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Ik ga iets ongelooflijks vertellen. Het is een oud verhaal, en het is 
al bijna vergeten. Zelfs hier, waar de gevolgen voor iedereen nog 
zichtbaar zijn. De stad schittert als nooit tevoren, maar het is een 
moderne glans, de glans van geld en schijn.

Ik heb het over Operatie Gomorra.
De eerste aanval was op 23 juli 1943; de laatste in de nacht 

van 2 op 3 augustus. Er vielen meer dan 40.000 doden: grootou-
ders, vaders en moeders, kinderen.

Iedereen praat altijd over Dresden. Dresden, de parel aan 
de Elbe, een stralend baken van beschaving, in één nacht van de 
kaart geveegd. Maar wie herinnert zich Operatie Gomorra?

Het bombardement telde elf nachten. Telkens als ze dachten 
dat het voorbij was, gilde het luchtalarm opnieuw, spoedig ge-
volgd door de onheilspellende dreun van Bomber Command en 
de us Air Force.

Beneden in de schuilkelders was het alsof een infanterie van 
reuzen in dicht gelid over de stad marcheerde, de ene golf na de an-
dere. Het stopte nooit, en zelfs toen het ophield ging het door. Het 
ging door tot de dag van vandaag. Er zijn nog oude ogen die het 
hebben gezien, er zijn nog halfdove oren die het hebben gehoord.

De Britten waren naar het schijnt de specialisten van de 



6

luchtterreur. Welbewust kozen ze de dichtstbevolkte wijken, waar 
ze de meeste slachtoffers zouden maken. Eerst bliezen ze met speci-
ale luchtmijnen de daken weg, daarna volgden de brandbommen 
die de vuurstorm aanjoegen.

Elf nachten.
Toen het voorbij was, bestond Hamburg niet meer. Het was 

gewoon weg. En het vreemde was dat de bevolking, of wat er nog 
van over was, zich onmiddellijk aanpaste aan de omstandigheden. 
De mensen trokken zich niet jammerend de haren uit het hoofd, ze 
scheurden zich niet schuimbekkend de kleren van het lijf. Tussen 
het puin scharrelden ze rond, op zoek naar wat er nog aan bruik-
baars te vinden was. Een oude koekenpan, kinderkleding, een em-
mer – de meest alledaagse voorwerpen konden een leven redden.

In de stad die niet meer bestond ging het leven verder. Er 
werden baby’s geboren, er gingen mensen dood. Kinderen speelden. 
Stelletjes vreeën, trouwden, maakten ruzie. Er werd gelachen, er 
was muziek, er werd gedanst. Binnen de kortste keren was het on-
denkbare, de totale verwoesting van alles wat je als vanzelfspre-
kend beschouwt, alweer alledaags geworden.
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OCHTEND

Zijn naam is Faber. Dat is het enige wat ik weet. Faber – er is 
geen voornaam genoemd. Misschien is het wel zijn voornaam.

Hij belde vijf dagen geleden. Of ik het was, in gebrek-
kig Duits. De stilte na de vraag klonk ongemakkelijker dan 
ik bedoelde. Ik heb ze vaker ontvangen, dit soort telefoon-
tjes, vroeger. Maar de laatste jaren is het erg stil.

Ja, zei ik ten slotte.
Faber schakelde over op Engels. Hij was een Nederlan-

der. Noemde zichzelf een ‘onderzoeker’. Werkte voor iets 
wetenschappelijks. Hij was geïnteresseerd in mijn verhaal. 
Het was alweer zo- en zoveel jaar geleden. Of we konden 
praten. Van man tot man.

Ik noemde mijn bedrag. Hij noemde zijn bedrag. We 
kwamen een bedrag overeen. De afspraak werd gemaakt. 
Vrijdag, halftwaalf. Onder aan de trap in de grote hal van de 
Hauptbahnhof. En dat was dat.

—

Het weer was goed. Het was in ieder geval niet slecht, want 
dan had ik het me zeker herinnerd. En als het twee weken 
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lang met bakken uit de lucht was gekomen, zou ik nooit zijn 
begonnen aan mijn avontuur. Maar het weer was goed en 
bleef goed, en alles wat ik erover ga vertellen is de zuivere 
waarheid.

Voor de meeste mensen is het weer in wezen een onbe-
nullig verschijnsel. Zon, regen, sneeuw, wat maakt het uit? Je 
moet nog steeds werken, studeren, boodschappen doen, de 
vuilniszakken buiten zetten.

In de lucht is dat anders. Slecht weer is nog tot daar 
aan toe. Dan blijf je als simpele hobbypiloot gewoon aan de 
grond, want de Visual Flight Rules schrijven een minimum-
zicht van 1500 meter voor. Waar je echt voor moet uitkijken 
is weer dat verslechtert. Het is me een paar keer gebeurd dat 
ik, vaak verrassend kort na het opstijgen onder een kraak-
heldere hemel, plotseling in een ziedende storm terecht-
kwam, en al die keren flitste het door mijn hoofd dat ik er 
nu echt geweest was. Het vreemde was dat die gedachte me 
onmiddellijk weer kalmeerde. Ik begon niet te huilen van el-
lende, ik ramde niet in woedende paniek met mijn vuisten 
op het instrumentenpaneel. Ik volgde gewoon het protocol, 
bracht die schuddende en trillende kist onder controle en 
zette hem veilig aan de grond.

Hoewel ik verreweg het jongste lid was van Aeroclub Ham-
burg en in feite nog maar vijftig vlieguren had gemaakt, had 
ik in die korte tijd een reputatie opgebouwd als een goede, 
gedisciplineerde piloot. Dat ik een stille jongen was, zonder 
een greintje bravoure, zal daar vast aan hebben bijgedragen. 
Het kwam niet in me op om voor de afwisseling wat stunts 
uit te halen met mijn toestel; ik luisterde naar de instructeur 
en volgde gehoorzaam de procedures.
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Ik kende veel beginnende piloten die de grenzen op-
zochten. Jongens die zich steevast te weinig aantrokken van 
de weersvoorspellingen. Bij twijfel de lucht in. En dan achtjes 
draaien boven hun eigen woonplaats of zoiets. ’t Scheen erbij 
te horen, maar ik deed daar dus niet aan mee. Niet omdat ik 
niet durfde, maar omdat ik het zo vreselijk kinderachtig vond.

Ik droomde groot.

Er is natuurlijk altijd die eerste stap. De barrière van het be-
gin. Voorbereiden, trainen, routes bestuderen, frequenties 
checken, radiobakens in kaart brengen, verschillende scena-
rio’s uitdenken, dat is allemaal makkelijk zat. Maar op het 
moment van de waarheid ben je alles vergeten. Je ziet jezelf 
in een verblindend licht, bibberend als een zesjarige op de 
hoge duikplank, het eerste zwemdiploma net op zak. Zo-
dra je daar staat en wiebelend van de zenuwen in de diepte 
tuurt, weet je honderd procent zeker dat je de grootste ver-
gissing van je leven hebt begaan. Maar er is geen weg terug; 
het steile trappetje staat vol, de kinderen achter je beginnen 
ongeduldig te morren.

Je denkt: nee. Nee, nee, nee.
En dan spring je.

Het was het voorjaar van 1987. Ik was achttien. Niemand 
stelde vragen toen ik de Cessna 172 voor drie weken char-
terde.

—

Harde wind jaagt langs de gevels. Het bekende portret van 
de morgenstond: grauwe gezichten, haastige passen. De oude 
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kantoortijgers, de haastig opgemaakte carrièrevrouwen, de 
onderwijzeressen, de ingenieurs, het winkelpersoneel… Ik 
loop tegen de stroom in, ik raak een schouder, een rugzak, 
een vreemde hand strijkt langs de mijne.

Het hopeloos geruïneerde gebit van de stad is piekfijn 
gerenoveerd. Kolossale kantoorgebouwen weerspiegelen 
de grijze lucht, reuzen van appartementenblokken staan 
zelfgenoegzaam te pronken naast de gerestaureerde kerken. 
Het oude stadhuis staat er nog altijd, het verkeer dreunt 
over brede wegen, de haven is een stampende machine van 
bedrijvigheid. De oorlog verdwijnt onder nieuwe lagen roet, 
nieuwe herinneringen. Maar hij is er nog, reken maar.

Als ik omhoogkijk, naar de vuile, ondergekotste hemel, 
kan ik het niet laten om me in te denken hoe het geweest 
moet zijn. Niet hier, beneden, in de schuilkelders, maar daar-
boven.

Ik ken de stad niet alleen vanaf het maaiveld, maar ook 
vanuit de lucht. Vaak genoeg heb ik het nieuwe Hamburg 
van boven gezien, het Hamburg van het verweerde glas, het 
gore beton, het piepende staal. Als ik neerkijk op de stenen 
geometrie van straten en pleinen raak ik soms bevangen 
door een diep verlangen. Met mijn hand trek ik een denk-
beeldige pook naar me toe, de onderbuik van het vliegtuig 
opent zich, en daar gaan ze, mijn schatjes, mijn kinderen, ze 
tuimelen loodrecht omlaag, worden snel kleiner tot ik ze 
niet meer zie. Ik wacht en blijf kijken, terwijl ik mijn toestel 
bekwaam door het van Flak vergeven luchtruim stuur, tot 
het moment dat de bommen de grond raken in een feest van 
vuur en rook. Juichend en zingend trek ik een vlammend 
spoor door de stad, terwijl ik de drukgolven van beneden 
voel aanzwellen.
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O, wat schitterend! O, wat fantastisch!
Het genot van het kapotmaken moet wel universeel 

zijn. Zoiets als de drang tot voortplanting. Beschaving heeft 
zijn charme, maar op den duur beginnen wellevendheid en 
goed nabuurschap je danig de keel uit te hangen. Dan moet 
er een steen door de ruit, een huis in brand gestoken, een 
onvervangbaar schilderij aan reepjes gesneden, een stad in 
de as gelegd.

Ik heb wel eens wat gelezen over Bomber Command. 
Ze waren nog heel jong, de piloten, en laf waren ze niet, 
want de bombardementsvluchten waren levensgevaarlijke 
ondernemingen. De Luftwaffe was praktisch uitgeschakeld 
in de laatste oorlogsjaren, maar de luchtafweer bleef tot de 
laatste snik terugschieten.

Misschien zijn er nog een paar piloten in leven. Beven-
de grijsaards met verzonken ogen. Je zou ze geen twee keer 
aankijken als ze door de straten van Hamburg zouden schui-
felen om hun nalatenschap zogezegd in ogenschouw te ne-
men.

Over grijsaards gesproken: waar zijn de oudjes gebleven de 
laatste tijd? Is het te vroeg? Liggen ze nog in hun nest, staan 
ze nog in een vale kamerjas kreunend de kachel op te poken? 
Of zijn ze uit de stad verbannen? Feit is dat je in de Bergstras-
se louter jonge gezichten ziet, oortjes in, een doodse blik.

Vroeger, helemaal niet zo lang geleden, klonterden 
nutteloze pensionado’s samen op straathoeken en voor 
buurtsupers. Ze waren een niet heel geliefde, maar toch ge-
respecteerde stedelijke stam, met een eigen oudemensenge-
luid en een eigen oudemensengeur. Dood zijn ze niet, want je 
kunt geen krant openslaan of het gaat over vergrijzing. Maar 
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uit het territorium van de stad zijn ze verdwenen, verjaagd 
door de jeugd.

Ik sta nog aan de goede kant. Je zou me, als je het be-
grip heel ver oprekt, nog ‘jong’ kunnen noemen. Maar niet 
lang meer. Nog even en de jeugdige massa keert zich tegen 
mij. Kan ik ook oprotten, of binnenblijven.

—

Mijn vader werkte bij Siemens. Ik heb hem nooit kunnen 
betrappen op enige interesse voor iets dat niet op de een of 
andere manier met techniek te maken had. Hij las de krant, 
hij keek naar het nieuws, maar het ging allemaal langs hem 
heen. Zijn bestaan was versmolten met zijn werk.

Ik ben nog uit de tijd dat je in feite geen idee had wat je 
vader overdag precies uitspookte. Hij deed, naar eigen zeg-
gen, elektromechanische experimenten in een laboratorium, 
maar ik wist niet waar, met wie of waarom. Thuis, in de kel-
der, deed hij ook elektromechanische experimenten. Je zou 
kunnen zeggen dat zijn werk zijn hobby was.

Mijn vader was op zijn manier een ontwikkeld man: hij 
las boeken over ruimtesondes, waterkrachtcentrales, kwan-
tummechanica, het stroomnetwerk, radarsystemen. Tech-
niek was het enige waar hij ontzag voor had; natuurkunde 
was in zijn ogen de hoogste (en enige) wetenschap. De rest 
was klets. Hij ging nooit naar de film of het toneel. Hij deed 
niet aan sport en heeft volgens mij nog nooit in een café ge-
zeten.

Als kind heb ik heel lang gedacht dat mijn vader geen 
vrienden had, maar dat klopte niet. Op een dag stond er 
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een kleine, gezette man voor de deur die zich voorstelde 
als ‘een kameraad van vroeger’. Toen mijn vader de gang in 
kwam lopen, gebeurde er iets geks. Het was of zijn gezicht 
zich opende. Hij omhelsde de bezoeker, iets wat hij met 
ons nooit deed.

Papa en de vreemdeling zaten de hele avond in de voor-
kamer te praten en te lachen. Diep in de nacht hoorde ik ze 
buiten luidruchtig afscheid nemen.

Ergens hoopte ik dat wij er een huisvriend bij hadden 
gekregen, want er kwamen weinig mensen bij ons over de 
vloer. Maar de kleine, gezette man is nooit teruggekomen. 
De volgende dag gedroeg mijn vader zich alsof er niets was 
gebeurd. Bij het avondeten sprak hij nog minder dan gebrui-
kelijk en later viel hij in zijn vaste stoel in slaap. Hij heeft 
nooit meer iets gezegd over de onbekende die bij ons voor 
de deur stond, en ik durfde er niet naar te vragen. Maar wat 
ik die avond had waargenomen was vriendschap. Tenmin-
ste, dat vermoed ik.

Ik heb een jongere broer die Ingmar heet. Ik heb een vader en 
een moeder, oude tantes, wat nichten en neven. Maar vrien-
den, nee, die heb ik niet. Nooit gehad ook. Nooit gemist.

Er waren jongens bij wie ik vroeger over de vloer kwam. 
Jongens als ik, zal ik maar zeggen. Maar het stempel van out-
sider schiep geen band. Het maakte het samenzijn alleen maar 
pijnlijker. Wij schaamden ons, voor onszelf en voor elkaar. 
Alleen al de gedachte dat iemand ons zou zien, joeg me de 
stuipen op het lijf. 

Het is niet voor niets dat je er niet bij hoort. Mensen 
zoals ik zijn alleen gewoon beter af.
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Mijn vader… Hij was er gewoon, zo vanzelfsprekend als ons 
huis, de school, de stad. Ik wist niet beter of er zou nooit iets 
veranderen.

En in zekere zin gebeurde dat ook niet. Mijn vader en 
moeder zijn er nog steeds, het huis waar ze wonen staat er 
nog altijd, net als de stad. Zelfs de school is er nog, vlakbij, al 
ben ik er nooit meer gaan kijken.

Als ik op visite ga bij mijn ouders, glijd ik terug in die we-
reld alsof ik me in een lauwwarm bad laat zakken. De klamme 
etenslucht uit de keuken; de damp van gekookte aardappelen 
die tegen het raam slaat. De kelder, behangen met gereed-
schap, met aan één kant de verweerde werktafel. De woonka-
mer met zijn praktische comfortstoelen. De bushalte voor ons 
huis. Alles hetzelfde.

Het was altijd een tikkeltje te warm bij ons thuis, want 
mijn moeder was nogal kouwelijk, en nog steeds breekt het 
zweet me uit als ik er een tijdje ben. Als ik opsta om te gaan, 
hangt mijn moeder aan mijn arm.

‘Jongen, blijf toch eten.’
‘Het ruikt heerlijk, moeder, maar ik moet gaan,’ zeg ik 

dan, terwijl ik me losmaak uit haar greep.
Ah, de verleiding van de ouderlijke woning. De geuren 

van vroeger, het vertrouwde, warme licht, de overbeken-
de geluiden van het huis. Een deel van mij zou niets liever 
doen dan zijn schoenen uittrekken en zich uitstrekken op de 
canapé om zich eens flink te laten bemoederen. Een ander 
deel wil krijsend het pand verlaten. Ik kies de middenweg. 
Ik zoen mijn moeder op beide wangen, ik geef mijn vader 
een hand en een paar seconden later sta ik op straat, waar 
de straatverlichting kringen van licht maakt op het plaveisel.
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De laatste keer dat ik bij mijn ouders was, vond ik mezelf 
terug in de jongenskamer. Blauwbleek licht viel door een 
smalle opening in de gordijnen. Het was er koud vergeleken 
met de rest van het huis en het rook er vreemd, naar oude 
vloerbedekking, maar verder was ook hier alles min of meer 
hetzelfde gebleven. Mijn blik bleef hangen bij het stapelbed. 
Want Ingmar en ik deelden niet alleen een kamer, we deel-
den ook een bed – ik lag onder, hij boven. Als ik ’s nachts 
wakker lag, en dat was vaak het geval, keek ik naar de vorm 
van Ingmars lichaam, dat zich onbeholpen aftekende in 
het schemerige gebied boven mij. De spiraalvering deinde 
zachtjes op het ritme van zijn ademhaling.

Ingmars bed stond vol met dozen, maar het mijne was 
opgemaakt, klaar voor gebruik, al was ik er tamelijk zeker 
van dat hier in geen twintig jaar iemand had geslapen.

Naast het bed stond het bureautje waar Ingmar elke 
avond zijn huiswerk aan maakte. Ik had een enorme hekel 
aan studeren, dus ik had altijd een beetje medelijden met 
Ingmar, die enorm zijn best moest doen om mee te komen 
op school. Pas veel later, toen hij al een gezin had en serieus 
geld begon te verdienen, realiseerde ik me dat mijn kleine 
broertje het helemaal niet erg vond om huiswerk te maken 
en hard te blokken voor zijn proefwerken. Ingmar hield van 
hard werken en studeren.

Ik vond dat toen onvoorstelbaar. En nog steeds snap ik 
niet wat er zo geweldig is aan de negentig-urige werkwe-
ken, de weekends op kantoor, de dossiermappen die mee 
naar huis gaan. Ik zie het in mijn omgeving, ik zie het bij Ing-
mar. Zijn huid is van papier, zijn ogen staan dof. Hij lijdt aan 
Werk, en waarvoor?

Ingmar doet iets financieels bij een grote uitgever. Zijn 
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enorme salaris wordt aangevuld met krankzinnige bonussen 
en eindejaarsuitkeringen. Tegelijkertijd draagt hij al vijfen-
twintig jaar hetzelfde plastic horloge en rijdt hij in een stin-
kende, gedeukte stationwagen.

Ik begrijp zijn leven niet.

Aan de raamzijde van de kamer hing een poster van een pro-
pellervliegtuig aan de muur. Het vliegtuig was rood, de ach-
tergrond hemelsblauw – de kleuren waren nog net zo fris en 
optimistisch als dertig jaar geleden, toen ik de poster exact 
op die plek ophing, en ik bedacht me dat de muur al die tijd 
nooit opnieuw behangen was geweest.

In het boekenkastje herkende ik de harde ruggen van 
mijn jongensencyclopedie, een oude postzegelcatalogus, wat 
schoolschriften.

Ondertussen was ik vergeten waarom ik daar eigenlijk 
was. Ik draaide me om en wilde de kamer uitlopen toen ik 
bij de deur het portret van Gorby zag hangen. De schedel 
van de Grote Man glom zelfgenoegzaam, zijn blik was zacht 
maar vastbesloten.

Ik had dit portret niet zelf opgehangen. Mijn moeder 
had dat gedaan toen ik in Moskou zat. Pas veel later drong 
tot me door hoe eigenaardig dat eigenlijk was, want deze 
man was in zekere zin mijn gevangenisbewaarder. Maar mijn 
moeder was in mijn afwezigheid ook in de ban geraakt van 
Gorby, misschien nog wel meer dan ik, ze aanbad die man.

Gorby… Ik kan zijn volledige naam nog steeds niet uit-
spreken… ’t Viel me nu op hoe blozend karakterloos zijn ge-
zicht eigenlijk was. Zo week en kleurloos, slap glimmend als 
een aangespoelde kwal. Wat zag ik in die vent? Wat hoorde 
ik in al die vage luchtfietserij, die halfzachte bespiegelingen?
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—

Ik betreed het café, gestuwd door de tocht. Koffie. De ser-
veerster is nieuw; met panikerende ogen bedient ze dat ding 
waarmee ze tegenwoordig bestellingen doorseinen, collega’s 
corrigeren haar in hese fluisteringen.

Een bericht. Faber? Nee, het is Ingmar. Waar ik ben. 
Hoe het gaat. Ik stop mijn telefoon terug in mijn jaszak, zon-
der te antwoorden.

Ik ben hier. Het gaat best.
Hij heeft me een paar keer gebeld de afgelopen weken, 

mijn kleine broertje, en telkens als ik zag dat hij het was, 
drukte ik hem weg. De laatste dagen is hij overgeschakeld 
op berichtjes. Inspreken doet hij niet, er is trouwens ook 
niets dringends te vertellen volgens mij. Ik krijg onschuldige 
zinnetjes gestuurd, in de trant van Hé hoi en Lang geleden. Hij 
wil gewoon… ja, wat eigenlijk? De band aanhalen. Me zien, 
me spreken allicht. Me bijpraten over zijn gezin, over vrouw, 
zoon, dochter.

Het is misschien wel een jaar geleden dat ik daar voor 
het laatst over de vloer was. Dat ruime, vrijstaande huis in 
de bosrijke buitenwijk. Het heerlijke eten. De beleefde kin-
deren – mijn neefje en nichtje. Ingmar, mijn hardwerkende 
broertje met het perfecte gezin. Het is een warm, comfor-
tabel en liefderijk huis, dat merk je aan alles, en toch blijf ik 
nooit lang, want al na een uur heb ik het gevoel dat ik de 
sfeer bederf.

Faber dus. Een klassieke, Duitse naam. Maar deze Faber is 
een Nederlander. Dat zegt hij tenminste. Zou ik ook doen. 
Zit je altijd goed. Nederland, daar kun je moeilijk iets lelijks 
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over zeggen. Behalve dat het veel te klein is. Dat is ook zo-
iets wat je van bovenaf uitstekend waarneemt. Zo vlieg je 
boven Nederland, zo ben je al bij de Noordzee.

Ach, Nederland… je kunt er eigenlijk alleen maar om la-
chen.

Ik kan me niet herinneren dat ik ooit door een Neder-
lander ben gebeld. Er waren Amerikanen, Engelsen, Polen, 
Zweden, een enkele Rus. Meest luie journalisten, die tot de 
ontdekking waren gekomen dat het alweer zo en zo lang ge-
leden was. Je kon er vergif op innemen: als er een jubileum na-
derde, kwamen de telefoontjes vanzelf. Zelfs als ik weer eens 
een nieuw nummer had, slaagden de volhouders erin mij te 
bereiken. Ik hield het meestal kort. Zij ook trouwens. Wilden 
alleen maar een antwoord op de standaardvragen: hoe, wat, 
waarom. Als ze vroegen wat ik tegenwoordig deed, waar ik 
woonde, of ik getrouwd was, antwoordde ik ontwijkend.

Een enkeling wilde mij ontmoeten. Hield ik altijd af. 
Als ze aandrongen, noemde ik mijn prijs. Dat was genoeg 
om de meesten af te schrikken.

Alleen de Duitsers belden nooit. De Duitsers moeten 
mij niet, dat is altijd zo geweest. Ze hebben lang geleden 
besloten dat ik een vreemde vogel ben, iemand die buiten 
de lijntjes kleurt, en daar houden ze niet van, die negeren ze 
het liefst. Ze zijn goed in vergeten, die Duitsers; vergeten en 
doorgaan, uithuilen en opnieuw beginnen.

Ik kan het weten. Ik ben er zelf een.

—

Als ik aan mijn broer denk, zie ik zijn achterhoofd. Een wijd-
vallende bos stroblond haar tot in zijn nek. Hij zit gebogen 
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over het bureautje in onze slaapkamer en is zo ijverig aan 
het schrijven dat hij mij niet eens opmerkt. Zachtjes kom ik 
dichterbij. Het eenzame lamplicht werpt schaduwen in zijn 
gezicht, hij heeft zijn ogen toegeknepen, het puntje van zijn 
tong steekt uit een mondhoek.

Schrijft hij stiekem gedichten? Een hartstochtelijke lief-
desbrief? Een vlammend protest tegen de kernwapens?

Nee, hij maakt zijn huiswerk.
Ik was zeer gesteld op Ingmar. Ik hield van zijn donzige 

voorkomen, zijn bedeesde stem, zijn vanzelfsprekende aan-
wezigheid.

We hadden een hond, Ingmar en ik. Felix, een cocker-
spaniël. Ze hoorde bij ons, niet bij mijn ouders. Wij kochten 
haar voer, gaven haar te eten, lieten haar uit, knipten haar 
nagels, wasten haar. ’s Morgens voor school ging ik meest-
al met haar wandelen, tussen de middag ging Ingmar, enzo-
voorts. Als we er niet uitkwamen wiens beurt het was, gin-
gen we samen. Wandelen langs de rivier, of het bos in. Ook 
toen ze ouder werd, bleef Felix dat hulpeloze puppy-achtige 
houden. Ze had niet zo’n uitgekookt karakter als die ranke 
herdershondjes; Felix was eerder zo’n goedmoedige lobbes, 
maar dan in mini-uitvoering. Struikelde vaak in greppels. 
Groef naar muizen, die een halve meter verderop tegen mijn 
laars opkropen. Ze hield van ons, zeker weten. Nooit een 
pesthumeur in ons bijzijn, altijd weer als een kind zo blij als 
we thuiskwamen van school.

Alleen als Felix in bad moest, sloeg haar stemming radi-
caal om. Van uitgelaten wervelwind tot bevende angsthaas, 
met ontketende krachten. Moesten we haar met zijn twee-
en naar de badkamer sleuren (dat gekmakende gekras van 
hondennagels over een tegelvloer). Ik hield haar vast, ter-
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wijl Ingmar haar inzeepte en afdouchte. Iedereen werd nat. 
Eenmaal drooggerost, zat een intrieste Felix ons een halve 
dag verwijtend aan te kijken vanuit een hoekje bij de bank. 
Daarna was alles weer als vanouds.

Mijn kleine broertje. Zijn hulpeloos blonde haar. Zijn gro-
te ogen. Zijn verlegen zwijgen in het bijzijn van vreemden. 
Zijn angst voor het donker. Zijn beer. De beer die altijd mee 
moest, die hij zelfs toen hij al naar de middelbare school ging 
nog in zijn boekentas propte.

Als een goede, brave, oudere broer maakte ik me ern-
stig zorgen om hem. De basisschool was al geen makkie, 
maar vergeleken met de middelbare school was het een 
feest van liefde, en als iemand geknipt leek voor de rol van 
pispaaltje, dan was hij het. Maar hoewel hij absoluut niet bij 
de populaire leerlingen hoorde, had Ingmar het onmiddellijk 
en hartstochtelijk naar zijn zin op de middelbare school. Hij 
studeerde hard, haalde onverwacht hoge cijfers, maakte veel 
vrienden, voetbalde in het schoolelftal, en kreeg toen hij zes-
tien was verkering met Hannah.

Een paar weken voor mijn daadwerkelijke vertrek 
kwam Hannah voor het eerst bij ons op bezoek. Ik herinner 
me dat er op de deur van mijn kamer werd geklopt terwijl ik 
gebogen zat over gedetailleerde kaarten van de Sovjet-Unie 
die ik had besteld bij een postorderbedrijf in Frankfurt.

‘Binnen,’ zei ik, in verwarring (bij ons thuis werd in de 
regel niet op deuren geklopt), terwijl ik haastig de kaarten 
bij elkaar graaide en in een la stopte. De deur ging open, mijn 
broertje kwam binnen met een schuldbewuste uitdrukking 
op zijn gezicht, en in het kale lamplicht van de gang stond 
zij, één en al glimlach.
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Er was nog nooit een meisje bij ons binnen geweest, de 
gedachte alleen al was belachelijk, en nu stond ze daar ge-
woon. Helemaal niet verlegen, maar mooi, vriendelijk, geïnte-
resseerd, en verontrustend normaal. Of in ieder geval normaal 
vergeleken bij de wereldvreemde eenheid van ons gezin, waar 
Ingmar zich inmiddels met alarmerende voortvarendheid van 
losmaakte.

Misselijk van de schok en de jaloezie schudde ik Han-
nahs hand.

Tijdens het avondeten, terwijl ik zwijgend de soep le-
pelde en mijn best deed om niet naar Hannah te staren, trof 
het me als een plotselinge werkelijkheid. Ja, ik zou gaan. Ik 
zou mijn plan uitvoeren. Het plan waar ik al bijna een jaar 
over had nagedacht, waar ik in het grootste geheim voorbe-
reidingen voor had getroffen, maar wat ik tot dat moment 
nog zag als een spannend spel, niet als een concreet vooruit-
zicht.

De volgende dag nam ik de bus naar het vliegveld Uetersen, 
de thuisbasis van Aeroclub Hamburg. In die tijd beschikte 
de vereniging over vier toestellen die je kon charteren. Na-
tuurlijk had ik van tevoren mijn keuze al gemaakt: het zou 
de Cessna Skyhawk 172 worden, een vierzitter, uitgerust met 
extra brandstoftanks, waardoor het bereik was uitgebreid 
tot meer dan 1300 kilometer, zodat je maximaal acht uur 
non-stop kon vliegen. Ik betaalde contant, voor een periode 
van half mei tot begin juni. Het geld had ik gespaard van mijn 
salaris als leerling-klerk bij een groothandel in snuisterijen, 
waar ik was gaan werken toen ik van school afging.

In de kelder vond ik een oude brommerhelm, die nog 
van mijn vader was geweest. Ik begon een lijst te maken van 
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het hoogstnoodzakelijke. Slaapzak, tandenborstel, zaklamp, 
kaarten, kompas, dat werk.

Met hulp van mijn vader, altijd bereid als er iets te klus-
sen viel, schroefde ik de passagiersstoel en de achterbank 
uit de Cessna om het toestel lichter te maken, en ruimte te 
maken voor de bagage. Ik had mijn ouders gezegd dat ik op 
vakantie ging naar Engeland. Misschien ook naar Scandina-
vië, als het weer goed was. Ze geloofden mij, denk ik, maar 
wat ze dachten kon me in feite niet schelen. Ik ging, punt uit.

Als ik met mijn broertje in het stapelbed lag, werd ik 
iets loslippiger. ‘IJsland,’ fluisterde ik tegen de zachtjes dei-
nende spiraalbodem boven me. ‘Helsinki.’ Maar Ingmar zei 
niets terug, misschien sliep hij al.

Een paar dagen voor vertrek knipte ik uit zelfklevende, 
goudkleurige folie een zelfbedacht symbool voor mijn mis-
sie, dat ik op de staart van het toestel plakte. Daar ben ik 
later nog hard om uitgelachen. Ik wilde er de drie-eenheid 
Vrede, Vrijheid en Hoop mee uitbeelden, maar het eindre-
sultaat leek nog het meest op een primitieve raket.

Daar ga je met je goede bedoelingen.
Overigens dacht ik in die laatste dagen geen seconde 

meer aan Vrede en Vrijheid, en wat Hoop betreft, hoopte 
ik vooral dat ik als het ware de mentale kracht zou kunnen 
verzamelen om de oversteek daadwerkelijk te maken. Het 
is geen wereldschokkend inzicht, maar zoiets weet je pas als 
je het probeert. Vandaar die lange omweg, via Reykjavik en 
Helsinki. Het was een test. Ik wilde weten of ik het aankon, 
of ik het in me had. Het: de moed, de ballen, de Pure Klasse.

Iedere hobbypiloot weet dat een vlucht naar IJsland een 
serieuze onderneming is. Je vliegt urenlang boven de Noord-
zee, wat al best spannend is en een groot vertrouwen in de 
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techniek vereist. Maar als dan het weer plotseling verslech-
tert en het zicht vermindert, wordt het pas echt eng. Dan is 
het alsof je met 180 kilometer per uur door een donkere tun-
nel raast. En zelfs met alleen maar een beetje zijwind kun je 
makkelijk uit koers raken boven open zee. Een paar graden 
te veel naar het westen of het oosten en je mist je doel. Brand-
stof raakt op, en na de hulpeloze zweefduik dobber je nog een 
paar minuten in de Noordelijke IJszee voor je, bevangen door 
de kou, het bewustzijn verliest. Missie mislukt, in schoonheid 
gestorven, samen met mijn onfeilbare plan voor wereldvrede.

Maar als ik Reykjavik zou halen, zou ik voor mezelf 
hebben bewezen dat ik het aankon, dat ik een ware, onver-
schrokken piloot was, klaar voor de verovering van Moskou.

—

In de ruime toiletgroep van het café hangt een metersbre-
de spiegel. In alle eerlijkheid: ik zie er niet slecht uit voor 
een kerel van mijn leeftijd. Gebruind en afgetraind, met een 
beet je een roofvogelachtig profiel en alerte, stekende ogen. 
Nog geen spoor van grijze haren of beginnende kaalheid. 
Lang leve yoga.

Over tien jaar ben ik dik in de vijftig. Dan zal ik echt een 
ouwe lul zijn. Heel wat mensen wier bestaan ik nu voor lief 
neem, zullen er dan niet meer zijn. Mijn ouders misschien, de 
buren, een paar bekenden allicht. Er kan van alles gebeuren. 
Ongelukken, kanker, noem het maar op. Ik ben de laatste tijd 
gespaard gebleven voor onheil, maar geloof me, ik heb mijn 
portie gehad. Doing time, zeggen de jailbirds uit de film… Nou, 
ik heb Tijd gedaan. Leer mij Tijd kennen. Tijd – de gezel die 
nooit van je zijde wijkt, die bij je blijft tot het bittere einde.
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Als ik maar lang genoeg naar mijn spiegelbeeld kijk, zie 
ik het voor mijn ogen gebeuren. Een ooglid begint vreemd 
te sidderen, alsof een insect op het punt staat door de huid 
te barsten; de kloven in mijn wangen verdiepen zich. Wat is 
dat? Het is Tijd, ouwe jongen. Het is Tijd.

Zou hij me herkennen, Faber? Waarschijnlijk niet. Recente 
foto’s zijn er niet.

Het enige wat iedereen zonder problemen kan vinden, 
zijn die beelden van toen. De jongen met de ongemakkelijke 
bril, het rare haar, de neus als een haaienvin. Telkens als ik 
hem zie, schaam ik me een beetje. Aan de andere kant: als ik 
toen had geweten hoe ik er nu uit zou zien, had ik me mis-
schien ook geschaamd. Dus eigenlijk sta ik altijd aan de ver-
keerde kant van de geschiedenis.

Komt bij dat mijn onopvallendheid inmiddels zo goed 
als volmaakt is. Tijd heeft me anoniem gemaakt. Ik ben het 
gezicht dat opgaat in de massa, het gezicht dat niemand zich 
herinnert. Er is geen vrouw die zich naar mij omdraait in su-
permarkt of winkelstraat, er is geen kind dat me toelacht.

Ik doe wat ik kan om dat zo te houden. Voor mij geen 
vlinderdas, puntsnor of geruite broek. Ik ga alleen de deur 
uit in grotestadsuniform. Donkerblauw nylon jack, zwarte 
jeans, zwarte Nikes. Soms een petje, als ik me in de massa 
begeef. Je weet maar nooit.

—

Op een zomerdag nam mijn vader Ingmar en mij mee naar 
het vliegveld. In stille extase observeerde ik het af- en aan-
vliegen van kleine propellertoestellen. Het verre, opgewekte 


