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1

Ik ben nu vijftien, dus het is al langer dan een jaar geleden, 
maar van die dag herinner ik me nog elke minuut. Ik kon 
niet naar school. ‘Moet je niet weg?’ drong mijn vader tel-
kens aan, en ik weet nog hoe ik hem dan aanstaarde en niet 
eens begreep wat hij bedoelde. Ik moest niet weg, ik kon 
niet weg, ik kon mijn vader en mijn broertje niet alleen la-
ten die dag. Misschien kon ik ze wel helemaal nooit meer 
alleen laten; die ochtend had ik het gevoel dat ik voor altijd 
op ze moest blijven passen, dat ik voor de rest van mijn le-
ven tussen die twee heen en weer moest blijven rennen.
 Om vier uur ’s nachts hadden ze mijn broertje thuisge-
bracht. Hij was meteen de trap op gestormd naar zijn ka-
mer. Mijn vader was hem achternagegaan en toen hij weer 
beneden kwam was hij aan de keukentafel gaan zitten. Daar 
zat hij nu nog. We hadden geen ontbijt gemaakt of niks na-
tuurlijk, en ik had buikpijn van de honger. ‘Zullen we wat 
eten?’ zei ik, maar mijn vader keek alleen maar naar de bin-
nenkant van zijn handen en gaf geen antwoord. Hij zou die 
hele dag aldoor in zijn handen kijken.
 Ik zette de melk en de cornflakes op tafel en pakte twee 
kommen. Mijn vader stond op, liep naar de kast en pakte 
een derde kom. Hij deed die extra vol, met een schep brui-
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ne suiker erbij, schoof hem in mijn richting en wees met 
een kort gebaar naar boven. Hij keek me niet aan. Lafaard, 
dacht ik. Maar ik ging toch.
 Ik bewoog me houterig en voelde me heel vreemd, niet 
mezelf. Dat kwam doordat ik de hele nacht op was geweest. 
Nog nooit had ik er zo lang over gedaan om op de eerste 
verdieping te komen. Kon hij wel eten? Hoe zag hij eruit? 
Ik had hem niet gezien die nacht, alleen gehoord, zijn ren-
nende voetstappen op de trap, zijn kamerdeur. Mijn vaders 
stem had ik gehoord, en mijn vaders hand, maar geen ge-
huil. Faas huilde nooit.
 Ik stond in de deuropening met de kom en ik schrok. Faas 
zat op de grond onder het raam. Hij zat zoals hij altijd zat, 
met zijn armen om zijn opgetrokken benen en zijn kin op 
zijn knieën, en die houding was het enige waaraan ik hem 
herkende. Zijn haar kleefde op zijn voorhoofd, zijn gezicht 
leek de snuit van een verhongerd beest, maar ik schrok 
vooral van zijn ogen: ze stonden nauw en dof er lag een 
blauwig waas over. Hij keek langs me heen zonder te reage-
ren. Ik liep de kamer in, zette de kom bij hem neer en bleef 
naar hem staan kijken. ‘Wil je in bad?’ vroeg ik toen, alsof 
ik mijn moeder was, alsof hij een klein kind was en geen 
lummel van elf, bijna even groot als ik. Het was het enige 
wat ik kon bedenken, hem schoonspoelen, alles wegwas-
sen en uitwissen. Die hele nacht wilde ik uitwissen, ik wil-
de niet weten wat er in hem omging, waarom hij er mid-
den in de nacht vandoor was gegaan, waarom hij dacht dat 
hij mijn vader dat kon aandoen, dat hij dat míj dat kon aan-
doen. Faas schudde zijn hoofd en schoof de kom van zich af. 
Ik liet hem alleen, zonder nog om te kijken.
 Beneden, tegenover mijn vader aan de tafel, moest ik 
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gauw aan iets anders gaan denken. Bijvoorbeeld aan de din-
gen die ik eigenlijk zou doen die dag. Mijn vader helpen. 
‘Aan jou heb ik nog eens wat,’ zei hij altijd tegen mij. Nooit 
tegen Faas. Toen ik jonger was vond ik dat normaal. Faas 
ook. Ik bedoel, ik dacht dat Faas het ook normaal vond.
 Ik had mijn vader beloofd hem die dag, na school, te hel-
pen met het leeghalen van de zolder. We gingen niet ver-
huizen of zo, gelukkig niet, maar mijn vader werd gek van 
al die bewaarde spullen, klaagde hij steeds, en hij wilde van 
de zolder een werkkamer voor zichzelf maken. Een kamer 
die helemaal van hem was, zei hij. Ik snapte dat niet goed; 
het hele huis was toch van hem, en de werkkamer beneden 
was ook helemaal van hem sinds mijn moeder er niet meer 
was. Ik zei dat allemaal niet. Ik antwoordde alleen maar: 
‘Oké pap, goed idee.’ Dat werkte meestal het beste. In het 
begin, ik bedoel het begin van ons andere leven zoals ik het 
maar noem, probeerde ik dat Faas ook te leren, om gewoon 
‘ja, oké pap’ te zeggen, maar dat had ik al gauw moeten op-
geven.
 Ik stond op van tafel. Boven zette Faas keihard muziek 
aan. ‘Wel god alle...’ begon mijn vader, maar ik zei: ‘Pap?’ 
en hij haalde zijn schouders op. ‘Zou je toch maar niet naar 
school gaan?’ vroeg hij toen weer. ‘Alles is toch weer in or-
de nu.’ Hij glimlachte, alsof dat zou helpen, alsof we nu al-
lebei zouden geloven dat alles weer in orde was. Wilde hij 
me soms kwijt? Dat zou hem niet lukken. Ik zei: ‘Ik heb an-
ders de hele nacht niet geslapen, hoor,’ en hij knikte. ‘Kun-
nen we vandaag niet gewoon doen wat we van plan waren?’ 
vroeg ik toen voorzichtig.
 Hij tuurde in zijn handen. ‘Ik zou niet weten waarom 
niet.’
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 Toen ik de keuken uit liep keek ik op de klok. Het was 
kwart voor acht.

In Faas’ kamer was het stil nu. Ik bleef even voor de deur 
staan maar ging niet naar binnen. Ik liep door naar de zol-
der, want ik wilde wat dingen bekijken vóór mijn vader 
kwam, dingen wegstoppen ook. Dat lukte niet. Ik moest al-
door denken aan wat er die nacht gebeurd was en ging op 
een kist zitten piekeren. Intussen keek ik om me heen. Al-
les was zo vreemd hierboven. Vroeger had ik toch vaak op 
zolder gespeeld, in mijn eentje en soms met Faas, maar ik 
herkende niets, het hoge planken dak niet, het kapotte zeil 
niet, niet het bleke licht en de stoffige geur. Was het er ver-
anderd? Kwam het door mij? Was ik niet meer dezelfde?
 Ik schrok op van de keukendeur die dichtsloeg. Mijn va-
ders voetstappen kwamen de trap op en ik klemde mijn 
handen om de rand van de kist. ‘Petrus? Petroesjka?’ Mijn 
vaders hoofd kwam door het luikgat. ‘O? Zit je daar?’
 Ik kwam overeind. Ik wilde hem zeggen dat ik het toch 
niet zo’n goed idee vond, dat opruimen, dat er belangrijker 
dingen te doen waren. Ik wilde hem naar beneden jagen, 
hem Faas’ kamer binnen sleuren, hem naar Faas toe duwen 
en hem dwingen zijn armen om Faas heen te slaan. Ik wil-
de schreeuwen dat het eindelijk afgelopen moest zijn, wat 
ze wel niet dachten, hoe het dan met míj moest, of ze dan 
nooit eens rekening met míj konden houden. Dat ik me al-
door in twee eerlijke stukken moest verdelen zodat er voor 
mezelf niks overbleef.
 ‘Petroesjka?’ zei mijn vader. Ik keek naar zijn gezicht. 
Later, besloot ik. ‘Zo!’ zei mijn vader. Ik wist best dat het 
niks betekende, dat ‘zo!’, dat hij uren achter elkaar allerlei 
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dingen zou oppakken en bekijken en wegzetten zonder dat 
er iets opgeruimd raakte. Maar zolang hij nu maar bezig 
was, en ik deed of ik hem hielp, was het goed.
 Mijn vader stond opeens voor me met het geblutste blik-
ken koffertje. Dat was wat ik had willen wegstoppen; het 
koffertje waarvan mijn moeder altijd lachend zei: ‘Afblij-
ven! Daar zit mijn jeugd in!’ ‘Geef maar,’ zei ik en ik stak 
mijn hand uit. ‘Dat kan beneden in de kast, het staat niet in 
de weg,’ maar mijn vader maakte het open en haalde de fo-
to’s en brieven en schriften eruit en natuurlijk zaten we er 
toen een hele tijd mee op de vloer. Mijn vader bestudeerde 
alles zwijgend en met grote ogen alsof hij zich afvroeg wie 
zij toch geweest was. Hij lette niet op mij en ik stopte een 
foto weg onder mijn shirt. Het was de foto die nu hier op 
mijn bureau staat: ze is vierentwintig, met ponyhaar, en ze 
kijkt ernstig. Ze heeft Faas’ ogen.
 Beneden draaide Faas weer loeihard mijn Eric Clapton-
bandje, maar mijn vader scheen niets te horen. Ten slotte 
nam ik hem alle paperassen uit handen en stopte ze terug 
in de koffer. Ik klikte de sloten dicht.
 ‘We gaan nu die dozen daar wegwerken,’ zei ik. Ik trok 
mijn vader overeind. ‘Kom op, ouwe!’
 Mijn vader glimlachte. ‘Petroesjka!’ zei hij.
 Ik antwoordde niet. Ik pakte zijn pols en keek op zijn 
horloge. Het was half tien.
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Toen Faas aldoor gebouwen tekende probeerde hij mij wel 
eens uit te leggen waarom, maar ik snapte er nooit veel van. 
Misschien luisterde ik ook niet echt naar hem, wanneer we 
bijvoorbeeld in de stad waren en hij midden op straat hele-
maal scheef ging hangen, omhoog wees naar een geveltop 
of een toren of zoiets en enthousiast begon te ratelen. Ik 
keek en ik zag alleen maar duiven en wist weer niet waar-
over hij het had. Soms ging hij vlak voor een hoog gebouw 
staan met zijn hoofd in zijn nek en zei dat hij duizelig werd. 
‘Waarom doe je het dan?’ vroeg ik. Mijn moeder snapte het 
wel geloof ik. Zij gaf hem boeken met foto’s van gebouwen, 
ook luchtfoto’s, en als hij zat te redeneren hoe het zou zijn 
als je een muis was, of een vogel, hoe je de dingen dan zag, 
dan deed ze mee. Faas tekende ook ons eigen huis, vanbui-
ten en vanbinnen. Hij tekende mijn kamer met mij erin. 
Ik snapte eerst niks van die tekening; ik zag alleen maar 
donkere wanden en hoeken, een soort hoge kist leek het 
wel, schuin van onderaf gezien, en een lichte baan van bo-
ven naar beneden, en dan op de voorgrond een hoofd met 
krullen. ‘Wat is dít nou weer?’ vroeg ik toen ik de tekening 
kreeg.
 ‘Nou, gewoon, je kámer!’ zei Faas en hij keek me aan als-
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of hij nog nooit zo’n stomme vraag had gehoord.
 ‘Hoe dan?’
 ‘Je ligt in bed natuurlijk! Hier! Dit is je hoofd! En daar 
liggen je tenen! En het is donker! En ik doe je deur open! 
Dan zie je het licht op de gang! Maar mij zie je niet! Want 
ik ben te klein! Gewoon!’
 ‘O, ja.’
 Hij tekende de werkkamer met mijn vader erin. Daar-
voor ging hij achterstevoren op de allerhoogste trapladder 
zitten die we hadden. ‘Ik was een vleermuis,’ zei hij, ‘die 
over zijn schouder keek, en die een meneer aan een bureau 
zag zitten.’ Mijn vader werd er ontzettend kriebelig van; 
hij wilde geen meneer aan een bureau zijn, hij had geen 
zin in die vleermuis, hij deed liever iets gewoons met Faas 
maar Faas wou dat nooit. Toen mijn vader de tekening te 
zien kreeg zei hij: ‘Het lijkt wel een aardbeving! Het huis 
valt om, ik schuif zo het raam uit als ik niet oppas!’
 Faas maakte in die tijd alleen maar tekeningen waar je 
duizelig van werd. Mijn moeder vond ze prachtig. Mijn 
moeder zei: ‘Hoe is het mogelijk! Een kind van zeven!’
 Als mijn moeder wat later thuiskwam paste ik altijd op. 
Ik vond dat niet zo erg; meestal ging het goed. Op een mid-
dag waren we samen uit school gekomen, ik en Faas. Ik was 
voor de tv neergevallen en Faas was naar buiten gegaan met 
de boterham die ik voor hem had gemaakt; dat moest ik van 
mijn moeder, want hij at veel te weinig, zei ze. Ik lette niet 
zo op hem; ik zat naar Tom en Jerry te kijken en vond het 
allang best dat Faas niet tegen me aan zat te kletsen en om 
de twee minuten vroeg: ‘Wanneer komt mama?’ want daar 
kreeg ik wat van. Met de boterham in zijn hand scharrelde 
hij op het plaatsje rond; hij liep te fantaseren, dat zag ik aan 
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zijn geconcentreerde gezicht en aan zijn ene hand, die hij 
aldoor open- en dichtdeed. Toen ik opnieuw opkeek was hij 
weg, maar hij zou wel naar binnen zijn geslopen om op zijn 
kamer te spelen of te tekenen, dat deed hij meestal.
 Even later ging ik naar boven. De deur van Faas’ kamer 
stond open. Faas was er niet. Er kwamen vreemde gelui-
den vanaf het dak. Niet van de zolder, van het dak, ik wist 
het zeker. Je hoort vaak vogels en katten op ons dak lopen, 
maar dit klonk anders. ‘Dit is wel een verdomd zware kat,’ 
zei ik hardop tegen mezelf, maar ik voelde intussen mijn 
maag in elkaar krimpen. Ik vloog de trap af, de keuken door, 
het plaatsje over. Ik hees me op de vuilcontainer, trok me op 
aan de dakrand van de schuur, zette mijn ene voet tegen de 
muur en slingerde mijn andere voet over de rand. Ik stootte 
mijn knie en schold luidkeels op mijn rottige broertje. Ein-
delijk stond ik. Ik keek omhoog en daar zat Faas, schrijlings 
op de nok van ons dak, alsof hij paardreed.
 ‘Niet bewegen!’ riep ik.
 Faas hoorde me niet.
 ‘Faas!’ brulde ik.
 Hij keek even opzij, lachte en zwaaide naar me.
 ‘Wat doe je daar?’ riep ik. Dat was weer zo’n stomme 
vraag van mij. Vanuit mijn ooghoeken zag ik de oude buur-
man nieuwsgierig opkijken. Ik schaamde me voor Faas, ik 
was ook als de dood dat hij naar beneden zou glijden, de 
goot in, over de rand zou rollen om dan tegen de stenen ba-
lustrade van het balkon te stuiteren en een enorme smak 
te maken op de binnenplaats. Tegelijkertijd was ik trots dat 
hij daar zat, een huisruiter, een dakpanridder, míjn broer-
tje.
 ‘Blijf zitten waar je zit!’ riep ik. ‘Ik kom je halen!’ Alsof 
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ik ook maar in de verste verte wist hoe. Ik klom weer van de 
schuur en rende naar binnen.
 Terwijl ik met de ladder worstelde, die ik op het smalle 
balkon tegen de dakgoot aan probeerde te zetten, hoorde 
ik Faas opeens schuifelen. Er kwam iets over de dakpannen 
naar beneden ratelen, een scherf of een steentje. Waarom 
zat die idioot niet stil, straks kreeg ik zo’n pan op mijn kop! 
Ik stond te hijgen en te blazen in de brandende zon met 
die ladder, waarvoor zo weinig ruimte was dat ik hem bij-
na loodrecht neer moest zetten. Toen ik eindelijk met mijn 
hoofd boven de gootrand uit kwam zag ik dat Faas zich pro-
beerde om te draaien. Hij verloor haast zijn evenwicht, ver-
schoof een dakpan met zijn voet en bukte zich diep om de 
pan weer op zijn plaats te trekken. Ik zag hem opkijken 
naar de schoorsteen.
 ‘Ben je nou gek geworden!’ siste ik; ik durfde niet meer 
te schreeuwen vanwege de buurman. ‘Je flikkert naar bene-
den! Stilzitten. Ik haal je eraf.’
 ‘Ik moet het toch ook vanaf deze kant zien,’ zei Faas rus-
tig. ‘Kom je ook, Peet? Het is heel leuk.’
 Ik klom nog wat hoger de wankele ladder op; toen ik in 
de goot wilde stappen schoof het ding haast onder me van-
daan.
 ‘Ik ben door het zolderraam geklommen, dat is veel mak-
kelijker,’ zei Faas. ‘Dan moet je die kistjes weer even opsta-
pelen, want ze vielen om toen ik me optrok, zo.’ Hij zwaai-
de met zijn armen.
 ‘Stilzitten,’ zei ik machteloos en ik begon half misselijk 
en met trillende benen af te dalen.
 ‘Pas je wel op, Peet?’ riep Faas.
 Toen ik op zolder aankwam zag ik de omgevallen kistjes 
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onder het dakraam, dat helemaal was opengeklapt. Boven 
mijn hoofd klonk een vreselijk geschraap en gestommel. ‘Ik 
kom je halen,’ brulde ik, maar voor ik één kistje had opge-
pakt verscheen Faas’ arm in de opening, en toen zijn hoofd, 
en nog een arm. Hij greep zich aan beide zijkanten vast, 
vouwde zich op, zwaaide zijn benen naar binnen en liet zich 
vallen, op een open plek tussen de kistjes. Hij stapte naar 
het luik, klauterde de zoldertrap af en verdween in zijn ka-
mer. Ik stond nog altijd wezenloos omhoog te kijken.

Faas lag op zijn buik op de vloer, op zijn rechterelleboog 
steunend, zijn kin in zijn hand. Zijn linkerarm lag over het 
grote vel papier dat op de tekenplank geprikt zat. Aan hem 
was niets bijzonders te zien. Ik zat in het open raam naar 
hem te kijken en betastte mijn armen en benen. Alsof ik 
van het slagveld kwam, zou mijn moeder zeggen: ik zat on-
der de blauwe plekken. Nog net op tijd had ik die vervloek-
te ladder kunnen wegwerken, en ik had me voorgenomen 
de oude buurman een kopje kleiner te maken als hij zijn 
mond open zou doen.
 Mijn moeder kwam thuis en riep: ‘Jongens!’
 ‘Ja!’ riep ik.
 ‘Alles goed?’
 ‘Ja!’
 Faas keek telkens om naar de deur, waar ze bleef, maar ik 
hoopte dat ze niet naar boven zou komen. Gek genoeg was 
dat niet vanwege Faas’ avontuur op het dak – Faas zou er 
niets over zeggen, dat wist ik, en ik paste ervoor om over 
mijn klungelige reddingsoperatie te praten – en ook niet 
omdat Faas een tekening maakte van ons huis zoals een kat 
het bekeek die op het dak zat: een duizelige zee van dakpan-
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nen. Zij zou het vanzelfsprekend vinden dat hij zoiets kon 
tekenen zonder het gezien te hebben. Het was om de blik 
waarmee ze naar Faas keek wanneer hij tekende. Naar mij 
keek ze nooit op die manier. En het was ook om de dingen 
die ze altijd zei over zijn tekeningen, over de techniek en 
het perspectief en de diepte en de kleur en de expressie en 
weet ik veel wat. Faas luisterde daar volgens mij helemaal 
niet naar, hij keek alleen maar af en toe naar haar op met 
die zwarte knikkerogen van hem. Soms probeerde ze hem 
te verbeteren, hier moest hij een beetje meer dit en daar 
moest hij een beetje meer dat, of ze beloonde hem door te 
zeggen dat hij gauw op schilderles mocht bij Johannes, die 
beroemd was en die ze nog kende van de academie. Wat een 
flauwekul, dacht ik dan, zo’n Johannes zou zeker wél snap-
pen wat Faas aan het doen was! Faas vond het allemaal best. 
Mijn vader kwam ook vaak kijken, maar die zei tenminste 
niks. Die knikte alleen, met zo’n verwonderd, verlegen ge-
zicht.
 Beneden klakten mijn moeders hakken maar heen en 
weer over de tegels. Niet bovenkomen; ik zei het bijna 
hardop. Het hielp. Ze ging de werkkamer binnen.
 ‘Hoe gaat het met de kat?’ vroeg ik aan Faas, om iets te 
zeggen.
 Faas keek ernstig naar me op. ‘Wel goed,’ zei hij. ‘Ei-
genlijk zou hij nog een keertje moeten gaan kijken mis-
schien...’
 ‘Misschien níét,’ zei ik.
 Faas grinnikte.
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3

Ik stond naast mijn vader op de rommelige zolder om me 
heen te kijken. ‘Je moet eerst bedenken wat er weg kan,’ zei 
ik, ‘anders verplaats je het probleem alleen maar.’
 Mijn vader vond dat ik dat mooi zei. Dat vond ik zelf 
ook. ‘Selecteren,’ voegde ik er nog aan toe. Ik praatte op de 
manier waarop hij het graag had, een beetje volwassen. Ik 
stuurde hem naar de dozen die het minst kwaad konden: 
die met de kranten en tijdschriften. ‘Gewoon beginnen, hè,’ 
zei ik nog en ik sleepte een kistje voor hem aan om op te 
zitten. Ik praatte aldoor. Dat was niet om zíjn aandacht vast 
te houden. Waar hij met zijn gedachten zat wist ik niet, ik 
wist alleen dat de mijne door mijn hoofd krioelden, en dat 
ik, telkens als ik even mijn mond hield, Faas’ versteende 
gezicht voor me zag.
 ‘Hier, een hele stapel National Geographics,’ zei mijn va-
der met een zwaar Amerikaans accent. ‘Die zijn leuk voor 
jou, voor later.’
 Ik staarde hem aan.
 ‘Denk je niet?’ vroeg hij, en hij sloeg een foto van een 
vulkaan op.
 ‘Hoezo, leuk voor mij voor later?’ vroeg ik. ‘Hoezo voor 
míj? Hoezo voor láter?’


