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Mijn fascistische oktober 

Elio Vittorini 

 

 

Dat er sinds oktober 1922 al tien jaar verstreken zijn, kan ik mij nauwelijks 

voorstellen. Het lijkt me iets onwerkelijks, een bedrieglijke grap van de kalender. 

Ik ben zeker niet veranderd, geloof ik. Ik dacht toen net als nu, hield van 

dezelfde dingen, van dezelfde boeken, van dezelfde uren vol van het leven. En 

als ik met mijn handen in mijn zakken naar huis loop, denk ik net als toen over 

vrouwen en nog meer die betoverende zaken.  

 En toch droeg ik toen nog een korte broek en voelde de zorgeloze 

opgewektheid van een veertienjarige. Ik ging naar de eerste klas van het 

gymnasium, liep te fluiten op straat, kreeg klop van mijn vader, was avond aan 

avond op stap en werd door de leraar Italiaans en Latijn voor schurkachtige 

nietsnut uitgemaakt. 

 Ach, dat onvergetelijke leven van mij! Die gedenkwaardige oktobermaand! 

Zoals gebruikelijk ging ik voor alle vakken voorwaardelijk over en kreeg voor na 

de zomer taken op. Alleen voor wiskunde was ik gezakt. Het begin van het 

schooljaar viel toen rond 6 of 7 oktober en ik was hard aan het blokken. Wij 

woonden in het appartement boven het station waarvan mijn vader de chef was. 

Op een van die ochtenden werd ik wakker door het tromgeroffel van de 

fascisten die op weg waren naar Napels. Nooit eerder had ik er zoveel bij elkaar 

gezien en ze waren zelfs bewapend. Verdiept in mijn lectuur en druk met 

kwajongensstreken was mij deze wonderlijke wereld ontgaan: jongens in zwarte 

hemden die de kwalijk riekende provinciale eentonigheid op zijn kop zetten. 

Maar het waren geïsoleerde heldendaden, die mij niets deden, ook al werd er 

door mijn klasgenoten in drie gymnasium tijdens de halfuurspauze tussen de 

lessen opgewonden over gepraat. Ik moet bekennen, dat ik van het woord 

‘fascisme’ lang niets wilde weten, want ik had een gloeiende hekel aan de zoon 

van een industrieel, een sproetenkop die er fier op ging een felle fascist te zijn. 

Maar de dag dat ik de trommels hoorde en de uitverkorenen  zag vertrekken, 

die derde klassers nu deel geworden van een ernstig spel, in een trein alleen 

voor hen, met opgewonden geroep, met zwaaiende vlaggen, met tromgeroffel 

en met geweren – ja, die dag stikte ik bijna in mijn tranen van woede en er bleef 
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mij niets anders over dan vriendschap te sluiten met een stel achtergebleven 

fascisten.  

 De ‘Napolitanen’ waren nog maar net terug of ze beraadslaagden al over hun 

plannen voor Rome, waar ze in Napels toezeggingen voor hadden gekregen. Ik 

stal de spaarcenten van mijn zuster en legde het in een café aan met een 

dikkop van drie gym, die er prat op ging ik weet niet wat te zijn in de Partij. Ik 

smeekte hem om mij een plaats te bezorgen op de lijst van hen die naar Rome 

zouden gaan. Eerst weigerde hij, maar even later nam hij lachend het geld aan 

en bestelde een berg gebak en ijs voor hem en voor mij. De lidmaatschapskaart 

heb ik trouwens nooit gezien. Nonchalant als altijd vroeg ik er niet om en 

begreep pas in 1925 of 1926, toen de eerste oproep kwam, dat ik in de maling 

was genomen.  

 Hoe dan ook, op een mistige ochtend ging het naar Rome en ik was erbij. De 

avond ervoor was ik naar een rumoerige bijeenkomst geweest, maar het was 

me niet gelukt een geweer te bemachtigen. Een paar keer riep ik dat het ook 

míjn recht was, maar kreeg te horen dat ik een paar schoppen onder mijn kont 

kon krijgen als ik me niet koest hield. Een zwart hemd had ik al, net als de 

broek en de insignes, die ik al droeg vanaf mijn padvinderstijd. Ik bracht de 

nacht door in een kar, in afwachting van de trommels. Om vijf uur werd ik 

wakker door een toeterende auto en zag een zich in beweging zettende trein, 

waaruit een koor van stemmen opklonk. Mijn knapzak vergetend, haalde ik 

rennend net de laatste wagon. Ik was terechtgekomen tussen vreemde en 

nogal volkse zwarthemden, maar van mijn vrienden geen spoor. Eerst lette 

niemand op mij, maar toen we later door het donkere landschap reden, greep 

een van hen mij bij de kraag en keek me aan. ‘Kijk hier nu eens’, riep hij, ‘een 

kleuter’. Meteen begonnen ze grappen te maken: dat er een kinderjuffrouw 

moest komen, enzovoort. Iemand stelde zelfs voor om aan de noodrem te 

trekken en me te laten uitstappen. Toen heb ik hun over mijn kinderjaren in 

Gorizia verteld, en over het jaar van de Oostenrijkse belegering. Ze werden er 

stil van. Ik mocht blijven en ze vroegen of ik trompet kon spelen. Daarna werd ik 

vergeten en pas tijdens een lange wachttijd van vier tot vijf uur op een groot 

station, begonnen ze rond het middaguur opnieuw druk uit te oefenen dat ik zou 

uitstappen. ‘Zie je die trein daar?’, zei iemand met een bril. ‘Met die trein ben je 

vanavond thuis, je kunt hem nemen als je wilt. Je krijgt van ons het reisgeld.’ Ik 
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zei hem dat ik al vaker alleen had gereisd en dat ik als ik die trein wilde nemen, 

een gratis kaartje voor de eerste klas had, want mijn vader was stationschef. En 

verder, dat ik die trein aan mijn laars lapte.  

 ‘En?’, hield de bril aan. 

 ‘Ik heb honger’, zei ik. En de bebrilde begon de inhoud van zijn knapzak 

tussen ons te verdelen en zweeg over uitstappen. Daarna gaf hij me de 

koperen trompet waarop ik moest spelen. De hele middag leerde hij mij de 

noten van het reveille en het appel, terwijl we in de ondergaande middagzon 

langs de kust reden. ’s Avonds groeide een motregentje aan tot een harde 

regen, die tegen de ruiten sloeg. We vielen ten slotte in slaap en werden 

wakker op een klein stationnetje in een bleek ochtendlicht. We stonden stil. Bij 

het ontwaken, besefte ik dat ik in mijn slaap het schudden van de trein niet had 

gevoeld.  

 ‘Welk station is dit?’, vroeg iemand met zijn kleding in wanorde, terwijl hij 

opstond om zijn benen te strekken. ‘Het heet Praja d'Ajeta Tortora’, zei een 

slaperige stem achterin de wagon.    

  ‘Praja d'Ajeta Tortora...’, scandeerde iedereen. En telkens klonk deze 

wonderbare naam mij in de oren als het land van Anatolië en moest ik denken 

aan de terugtocht van de Tienduizend door het rijk van Artaxerxes. 

‘Godallemachtig’, riep de bril uit, ‘maar dan zijn we nog in Calabrië! 

Vierentwintig uur in de trein en we zijn nog steeds in Calabrië! Die lui van de 

spoorwegen hebben gezworen dat ze ons niet zouden hebben laten 

aankomen...’ En hij schold zo fel op de spoorwegbeambten, dat het mij speet te 

hebben verteld dat mijn vader stationschef was.  

 ‘Ik heb nu wel tijd om mijn veldfles te vullen’, zei iemand en stapte uit de 

wagon. Nauwelijks buiten begon hij te roepen dat de trein er niet meer was. 

Iedereen stapte vliegensvlug in de ochtendkou. Onze wagon stond eenzaam op 

het verlaten spoor. Het stationnetje had zichtbaar geleden onder vandalisme. 

Een dun zonnetje begon door te komen en ver weg kraaide een haan. 

 ‘Dat is wat er gebeurt als je slaapt’, zei de bril. ‘Ze hebben de wagon 

losgekoppeld, terwijl we sliepen. En wie weet hebben ze ook de andere wagons 

losgemaakt, één voor één, verderop. Mooie tactiek, mijn God. Stompzinnig zijn 

we geweest! ... Snel, iedereen zijn wapen. We gaan de rode pet wakker 

maken.’   
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 Maar het station leek uitgestorven. Terwijl we op ons roepen en bonzen geen 

antwoord kregen, hoorden we binnen het geratel van een telegraaf. De deur 

werd geforceerd en we gingen naar de woning boven; ook op zolder was geen 

levende ziel. Alleen wat kippen vlogen op in een hok achter in het tuintje. We 

installeerden ons en begonnen te eten. ‘Weten jullie wat?’, zei ik, terwijl ik een 

kippenvleugeltje afkloof, ‘we kunnen telegraferen, ik weet hoe dat moet ... Mijn 

vader heeft het me geleerd.’ We gingen snel naar het kantoortje. Ik nam plaats 

achter de telegraaf en met iedereen om mij heen seinde ik naar Sapri. Kort na 

het laatste ‘over’ antwoordde Sapri dat het treinverkeer stil lag, dat er bij hen 

een andere wagon stond en er een groep van de onzen in het station 

bivakkeerde, maar dat vannacht zou worden geprobeerd een trein samen te 

stellen. Terwijl ik het bericht op de geheimzinnige strook vertaalde, begon 

iedereen te schelden en te schreeuwen. Op dat moment besloot de bril dat we 

naar Sapri zouden lopen.   

 ‘Naar Sapri is vierentwintig kilometer’, zei hij. ‘Zeg we doen vijf kilometer per 

uur, dat is vijf uur lopen, laten we zeggen zes. Tegen achten kunnen we in 

Sapri zijn en in Sapri de trein nemen.’ Maar we vertrokken pas om drie uur en 

op die verlaten wegen raakten we ook nog eens het spoor bijster. Hoe dat 

kwam, weet ik niet, maar we waren pas om acht uur in Maratea. In Sapri 

aangekomen was het nacht. Het station lag in het donker, de kantoren waren 

gesloten en de trein vertrokken. We sliepen in de garage in de weerschijn van 

een cokesvuur dat buiten tussen de rails brandde.  

 ’s Morgens werden we wakker door een trein uit Napels. Uit de 

bagagewagon werd een pak kranten gesmeten, waar verder niemand naar 

omkeek. Aangezien de trein weer vertrok, maakten we het pak open en lazen 

we dat Mussolini de macht had gegrepen.  

 

 

Vertaling: Gerrit Van Oord, voorjaar 2020. 
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Noot. 

Het verhaal werd voor het eerst gepubliceerd in Il Bargello, 28 oktober 1932. Dit 

weekblad verscheen van 1929 tot 1943 en werd uitgegeven door de 

Florentijnse Fascistische Provinciale Federatie. De hoofdredacteur was 

Alessandro Pavolini (1903-1945), die in oktober 1922 deelnam aan de mars op 

Rome. Behalve twee herdrukken in 1932 en 1934 werd het verhaal in 1971 

opgenomen in een bundel over de Italiaanse pers tijdens het fascisme: O. Del 

Buono (red.), Eia, Eia, Eia Alalà! La stampa italiana sotto il fascismo 1919-

1943, Milaan: Feltrinelli, 1971. Sinds 1974 in: Elio Vittorini, Opere narrative, a 

cura di Maria Corti, 2 voll., Milaan: Mondadori. Voor de vertaling werd de derde 

druk (1982) van deze editie gebruikt, deel II, 771-775. 


