een paar vage puistjes, maar hij heeft het soort huid die zo veel zon 

en zeewater heeft gezien dat ze eeuwig jong lijkt te blijven. 



Laten we doen alsof ik Nicael Holt was, dacht ik een seconde lang, en alsof ik totaal 

geen uitweg meer zag. Toen dacht ik, een beetje om te spelen maar ook een beetje uit 

melancholie: en míjn leven? Komt mijn leven in aanmerking om te verkopen? Of om te 

kopen? Voor welke prijs? Zou er iemand geïnteresseerd zijn? 

 

Het moet gezegd dat op eBay de gekste dingen worden verkocht. Kadavers van 

buitenaardse wezens. Vuilniszakken met vuilnis erin. Tuinkabouters voorzien van 

lampen op zonne-energie. Transportbanden voor honden. Elektrische vliegenmeppers. 

Eetbare dames- en herenstrings in smaken naar keuze. Scheld- en gebedenautomaten. 

De oorspronkelijke eigendomsakte van de Trevifontein. Aerofagie onder vacuüm. Een 

wc-rolhouder met ingebouwde iPod om de tijd te doden. Maar ook onvindbare boeken 

en schoolhandboeken, gedragen jeans, dvd’s met alle afleveringen van Murder, She 

Wrote en Lost. Tranen ook.  

Waarom dan geen gevoelens? Waarom geen leven? Uit haantjesgedrag, voor de 

uitdaging, of gewoon om te zien wat er gebeurt, wat je overkomt. Misschien kun je beter 

verhuren, je leven zeker niet verkopen: zoals je zomerhuis – en het risico lopen dat je 

het bij terugkeer beschadigd terugkrijgt. Of misschien mooier en beter.  

 

Luister, Filippo – ik begon ellenlange telefoongesprekken met hem te voeren. Dus: als 

iemand bijvoorbeeld tegen jou zou zeggen, kom illustraties maken voor Aprilia News of 

voor L’Eco di Pavona, zou je Padua achterlaten en hier voor een habbekrats bij een 

lokale krant komen werken. Hij antwoordde dat dat, inderdaad, was wat ik kon 

verwachten. 

Dus ging ik hem opzoeken. Over de Piazza delle Erbe hing een bleek licht dat het 

uitzicht veranderde. Ik probeerde de vreemde – vloeiende – manier op te roepen 

waarop hij zijn handen beweegt als hij praat, hij houdt ze altijd even hoog, net onder 

zijn keel – een detail dat me bij onze eerste ontmoeting in Rome was opgevallen. In welk 

seizoen was dat? Hij leek zo geconcentreerd op ons gesprek dat hij zich niet afvroeg en 

mij ook niet vroeg of het, gezien het uur, soms tijd was om naar huis te gaan. Hij stak 

gewoon zijn derde of vierde sigaret op en vertelde verder over zijn onovertroffen trip 

naar Parijs, en de rookwolk omschreef de zachtheid en de vaagheid van zijn luie 

ochtenden treffender dan hij. 



Datzelfde piepkleine figuurtje dat maanden eerder op mijn bank had gezeten, zie ik 

nu, eindelijk, op me af komen lopen: met die stuntelinge gang die vreemd genoeg zelfs 

een beetje sensueel was. Hij houdt zijn donkerbruine jasje vooraan dicht, terwijl de 

wind zijn van nature golvende haar door de war gooit. 

Hij houdt zijn mobiel bij zijn oor, ziet mij, er verschijnt een schuine glimlach om zijn 

mond. Het is iets voor Forza Italia, zegt hij: ik help ze als dat nodig is. Ik zet de stoelen 

klaar als er een vergadering is, neem de telefoon op en zorg voor pamfletten. Veel 

betalen ze niet, maar die twee- driehonderd euro per maand pak ik met beide handen 

aan.  

Hier zat ik dan – en meteen daarna vroeg ik me af wat ik hier in de kamer van 

pendelend student Filippo Magi doe, wat ik hier kom zoeken. Het vreemde dessin van 

het kleed op de vloer, de kleine televisie die geluidloos het middagprogramma van 

Canale 5 uitzendt, Het lijden van de jonge Werther op het nachtkastje, wie weet hoelang 

al: al eeuwen. De badjas zorgzaam over de radiator gelegd als was het een avondjurk. 

Verder nog twee of drie paar schoenen op een rij, een stapel strips en cd’s, de 

schetsboeken naast de uitgeschakelde computer op de schrijftafel, een 

koekjesverpakking. Tegen de muur een foto van hem en haar (zij bevallig, ‘s zomers op 

het strand, ze kijkt in de lens met een geconcentreerde, gespannen blik, ze heeft kleine 

melkwitte borsten in een groen badpak). Op een apart schap wat hoger alle boekdelen 

van Gray’s Anatomy, atlassen, handboeken en stapels fotokopieën. Net als duizend 

andere studentenkamers van jongens heeft ook deze kamer iets groezeligs: de zware 

lucht van een hok waar alleen de natuurwetten gelden – overleven, ademen. Rond 

middernacht fabriekspasta eten uit plastic borden. Een blik tonijn wegwerken en dan 

zonder een slok water te drinken aan de chocoladewafels beginnen. Scheten laten of 

sigaretten roken zonder daarna de raam open te zetten (voor wie zou je?). Dagenlang 

kleenex met opgedroogd slijm of andere lichaamsvochten op je nachtkastje laten 

slingeren. 

 

Ik weet nog (Rome, de wijk Tiburtina) dat ik als vreemde eend in de bijt – tijdens de 

lege middaguren tussen twee lessen in – in de kamers belandde van leeftijdsgenoten die 

al een tijd de gewoonten van thuis hadden losgelaten. Ik zou na linguïstiek tegen de 

avond weer naar huis gaan, als altijd; maar Antonio, Roberta en Viviana, bleven daar, in 

een kleine ruimte – met schimmelige of afgebrokkelde bepleistering, deuren zonder 



kruk en een toiletpot zonder bril. Een krappe ruimte die plots leek te groeien, 

onmetelijk en onbeheersbaar leek te worden: dat gebeurde als een klein gebaar verried 

dat ze nog of sowieso niet klaar waren voor dat soort volwassen eenzaamheid. 

Bijvoorbeeld als Viviana zich even oprolde op bed, haar lichaam boterzacht; of als ze me 

met een gêne waardoor ze nauwelijks iets gezegd kreeg toonde hoe ze – in te felle 

kleuren – een muur had overgeschilderd. Of als Antonio zich op de aangekoekte 

kookplaten concentreerde, zoals op zijn werk in de klas een jaar of twee eerder – en dan 

een minuut lang zijn zuiderse instinct volgde en een pot zelfgemaakte tomatensaus van 

zijn moeder koud over te lang gekookte pasta goot. 

 

 

Er ligt een schrift open op Filippo’s bed. Ik lees – het staat er in grote letters, met een 

groene lijn eronder – VARIANTEN VAN DE ADEMHALING. Ik vind het een suggestieve 

titel. Ik vraag hem wat het betekent. Iets voor mijn studie, antwoordt hij. Als ik zeg dat 

het net poëzie lijkt, kijkt hij me scheef aan. 

 

apneu: afwezigheid van ademhalingsbewegingen; kan zowel na het inademen als na het uitademen 

voorkomen 

apneusis: blokkeren van de ademhaling bij het inademen (“ademhalingskramp”) 

bradypnee: verlaagde frequentie van de ademhaling 

eupneu: normale ademhaling 

hyperpneu: versnelling van de in- en uitademing door vermeerdering van de ingeademde lucht 

polypneu: verhoogde ademhaling (volume/minuut) 

 

En toch kan ik je vertellen, kameraad: normale ademhaling, eupneu, op 

zondagochtenden, maar alleen als het niet regent – en ik weet niet waarom je dat als 

vierde hebt opgeschreven; als je het mij vraagt, ik zou dat eerst schrijven. Apneu de 

eerste keren dat we ’s middags gingen zwemmen en ik met mijn hoofd onder water ging 

en mijn neus dichtkneep. Apneu ook als ik het kippenhok van opa binnenging, of liever 

de Kamer van de Kippen, want zo noemden we ze, om de broedende hennen te 

bespieden, en in die halfschaduw hing er een warme roetlucht. Apneusis zegt me niet 

veel, maar “ademhalingskramp” vind ik een mooie uitdrukking: dat kan gaan over 

verdriet of schrik, het kan zelfs gaan over een afwijzing. Weggaan van een plek waar je 

graag was. Nee tegen iemand zeggen, of een nee krijgen. Ademhalingskrampen nadat ik 



twee steden en twee reizen aan jou heb besteed, en heel de maand augustus heb 

gedacht dat jij aan me dacht, maar nee hoor, trut die je bent. Bradypnee als je de dag 

erna wiskunde- en fysicaproefwerk had: ik voelde rond zeven uur ’s avonds dat ik 

langzamerhand op was, en gaf me dan over. Hyperpneu in La Camosciara in augustus – 

het geklater van stromend water was zo krachtig, de bosgeur zo intens: dan stopte ik 

om te ademen, en dan leek het alsof ik alles en van alles inademde, met elk van mijn 

poriën, zelfs met mijn ogen en hoofd. Polypneu toen ik uiteindelijk aan Rosina 

Rosamunda hoe-heet-ze-ook-weer uitlegde hoe ze haar handen en mond tegelijk kon 

gebruiken (door de spleetjes van het luik kwam een ijl, bleek licht, februarilicht 

misschien) en ze het zo geweldig deed; ik vroeg me af of er iets beter op de wereld kon 

zijn (of eigenlijk denk ik dat de vraag later kwam: op het moment van een zachte en 

nauwelijks verzwakte eupneu). 

 

Lucien 

Ik maak me een beetje belachelijk, dat weet ik, als ik het te pakken krijg, niet op 

letten, een klein, piepklein onbetekenend idee van niks en ik vertrek pijlsnel, begin een 

bladzijde vol te schrijven, een bladzijde van een mogelijk boek dat ik misschien nooit zal 

schrijven. Op een keer hadden ze mij bij L’Eco di Pavona gevraagd om over een stel te 

schrijven dat in Ciampino aan een overdosis was overleden: als ik het goed heb heetten 

ze Lara en Renato, en in dat artikeltje had ik een vers van Carducci gestopt: De haan 

kraait en gij ontwaakt maar niet. Zoiets. En gij slaapt door mijn wanhoopskreten heen, de 

haan kraait en gij ontwaakt maar niet – zo luidde het. Toen belde de directeur mij op om 

me te zeggen dat ik, in hemelsnaam, goed werk had geleverd, maar dat poëzie één ding 

is, en slecht nieuws een ander. Capito, Lucien? zei hij, poëzie is één ding, slecht nieuws 

een ander. 

En toch, beste directeur, denk ik dat poëzie en slecht nieuws juist veel raakvlakken 

hebben. Dat er aan elk feit een poëtische kant zit. 

 

Vertaling: Annelies Kin. 

 


