
1 

“De strijd van de mens tegen de macht, is de strijd van de herinnering tegen het vergeten” 

- Milan Kundera 

 

Aangezien Hydra politiek-theoretisch en politiek-filosofisch veel aandacht besteedt aan wat je de Itali-

aanse theorie of het post-operaisme zou kunnen noemen, een intellectuele traditie die haar roots heeft 

in de zgn. Autonomia-beweging van de jaren ‟70, hebben we gemeend deze beweging ook op een andere 

manier in de schijnwerpers te moeten zetten. We willen dat op een literaire wijze doen, in de vorm van 

een vertaling van een roman, verschijnend in feuilleton-vorm, zolang onze voorraad energie en doorzet-

tingsvermogen strekt.  

 

De roman De Onzichtbaren van de Italiaanse schrijver Nanni Balestrini (niet te verwarren met het boek 

van Karel Glastra van Loon dat dezelfde titel draagt) verscheen in 1987 in het Italiaans (Gli Invisibli) 

en verhaalt over deze beweging. Een beweging die gekenmerkt werd door een ongekende radicaliteit en 

verbeelding, maar ook getekend is door ongekende repressie, geweld, gevangenschap en ballingschap. 

De roman van Balestrini vertelt over het eindpunt van de beweging, namelijk eind jaren ‟70. De bewe-

ging bestrijkt eigenlijk een periode van begin jaren ‟60 tot 1977 en wordt ook wel de “lange „68” ge-

noemd.  

 

De “lange „68” heeft een enorme impact gehad op de Italiaanse samenleving. “Veertigduizend aange-

klaagd, vijftienduizend die de gevangenis “gepasseerd” hebben, zesduizend veroordeelden, bijna altijd 

zonder garantie op het recht zich te verdedigen. Achter de aantallen gaan “speciale gevangenissen” 

schuil, folter, eenzame opsluiting en het beste van twee generaties gereduceerd tot stilzwijgen, gedwon-

gen om in ballingschap te gaan”. Aldus Nanni Balestrini en Primo Moroni in hun monumentale boek 

over de “lange „68”: L’Orda D’Oro.  

 

In De Onzichtbaren is een verteller in de ik-vorm aan het woord. Een soort innerlijke monoloog, een ge-

dachtenstroom die soms bijna uit de bocht vliegt. Het ontbreken van komma‟s, punten en sowieso alle 

leestekens versterkt dit achtbaan-effect alleen maar. De ik-figuur is gebaseerd op de Sergio aan wie de 

roman is opgedragen. Sergio Bianchi is de „echte‟ naam van een activist uit de kringen van 

“Autonomia”, afkomstig uit de arbeidersklasse en het Milanese achterland. Door zijn ogen beleven we 

de strijd van de jongeren tegen de staat en het gezin, tegen fascisten en uitbuiters, tegen onderwijzers 

en huisjesmelkers. Dit alles tegen een decor van repressie, heroïne, bajes en burgerlijke normen en 

waarden.  

intro 

Nanni Balestrini 
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De echte Sergio wordt uiteindelijk opgepakt en veroordeeld tot vier jaar in een extra beveiligde gevan-

genis. Balestrini ontmoette hem uiteindelijk in Parijs, zelf op de vlucht voor de repressieve staat, die de 

schrijver-dichter-uitgever en autonoom activist vervolgde voor  “gewapende subversie” en negentien-

voudige moord, waaronder op Aldo Moro. Balestrini weet aan arrestatie te ontkomen. Hij wordt ge-

waarschuwd nadat de politie hem in april 1979 op een verkeerd adres zoekt en vlucht op ski‟s over de 

Alpen.  

 

De naam Sergio komt in het boek, behalve in de opdracht op de eerste bladzijde, niet voor. Sergio is de 

ik-persoon, waarin zich het collectieve subject van een hele generatie en beweging manifesteert. Via 

hem maken we kennis met zijn vrienden, vriendinnen en kameraden: Aglio, China, Cocco, Gelso, Lauro, 

Malva, Menta, Valeriana, Ortica, Pepe. Allen genaamd naar struiken, medicinale en keukenkruiden en 

exotische planten zoals daar zijn: knoflook, kina, kokosnoot, moerbei, laurier, kaasjeskruid, mint, vale-

riaan, netel en peper. De politieagenten en inspecteurs zijn genoemd naar roofdieren zoals Donnola (= 

wezel), Lince (= lynx) en Mastino (oorspronkelijk een Romeinse vecht- en oorlogshond). Volgens Clodi-

na Gubbiotti, die een bijdrage over het boek schreef voor een internationale conferentie over de waarde 

van literatuur in en na de jaren ‟70 in Italië en Portugal, suggereren de namen een weerbarstige dicho-

tomie tussen natuur en maatschappij. Overduidelijk is dat het hier gaat om een antagonistische bewe-

ging waarin een grenzeloos verlangen naar een ander, bevrijd leven en grenzeloze militantie hand in 

hand gingen. Balestrini heeft voor deze beweging met De Onzichtbaren een literair monument opgericht. 

 

Nani Balestrini werd in 1935 in Milaan geboren en publiceerde al op negentienjarige leeftijd zijn eerste 

gedicht. Voorbeelden voor hem waren o.a. Brecht, Pound en het dadaïsme. In 1956 werd hij redacteur 

van het tijdschrift Il Verri, een tijdschrift van de zgn. neo-avantgarde. In de jaren ‟60 was hij lid van 

de Gruppo ’63, waar o.a. ook Umberto Eco en Edoardo Sanguineti toe behoorden. Van 1962 tot 1972 

werkte hij voor de radicaal-linkse uitgever Feltrinelli. In 1968 was hij medeoprichter van de groep Pote-

re Operaio (Arbeidersmacht), waartoe ook Toni Negri behoorde. In 1971 publiceerde hij de roman 

Vogliamo tutto (Wij willen alles), een literaire hommage aan de strijd van de massa-arbeiders bij FIAT. 

Volgens sommigen is het DE roman van het operaisme. Andere belangrijke publicaties zijn I Furiosi 

(De Woedenden) over de subcultuur van voetbalsupporters van AC Milan en L’editore (de Uitgever) 

over uitgever Feltrinelli. Naast schrijver en dichter is Balestrini ook beeldend kunstenaar. Balestrini is 

ook de eerste die een gedicht met behulp van een computer heeft geschreven: Tape Mark I (1961).  

 

Mixed-media van  

Balestrini, “Si alla violen-

za operaia” (Ja tegen het 

geweld van de arbeiders) 

1972. 
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NANNI BALESTRINI 

 

De Onzichtbaren 

 
voor Sergio 

 

EERSTE DEEL 
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Het souterrain is een wirwar van gangen iedere twintig dertig 

meter verlicht door stoffige neonbuizen die aan lange rafelige 

kabels van het naakte cementen plafond neerhangen die diepe 

scheuren trekken zo lang het einde niet in zicht is en hier en 

daar zakt ze bolt op als onder een ontzaglijk gewicht dat van 

boven op haar drukt haar in- en neerdrukt elke vier vijf  me-

ter is ze gestut door dikke balken het hout is vermolmd en 

muf  de grond bedekt door een dunne laag smerig water een 

weeïge zoete lijkenlucht mengt zich daar met de schimmel-

lucht en daar bij een splitsing of  kruising van twee gangen 

kleine hopen zand en cement nat en vertrapt liggen achterge-

bleven scheppen en ander roestig gereedschap de lucht is 

vochtig en uit de mond komen kleine dampwolkjes als men de 

walgelijke lucht inademt 

 

het onregelmatige gestommel van de geluidloze rij vermengt 

zich met het eentonige gekletter van de kettingen klinkt hol 

als het over de natte houten vlonders gaat de schaduwen ver-

lengen zich achter de voeten als ze de door neon verlichte plek 

naderen verdwijnen en verschijnen direct daarna weer voor-

aan worden de schreden langer tasten zich vooruit men past 

op waar men de voet plaatst en op de kettingen om niet te 

hard naar voren of  achteren te trekken en zoveel mogelijk de 

zelfde afstand tot de voorste of  de achterste te houden en let 

er op om niet met de rechter schouder de glibberige natte 

muur aan te raken en links de horizontaal uitgestoken lopen 
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van de machinepistolen te ontwijken terwijl de kleine groep 

herhaaldelijk naar rechts en links en links en rechts afbuigt 

tot het de oriëntatie verloren heeft 

 

dan beklimmen we een benauwde smalle halfdonkere trap 

met een lange balustrade hoge lastige treden getrek aan de ke-

tenen dat pijn doet aan de polsen en aan het eind van de laat-

ste trap het licht van een kleine deur waardoor we plotseling 

uitkomen op een tribune in een reusachtige verlichte zaal vol 

mensen die daar beneden druk in de weer zijn plotseling voel 

ik tegen mijn been een snuit die dreigend gromt zwarte wijd 

gesperde pupillen grote uitstekende ogen twee lange witte 

tanden vertrokken opgerolde rode lippen een gigantisch grote 

hond de zwarte glanzende vacht staat rechtop de gekromde 

rug de rechtop staande oren onophoudelijk bevend de carabi-

niere die hem aan de lijn houdt in zijn kogelvrije antiterroris-

me veiligheidstenue nieuwe stijl verroert zich niet 

 

vanaf  de plek waar we ons bevinden leidt een trap steil naar 

beneden in een zaal en van daar rijzen rondom dikke cilindri-

sche metaalgrijs geschilderde ijzeren staven op tot het plafond 

de reusachtige kooi is vol met carabinieri in kogelvrije metaal-

grijze veiligheidstenues boven onder aan beide kanten met 

nog meer grote zwarte nerveus grommende honden de een na 

de ander doen de carabinieri ons de ketenen af  maken de 

handboeien los van de rode pijnlijke polsen het verblindende 

flitslicht van de fotografen slaat ons in het gezicht honden nee 

jakhalzen ze rekken zich uit bukken zich verheffen zich op 

hun tenen een hectisch ballet heffen de armen strekken ze nog 

hoger met de mouwen van hun jacks die naar de ellebogen 

kruipen en nog hoger 

 

we wrijven over onze rode polsen steken sigaretten op gaan de 

trappen een beetje op en af  zwaaien naar de ouders gaan met 

z‟n tweeën of  drieën naast elkaar zitten en wisselen op zachte 

toon enkele zinnen uit de fotografen daar beneden gaan door 

de knieën zwaaien met de romp van links naar rechts gelijk 

slangenmensen in een circus buigen voorover naar de beesten 
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in de kooi proberen hun hoofd door de tralies te wurmen en de 

lange objectieven tussen de armen en benen van de carabinieri 

heen te schuiven die een roerloze muur vormen laten met be-

vende vingers de camera‟s op en neer dansen en knippen schie-

ten felle flitsen op de gezichten in de kooi en dan vlamt in een 

hoek een nog feller licht op en begint het snorren van de tele-

visiecamera‟s 

 

ik neem plaats op de bovenste traptrede en beneden zie ik de 

advocaten met de losjes om de schouders geworpen zwarte to-

ga‟s rustig met elkaar kletsen in kleine groepjes achter de ver-

sleten houten tafels aan de rechterkant zetelt parallel aan de 

kooi opgesteld de rechtbank met de chagrijnige en bedachtza-

me president in het midden de rugleuning steekt hoog boven 

zijn hoofd uit daarnaast de andere rechter onderuitgezakt in 

een tweede stoel met een hoge leuning en rechts en links de 

mannen en vrouwen van de jury de gezichten bijna allemaal 

verborgen achter grote donkere brillen de tricolore sjerpen 

schuin over de fletse pulli‟s pofblouses met gesteven kragen in 

diverse grijstonen groenachtige blauwige gelige stropdassen en 

achterin rechts een beetje afzijdig het podium van het open-

baar ministerie 

 

boven de hoofden van de rechters vormen miljoenen steentjes 

een reusachtig stoffig en kleurloos mozaïek dat tot het plafond 

reikt en een verward tafereel uitbeeld van een furieus gevecht 

met links de kwade machten belichaamd door typisch gekrom-

de in elkaar verstrengelde sinistere gedaantes overwegend in 

groen en violet en rechts de goede machten engelachtig ethe-

risch harmonieus in licht blauw in het midden botsten ze op 

elkaar in een furieus gevecht maar de machten van het kwaad 

zijn al duidelijk verslagen en beginnen de terugtocht vervolgd 

door de onverbiddelijke machten van het goede daaronder 

pronkt in een vergulden ovaal de imposante gestalte van de 

geblinddoekte justitia in de ene hand het zwaard in de andere 

de weegschaal en nog meer naar beneden in serene letters het 

opschrift voor de wet is iedereen gelijk 
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links achter de politie-formatie zijn houten versperringen ach-

ter de versperringen zijn de plaatsen voor het publiek maar er 

is geen publiek want de ruimte voor het publiek is zo goed als 

leeg op enkele familieleden na moeder vader zus broer nicht 

oom schoonzus geen vriend geen kameraad omdat ze allemaal 

bang zijn omdat het gerechtsgebouw zich naar buiten toe als 

een oorlogstafereel presenteert stalen hekken en prikkeldraad 

politiekordons en carabinieri de ene afzetting na de ander en 

pantservoertuigen op de strategisch belangrijke punten terwijl 

andere pantservoertuigen onophoudelijk het gebouw omcirke-

len en bij de ingang vervolgens ook honden en metaaldetecto-

ren en  fouilleringen verhoren kaartenbakken dreigementen 

waarschuwingen insinuaties en meer van dat alles 

 

de kleine deur achter ons gaat opnieuw open en te midden van 

een andere groep politieagenten verschijnen boven aan de trap 

de vrouwen ook zij zijn geketend en hun handen geboeid we 

springen allemaal op en lopen op hen af  de kooi vult zich met 

vreugdekreten begroetingen gelach verschillende parfums ze 

hebben allemaal kakelbonte broeken aan lange rokken kleur-

rijke blouses halsdoeken ringen aan de vingers halskettingen 

broches armbanden hangertje aan de polsen grote bizarre oor-

hangers en haarspelden en te midden van deze warboel de ca-

rabinieri nerveus brullen ze bevelen de honden grommen drei-

gend en weer barst het flitslichten van de fotografen los de 

journalisten krabbelen hectisch in hun kladblokjes de weinige 

advocaten zwaaien met de armen en roepen begroetingen over 

de versperringen en meer geroep en groeten zijn het antwoord 

 

de carabinieri nemen de een na de ander de kettingen af  en 

maken de handboeien los de meisjes komen op ons af  wij lopen 

naar ze toe de trap op en we verstrengelen omhelzen elkaar tot 

een mozaïek van omarmingen liefkozingen kussen stemmen 

het enige wat ons nu interesseert is met elkaar te kunnen pra-

ten over zoveel dingen praten over alles praten eindelijk praten 

zo lang mogelijk praten elkaar te kunnen vasthouden voelen 

mannen en vrouwen alles om ons heen verdwijnt de rechtszaal 

de carabinieri de fotografen de honden de rechters alles aan de 



7 

andere kant van de tralies is ons vreemd geworden bestaat 

niet geschenken gaan over en weer amuletten prullaria alles 

wat men tot hier in de kooi kon meenemen we ruilen zelfs de 

kleding hemden pullovers halsdoeken sjaals 

 

geklingel van een bel komt van de tafel van de rechters en de 

president begint gemelijk de waslijst van aanklachten op te 

lezen die en die worden er van beschuldigd en zo voorts en zo 

voorts dit en dat te hebben begaan en ga zo maar door en zo 

voorts in vereniging met alles haastig afgeraffeld met eentoni-

ge stem die en die aangeklaagd dit en dat begaan te hebben en 

met alles er op en er aan hij mompelt verslikt zich in de haast 

in de woorden en dit en dat en gewapende bende criminele 

vereniging en alles er op en er aan men kan hem helemaal niet 

volgen haastig rondt hij af  en dan volgen de preliminaire ver-

weren en de advocaten brengen zonder enige overtuiging zui-

ver formaliteit de gebruikelijke nutteloze bezwaren naar vo-

ren en dan wordt de zitting geschorst de rechtbank trekt zich 

terug om zich op de bezwaren van de verdediging te beraden 

enkele minuten en reeds zijn ze terug en opnieuw geklingel om 

te verkondigen dat de bezwaren van de verdediging natuurlijk 

allemaal afgewezen zijn en weer geklingel en de zitting wordt 

geopend en de president verklaart de zitting voor geopend 

 

(wordt vervolgd) 

 


