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Het regende boven alle heuvels, daarboven in San Be-
nedetto had mijn vader zijn eerste bui onder de grond 
te pakken.
 Hij was de donderdag daarvoor ’s nachts overleden 
en we begroeven hem op zondag, tussen de twee mis-
sen door. Gelukkig dat mijn baas me drie goudstukken 
voorschot had gegeven, anders hadden we bij ons thuis 
geen sou gehad om de priesters en de kist en het eten 
voor de familie van te betalen. De steen zouden we later 
wel doen, als we er weer een beetje bovenop waren.
 Ik was woensdagochtend vertrokken, mijn moeder 
wilde mijn deel van vaders kleren in mijn plunjezak 
stoppen, maar ik zei dat ze ze maar voor me moest be-
waren, dat ik ze wel zou krijgen als Tobia me weer ver-
lof gaf.
 Maar goed, ik was kalm, opgelucht, terwijl ik daar 
zo liep, mijn broer Emilio die voor priester leerde zou 
gerust zijn geweest en tevreden, als hij had geweten dat 
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ik vanbinnen zo’n berusting voelde. Maar op het mo-
ment dat ik van bovenaf, vanuit Benevello, beneden op 
de heuvel de boerderij van Tobia zag liggen, was alle 
berusting opeens weg. Ik had mijn vader amper begra-
ven of daar ging ik alweer, terug naar mijn miserabele 
bestaan, zelfs de dood van mijn vader kon mijn lot niet 
veranderen. Dus kon ik net zo goed rechts afslaan, naar 
de Belbo, en een draaikolk zoeken die diep genoeg was.
 Maar ik liep gewoon door, want ik moest prompt 
aan mijn moeder denken die nooit een greintje geluk 
heeft gehad in haar leven, en aan mijn broer, die terug 
moest naar het seminarie, net zo gedoemd als ik.
 Ik hield halt in de kroeg van Manera, niet eens om uit 
te rusten, maar meer om niet in het Pavaglione aan te 
komen op een tijdstip dat ze me nog aan het werk kon-
den zetten; dan had ik niet voor mezelf ingestaan.
 Tobia en de rest van de familie behandelden me als 
een zieke, maar maar één dag, de dag daarna beulde 
Tobia me weer af, en toen het donker was had ik het 
idee dat ik nog nooit zo hard had gewerkt als die dag. 
Het deed me goed. Een beetje zoals het je goed doet als 
je de hele nacht in de dauw schoven hebt staan binden 
en dan niet gaat slapen maar weer gaat maaien in het 
rood van de zon.



7
Hoe mijn familie zo ver gekomen is om een zoon, mij, 
ver van huis als knecht te laten werken, dat is iets wat 
ik misschien nog te jong ben om te begrijpen. Onze va-
der en onze moeder gaven ons net zo weinig uitleg over 
wat ze deden als dat ze ons zouden uitleggen hoe wij 
op de wereld zijn gekomen: ze zetten ons zonder een 
woord aan het werk, gaven ons eten en een paar zak-
centen op zondag, en zo stuurden ze mij ook uit werken 
als knecht.
 We waren niet de minsten van onze familie, en ze de-
den het allemaal nogal goed: de een had een zout- en 
tabakswinkel, de ander een kwaliteitsslagerij, weer een 
ander een mooi lapje eigen grond. Dat hebben we trou-
wens gezien toen mijn vader begraven werd, ze kwa-
men allemaal met een paardenkar, en geen een lopend, 
als een kale luis.
 We moeten ons heel wat hebben gevoeld als we, toen 
ik een jaar of acht was, dachten dat we een kans maak-
ten om de zout- en tabakswinkel in San Benedetto te 
kunnen drijven. Maar de Canonica’s kregen ’m, met 
het geld dat ze van Norina van de post hadden geleend. 
Onze vader was veel te bang om schulden te maken, in 
die tijd.
 Ik begrijp nu dat onze vader met zijn hoofd al niet 
meer op het land werkte, en zichzelf al met paard en 
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wagen langs de markten van Alba en Ceva zag gaan, 
om in te kopen voor zijn zout- en tabakswinkel; toen 
hij in plaats daarvan toch gewoon op het land moest 
zwoegen, kon hij het bijna niet meer opbrengen. Wij 
jongens werkten nog steeds zo hard als vroeger, ook al 
zat hij ons minder achter de vodden, maar we kregen 
tussen de middag en ’s avonds steeds minder polenta 
op ons bord, en bijna geen kaas meer. En met de kerst 
kwamen er geen gedroogde vijgen meer op tafel, laat 
staan mandarijnen.
 Onze moeder ging twee keer zoveel gefermenteerde 
kaas maken, maar we mochten zelfs geen kruimeltje 
van de rand van de kom snoepen. En toen ze hoorde 
dat ze in Niella een stuiver per potje meer betaalden 
dan in ons dorp, ging ze hem in Niella verkopen, en 
toen ze daarna hoorde dat ze in Murazzano nog ietsje 
meer betaalden, liep ze twee heuvels over om hem daar 
te gaan verkopen. En zo werd ze al snel een soort oud-
ste zus voor onze vader, altijd met het hart in de keel, 
ogen die te glanzig of te dof waren, nooit normaal, een 
spierwit gezicht met rode vlekken, alsof ze altijd net de 
helling van de Belbo naar huis was op gerend. Als wij 
weg waren, bad ze en praatte ze hardop tegen zichzelf: 
toen ik een keer even van het land terugkwam, was ze 
net bezig met het stremmen van de melk en hoorde ik 
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haar zeggen: ‘Had ik die dochter nou maar!’ Ze be-
doelde onze zus, die na Stefano was geboren en vóór 
ik werd geboren doodging, door iets in haar hoofd. Ze 
heette Giulia, naar onze oma in Monesiglio, en Stefano 
weet ik niet, maar Emilio en ik misten haar niet. Maar 
ook toen liep ik nooit langs het kerkhof zonder even te 
kijken, als een landheer die langs zijn land loopt.
 Het ging slecht met ons: dat zag je aan hoeveel we te 
eten kregen en hoe zuinig we met stookhout deden, zo 
slecht dat ik elke keer sidderde als ik mijn moeder geld 
tevoorschijn zag halen en het op haar hand zag tellen 
voor ze ’t uitgaf, ik sidderde echt, alsof ik verwachtte 
dat het plafond naar beneden zou komen, nadat er een 
steen was uit gehaald. Het kwam zo ver dat we Emilio 
in de herfst en de winter ’s avonds naar de dichtstbij-
zijnde boerderij stuurden om de lamp aan te laten ste-
ken, om een lucifer uit te sparen. Ik ging maar één keer, 
op een avond dat Emilio koorts had, en de mensen 
van het Monastero staken de lamp aan, maar de oude 
vrouw zei tegen me: ‘Wegwezen, en zeg tegen je pa en 
moe dat wij de volgende keer met onze lamp naar jullie 
toe komen, en dan is de lucifer voor jullie rekening.’
 Onze vader verkocht de helft van de helling met bos 
en ook het veldje dat we langs de Belbo hadden, maar 
het geld van die verkoop hielp ons niet, het ging bijna 
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helemaal op aan de betaling van de cijnzen en het zoet 
houden van de Canonica’s, zodat we in hun winkel op 
de pof konden blijven kopen. Het was toen dat onze 
vader en moeder zich in de schulden staken bij de oude 
schooljuf Fresia, met die honderd lire die later het lot 
van mijn broer Emilio heeft bepaald.
 Op een keer ging onze moeder, om hulp af te sme-
ken dat het beter met ons zou gaan, op bedevaart naar 
het sanctuarium van de Madonna del Deserto, wat een 
heel eind weg is, op een berg waarachter zowat met-
een de zee ligt. Ik weet het nog als de dag van gisteren. 
We hadden onze rug gerecht en stonden al een tijdje 
naar de stoet vrouwen op de weg naar Mombarcaro 
te kijken, als onze moeder naar buiten komt, in haar 
zondagse jurk, en met een dichtgeknoopte doek met 
eten erin. Onze vader kwam vlak na haar naar buiten 
en schreeuwde: ‘Hé, stom wijf, je gaat toch niet achter 
die tochtige kudde luizenbossen aan, hè?’ Ze draaide 
zich om, maar bleef niet staan, ze keek hem alleen maar 
aan. En hij erachteraan, half op een holletje, alsof hij 
haar nog wilde tegenhouden. En ondertussen zei hij: 
‘En dan kom je over weet ik hoeveel dagen terug, met 
hartstikke dikke voeten en een hartstikke afgepeigerd 
lijf en dan heb ik een hele week niks aan je.’ Toen bleef 
ze staan en zei: ‘Laat me gaan, Braida. Ik heb al zeven 
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jaar geen voet buiten de deur gezet. Laat me gaan, het is 
voor m’n ziel.’
 ‘De ziel vliegt!’ schreeuwde hij tegen haar, maar toen 
zei hij: ‘Flierefluitster dat je d’r bent! Je hebt toch wel 
eten klaargezet, hè?’
 Ze mocht weg, en even later zagen we haar tussen de 
anderen in de stoet lopen. Ze stapte stevig door en liep 
al gauw vooraan, en niet alleen aan haar pas zag je dat 
het haar ernst was, maar ook omdat ze zich niet om-
draaide en geen gezelschap zocht, terwijl alle andere 
vrouwen voor hun plezier leken te gaan. Na vier dagen 
kwam ze weer thuis, midden in de nacht, en ’s ochtends 
stond ze op de normale tijd op en deed het werk dat 
ze altijd deed. Maar het hielp niet, God was nooit met 
ons.
 En toen riep de koning Stefano onder de wapens, 
hij meldde zich en trok een laag nummer. Onze vader 
vloekte, onze moeder huilde, maar Stefano was blij: 
toen ik die avond de schapen hoedde vlak bij waar hij 
zich in zijn bloterik in de Belbo waste, hoorde ik hem 
schreeuwen van blijdschap, maar woeste schreeuwen 
waar de schapen en ik bang van werden. Maar goed, hij 
bleef nog twee maanden thuis; ’s zaterdags ging-ie met 
zijn mederekruten de kroegen langs bij ons in de buurt 
en kwam dan pas op maandagochtend vroeg thuis, zo 
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laveloos dat we hem in de stal moesten smijten. En toen 
op een nacht ging-ie, wij tweeën werden er geeneens 
wakker voor gemaakt.
 Hij schreef ons, en we lazen dat hij bij de artillerie 
zat, in Oneglia. Van die stad wist ik alleen dat-ie aan 
zee lag, ik wachtte op zijn verlof om hem iets over de 
zee te vragen. Maar Stefano kwam niet met verlof, hij 
stuurde alleen een foto van zichzelf, je moest naar de 
slaapkamer van de oudjes om hem te zien, daar hing-ie 
aan een touwtje tussen de olijftakjes en gewijde kaar-
sen. Op een keer schreef hij dat hij niet zo’n soldaat 
was die zich in het zweet oefent en marcheert, hij was 
zo slim geweest om oppasser van een officier te worden 
en het ging heel goed met hem. Toen moest Emilio van 
onze ouders een pen pakken en Stefano schrijven dat 
hij ons een tientje moest sturen, als ’t zo goed met hem 
ging. Na die brief schreef hij niet meer, we zagen geen 
cent en hij kwam nooit met verlof. Wij thuis konden 
geen daalder van de schuld aan de schooljuf afbetalen.
 Na eenentwintig maanden kreeg hij zijn congé, hij 
was zwaarder en verwaander geworden, het kostte 
hem ruim een maand om weer aan werken te wennen 
en aan de slag te gaan, hij ging nu elke avond naar de 
kroeg en kwam heel vaak ’s nachts dronken thuis, van 
de wijn die ze hem gaven in ruil voor zijn verhalen. Hij 
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ging liever dood dan dat hij ons, zijn broers, over de zee 
of de plaatsen die hij gezien had vertelde, maar in de 
kroeg was hij altijd de grote man en had hij altijd alleen 
maar zijn mond vol van vreemde vrouwen, dat je er be-
roerd van werd. Hij werkte nu weer met mij achter de 
beesten die Emilio voerde, maar ik, met mijn armen die 
maar de helft waren van die van hem, deed twee keer 
zoveel als hij, hij rechtte elke vijf minuten zijn rug en 
tuurde vaak naar de Bossola-pas.
 Toen Stefano weer thuis was, was het Emilio’s beurt 
om te vertrekken: hij ging voor priester leren aan het 
seminarie van Alba. We hadden amper twee daalders 
van de schuld aan de juf kunnen aflossen, en omdat zij 
al met één been in het graf stond en die honderd lire ge-
garandeerd niet meer nodig had, was ze op een avond 
naar ons toe gekomen om te zeggen dat ze ons de schuld 
kwijtschold als wij onze Emilio priester lieten worden. 
Ze schold ons niet alleen de schuld kwijt, maar gaf ons 
ook een daalder per maand voor zijn levensonderhoud 
in het seminarie en ze zou nog een paar lire aan de pas-
toor laten schenken.
 Emilio zei niets, zoals ik niets zei toen Tobia Rabino 
mijn baas werd, de oudjes zeiden heel gauw ja.
 De reden was misschien wel kwetsend voor onze Heer, 
maar mijn broer Emilio was wél geschikt om priester te 
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worden, vooral omdat hij een goeie jongen was, en het 
vaakst en het liefst in de kerk zat, en verder was hij op 
school de beste van heel San Benedetto, en als mijn vader 
en moeder iets aan de hemel te vragen hadden, dan lieten 
ze hém bidden, want hij was de onschuldigste. En verder 
was hij niet zo sterk, het enige wat niet te zwaar voor 
hem was, was vóór de beesten lopen.
 Hij vertrok op een zaterdagochtend naar het semina-
rie, op de paardenkar van Canonica, die op de markt 
in Alba ging staan. We kusten hem allemaal op zijn 
wangen, voordat hij erop klom. Onze moeder huilde, 
onze vader schold haar uit omdat ze huilde en zei tegen 
haar: ‘Als je mij niet meer hebt, wat kan je je dan beter 
wensen dan bij hem in te trekken als hij ergens pastoor 
is, en zijn huishoudster te worden, sufferd?’ Stefano 
was er, ik, die het niet kon bevatten dat ik over vijf mi-
nuten op het land zou werken zonder Emilio naast me, 
en juf Fresia was er, die Italiaans sprak met Emilio. De 
pastoor was er niet, maar Emilio was de avond ervoor 
naar de pastorie geweest om te horen hoe hij zich in 
het begin op het seminarie moest gedragen.
 Canonica durfde het paard niet aan te sporen omdat 
hij het gejammer van onze moeder hoorde, de juf ging 
naast haar staan en zei: ‘Melina, denk nou maar aan 
hoe fijn het zal zijn als hij zijn eerste mis opdraagt. Dan 
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bent u de eerste die een hostie van hem krijgt.’ Toen gaf 
onze vader Canonica een teken en vertrokken ze. Als 
iemand me had verteld dat ik hem nog voor het jaar 
om was terug zou zien, en nog wel in Alba, waar ik met 
mijn baas Tobia naartoe zou gaan, dan had ik hem niet 
geloofd.
 Toen ik bijna zeventien was, was ’t mijn beurt, en 
ondanks dat we bijna niks te eten hadden woog ik 
toch tien steen, zulke zware botten had ik. Toen ik die 
avond naar bed ging, wist ik dat onze vader de volgen-
de dag naar de markt in Niella zou gaan, maar alleen, 
dus schrok ik me rot van zijn stem, de volgende och-
tend toen het nog donker was: ‘Agostino, opstaan, doe 
je zondagse kleren aan.’ Ik ga echt niet zeggen dat ik het 
aan voelde komen: het ging allemaal alsof ik een lam in 
de paastijd was.
 Ik vond het leuk om naar markten te gaan, en het was 
op een markt dat mijn lot werd bezegeld. Het gebeurde 
niet meteen, ik kon eerst lekker over de markt in Niella 
lopen en kwam een paar keer de man uit de lage heu-
vels tegen, die een uur later in m’n armen zou knijpen 
en met z’n hand mijn rug zou opmeten en daarna met 
m’n vader zou loven en bieden over mijn prijs.
 Tobia Rabino zei: ‘Ik geef u zeven goudstukken per 
jaar voor hem.’
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 En mijn vader: ‘U betaalt me één goudstuk voor elke 
steen die hij weegt.’
 En ik dacht tijdens al dat heen-en weer-gepraat alleen 
maar dat mijn moeder thuis ervan wist, en het was net 
alsof ze erbij was daar op die markt in Niella. Het leek 
wel of mijn vader en Tobia deden wie het hardst kon 
schreeuwen, en mijn vader won.
 Ze sloegen op elkaars hand en toen zei Tobia nog: 
‘Als hij bevalt, geef ik hem een broek voor elke kerst 
dat hij bij me is. Maar reken er niet meteen op, ik zet 
het niet in het contract.’
 ‘Laat hem maar werken!’ schreeuwde mijn vader te-
gen hem, maar dat was geen wreedheid tegenover mij, 
maar hij daagde die man van de lage heuvels alleen 
maar uit om de Braida’s met werken klein te krijgen.
 Een week later vertrok ik te voet naar het Pavaglione, 
over de weg die Tobia me had uitgelegd. Ik voelde in 
mijn aderen het bloed van anderen die al knecht waren 
geweest.

Ik ben bijna drie jaar in het Pavaglione gebleven, en nu 
ben ik vijf maanden weg, maar het lijkt gisteravond dat 
ik er voor het eerst kwam, en Tobia op het geblaf van 
de hond over het erf naar me toe kwam lopen, en bij de 
begroeting kneep hij in mijn schouders en armen om te 


