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een valse start

In januari had de stad het asvale gelaat van een stervende. De lucht 
hing laag boven de daken, kou bedekte de straten. Hier en daar 
knipperde nog een kerstster, maar de gloed van december was uit-
gedoofd; op de stoep lagen kerstbomen geduldig hun einde af te 
wachten. Het openbare leven was weggestopt tussen opgetrokken 
schouders en gebogen hoofden. Ramen zaten dicht, gordijnen kon-
den net zo goed gesloten blijven: het waren dagen waarop het don-
ker werd voor het goed en wel licht was.

Het miezerde toen Jakob en Fabian elkaar omhelsden. Het was 
een kortstondige begroeting, handen, borst, wangen waren de na-
bijheid van de ander ontwend. Jakobs armen waren krachtiger, zijn 
glimlach overtuigder. Fabian incasseerde gelaten de klopjes op zijn 
rug. Zijn smalle bovenlijf scheen vloeibaar naast het granieten torso 
van zijn vader, zijn schouders waren gekromd alsof iemand voort-
durend steun bij hem zocht.

Alles goed? Alles goed.
Jakob had de nieuwjaarswandeling langs de Spree in het leven 

geroepen, omdat ze elkaar dan minstens één keer per jaar zouden 
zien en omdat zwijgzaam lopen beter was dan zwijgzaam eten. Hij 
dwong zichzelf de rook van Fabians sigaret te negeren en zei dat hij 
dit jaar de marathon ging lopen. Hij hief zijn hand. Ja, vorig jaar 
had hij het ook gezegd, dat was hij niet vergeten, maar het was erbij 
ingeschoten. Nu moest het ervan komen, het was een haalbaar doel. 
Of niet soms? Waarom doe je niet mee? Stel je eens voor hoe het 
voelt om onder de Brandenburger Tor te fi nishen.
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Fabian bracht een nieuwe sigaret tussen zijn lippen en stak hem 
met de smeulende peuk aan. De kilte wurmde zich door zijn dun-
ne jas. Hij stelde het zich niet voor. Hij hoorde de onuitgesproken 
vragen, bemerkte de versnelling van zijn vaders passen toen de ant-
woorden uitbleven.

Ze liepen langs het Hauptbahnhof en het Kanzleramt. Jakob 
wenste Frau Bundeskanzlerin een gezond nieuwjaar. Fabian salu-
eerde grijnzend. Ze volgden de Spree en passeerden het Haus der 
Kulturen der Welt, zagen het plakkaat waar 100 Jahre Gegenwart 
/ 100 Years of Now op stond. Honderd jaar, tegenwoordig steeds 
vaker de duur van een mensenleven, vroeger een onoverbrugbare 
afstand naar de toekomst. En wie hier aan de afgelopen honderd 
jaar dacht, duizelde het eveneens. Wat was hier nog over van het nu 
van honderd jaar geleden?

Plotseling verhevigde de motregen zich tot dikke druppels die 
hard en koud op het voorhoofd van de beide mannen uiteenspatten. 
Jakob trok zijn muts uit zijn jaszak, maar de regenbui verdween 
even abrupt als ze gekomen was en hij duwde de grijze wol weer 
terug. Volgende week zou het gaan sneeuwen. Hevige sneeuwval, 
waarschuwde Jakob. Fabian knikte.

Onzichtbare draadjes teleurstelling hielden hen bij elkaar. Maar, 
en zo redeneerde Jakob met name, waar teleurstelling was, waren 
verwachtingen. En zolang er verwachtingen waren, ook al werden 
die niet ingelost, was er iets. En iets was goed. Ooit was er meer 
geweest. Ooit was de familie Richter een normaal gezin: vader, moe-
der, dochter en zoon. Een gezin uit een reclame, afgezien van het feit 
dat ze geen hond hadden (en niet altijd lachten). De jaren negentig 
waren gelukkige jaren geweest. Jaren van voorspoed en vakantie. 
Afgezien van het feit dat de hereniging van de stad en het land moei-
zaam verliep. Alles was altijd goed geweest, afgezien van de feiten.

Misschien moeten we teruggaan naar waar het nog goed was. 
Misschien moeten we daar beginnen, waar het goede begon: aan 
het einde van de geschiedenis.
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Jakob was dertig geweest, droeg een toentertijd modieuze snor en 
had niet kunnen bevroeden dat die nacht zijn leven fundamenteel 
veranderen zou. De details waren hem zo levendig bijgebleven dat 
het hem soms voorkwam alsof er sindsdien slechts dagen in plaats 
van decennia verstreken waren.

Een jonge man was hij en zijn vrouw Stephanie was nog jonger 
en ze werden gadegeslagen door een verpleegster wier ogen uit de 
kassen dreigden te rollen. Ze sprak hen toe als een sergeant: krachten 
sparen, rust bewaren, tijd stukslaan. Een goed begin is het halve 
werk, meende ze tot vier keer toe. Jakob stemde hiermee in, maar 
voor de geadviseerde rust moest het mens zich eerst uit de kamer 
verwijderen en dat leek ze geenszins van plan. Ze draaide haar bolle 
ogen afwisselend van Stephanie naar hem en bij iedere wending 
trakteerde ze hen op een adagium.

‘U kent het klappen van de zweep, dit wordt uw derde, toch?’
‘Tweede,’ zei Jakob.
‘Precies, u weet waar Abraham de mosterd haalt.’
Jakob en de verpleegster stonden aan weerszijden van het bed, 

Stephanies buik tussen hen in, een door het laken ingesnoer-
de skippybal. Toen ze zwanger van Clarissa was geweest, was 
 Stephanie niet half zo uitgedijd en Jakob hield stiekem rekening 
met de mogelijkheid dat zijn vrouw vandaag twee kinderen zou 
baren. Je wist het nooit, ook artsen konden een leven over het 
hoofd zien.

De afgelopen drie weken had Stephanie zich bij ieder krampje, 
steekje, schopje hoopvol opgericht en gezegd dat het kind nu wel-
eens zou kunnen komen, heus, ze voelde iets, ze voelde het, maar 
telkens bleek het loos alarm. Ze was vijf dagen geleden uitgerekend 
en het torsen van de geweldige buik was met de minuut een onmo-
gelijkere opgave geworden.

‘Pas bij tien centimeter ontsluiting kan het feest beginnen,’ zei de 
verpleegster en ze richtte haar vissenblik op Stephanie, die korzelig 
aan haar nagelriemen pulkte.
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‘Goed, dank u vriendelijk, we wachten rustig af,’ zei Jakob. ‘Het 
is ons duidelijk, toch schat?’

Stephanie knikte traag en wist een halfbakken glimlach te pro-
duceren.

‘Tien centimeter,’ zei de verpleegster.
‘Geduld is een schone zaak,’ zei Jakob.
Bevestigend hoofdknikje van de verpleegster, vernietigende blik 

van Stephanie. Jakob sloot de deur achter de zuster, ging bij zijn 
vrouw zitten en streelde haar hand tot ze zacht snurkte. Het was even 
voor zevenen toen hij opstond, een voorzichtig kusje op  Stephanies 
buik drukte, ‘tot zo’ fl uisterde en de kamer verliet.

De gang oogde verlaten, hij hoorde vaag het geluid van een radio, 
verder hing er een beheerste stilte in de smalle, smetteloze ruimte. 
Jakob moest naar de wc. Twee artsen stoven voorbij. Ze liepen als 
één man, dicht tegen elkaar aan, zodat hun jassen samensmolten tot 
een wit vlak. In hun stembuigingen klonk gesmoorde opwinding 
door. Misschien stonden ze op het punt zich over een buitengewoon 
bloederig spoedgeval te buigen.

Jakob vond de wc die, in tegenstelling tot de fris gepoetste gang, 
smoezelig was en zurig rook. Het lozen van zijn plas was niettemin 
aangenaam. Hij waste zijn gezicht. Het licht knipperde, zijn spie-
gelbeeld doemde als een spookverschijning op. Van de vorige keer 
wist hij dat hij de komende uren tot vleesgeworden machteloosheid 
zou transformeren. Plotseling werd hij overvallen door een hevige 
onrust, hij haastte zich over de vreugdeloos glimmende vloer, om-
zeilde een jammerende kerel in een badjas en vloog de kamer in.

Stephanie zat rechtop in bed, rode vlekken in haar nek, lippen 
op elkaar geklemd, ogen wijd open. Naast haar de verpleegster, die 
zich met een ferme ruk naar Jakob toe draaide. ‘Tijd om de handen 
uit de mouwen te steken, Herr Richter.’

Fabian Richter werd geboren op 9 november 1989 om 22.49 uur.
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In zijn herinnering was Jakob op beide plekken tegelijk geweest. Hij 
voegde zichzelf tussen de beelden die de wereld overgingen en die 
hij pas later zag. Hij stond op de Muur en naast het bed. Hij juichte 
mee met de uitgelaten massa en spoorde zijn tierende vrouw aan. Hij 
hield zijn armen in de lucht om de vrijheid te vieren en in diezelf-
de armen lag zijn zoon. Het ‘sofort, unverzüglich’ van Schabowski 
had niet alleen de Oost-Berlijners, maar ook het kind in beweging 
gebracht. Terwijl de mensen naar de grensovergangen liepen, werd 
het kind door het geboortekanaal geduwd. En toen de offi  cieren op 
eigen gezag de grens openden, omdat de situatie onhoudbaar werd, 
perste Stephanie met al haar kracht hun jongen haar lichaam uit, de 
wereld in. Euforie over het onvoorstelbare wat eigenlijk heel logisch 
was – een nieuw leven, een grenzeloos  Berlijn – vulde de stad en de 
ziekenhuiskamer.

Jakob had het niet zien aankomen noch overzag hij de gebeurte-
nis, maar hij had het zeldzame besef dat hij een belangrijk moment 
beleefde, een historisch moment, dat voor hem onlosmakelijk ver-
bonden was met het pasgeboren kind. En of het nu precies op dat 
moment gebeurde, is achteraf moeilijk vast te stellen, maar voor 
Jakob begon een nieuw leven.

Hij was tot dan toe niet bijzonder geïnteresseerd geweest in po-
litiek. Hij had überhaupt geen diepgravende interesses aan de dag 
gelegd. Hij had stomme baantjes, meestal via zijn schoonvader, hij 
had een vrouw en vrienden, hij las de krant en betaalde rekeningen 
binnen de opgegeven termijn, een enkele keer dronk hij te veel, 
maar meestal was hij nuchter, meestal gedroeg hij zich normaal, 
vriendelijk, een aardige vader, een prima echtgenoot.

Jakob hield zijn zoon vast, stond op en zette een paar doelloze 
stappen. Welk eff ect zou deze gebeurtenis op het leven van het kind 
hebben? Was het inderdaad in Berlijn geboren, zoals een geëmotio-
neerde arts profetisch verkondigde? Konden ze het ‘West’ achterwe-
ge laten? De toekomst voelde dichterbij dan ooit, al kon Jakob zich 
er geen realistische voorstelling van maken. Een diep verlangen om 



14

onderdeel te zijn van die toekomst overweldigde hem. Aangestoken 
door de hoopvolle stem van de arts, ondervond hij een gespannen 
gretigheid om zijn leven om te vormen, hij hunkerde naar een rol in 
de geschiedenis, alsof hij de afgelopen dertig jaar vanaf de zijlijn had 
toegekeken, verlangde hij er nu naar mee te doen. Maar waaraan?

Hij zette zich weer naast het bed, probeerde de draaitol in zijn 
hoofd tot stilstand te brengen en zijn gedachten te concretiseren.

Stephanie tuurde glazig voor zich uit.
‘Zullen we hem niet Willy noemen?’ vroeg Jakob, er ineens van 

overtuigd dat het kind voorbestemd was tot iets groots. Over twintig 
jaar was dit hummeltje uitgegroeid tot een fl inke jongeman. Hij zou 
hem dan kalm en vaderlijk over deze uitzonderlijke dag vertellen. 
Dat vooruitzicht gaf Jakob een gewichtig gevoel, alsof hij hoogst 
persoonlijk aan deze wending had bijgedragen.

‘Willy Richter,’ zei hij langzaam.
Stephanie zakte witjes weg in de kussens.
‘Vernoemd naar een geweldig staatsman,’ fl uisterde Jakob. Hij 

wiegde het kind. ‘Willy,’ zei hij bijna vragend, alsof hij hoopte op 
een goedkeurend teken van het jongetje.

Stephanie schudde vermoeid haar hoofd. Ze vond Willy een 
sukkelige naam en daar kon ook een geweldig staatsman niets aan 
veranderen.

Terwijl Fabian groeide, nam de euforie in de stad af. Na het feest 
sprongen de tl-lichten aan: plotseling was iedereen bleek en bezweet, 
was alles lelijk en vies, waar het in het donker nog spannend en 
verleidelijk was geweest. Zelfs iets wat samen hoorde, kon uit elkaar 
gedreven worden. De twee helften stonden wantrouwig tegenover 
elkaar, als een uiteengerukte tweeling, die in de ander wel zijn even-
beeld herkende, maar die hem tegelijkertijd volkomen vreemd was.

Onder Jakobs kennissen groeide de afkeer voor die ander, voor de 
mensen die ze nog steeds aan de andere, de verkeerde kant, vonden 
staan. Wat het allemaal niet zou gaan kosten! Die lui leefden god-



15

betert in de middeleeuwen! Stuk voor stuk verraders en spionnen! 
Er waren ook West-Berlijners die vooral treurden om het verlies 
van hun eigen bijzondere status nu hun vreemde, vrije stad, hun 
eiland, verloren zou gaan. En Jakobs linkse vrienden beweerden 
dat de Bondsrepubliek haar weerzinwekkende systeem dat dreef op 
inhaligheid en uitbuiting de Oost-Duitsers niet op mocht dringen.

Maar Jakobs verlangen ontpopte zich tot vastberadenheid. Hij 
verdiepte zich in de politiek, bezocht lezingen en bijeenkomsten 
en vond de juiste formuleringen voor zijn eigen gedachten bij de 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands, de spd. Hij werd lid en hij 
ging weer studeren. De onzekerheid van de nieuwe situatie deed 
hem goed, deze onzekerheid leek niet tot oorlog te leiden, maar 
gaf hoop, gaf Jakob het gevoel dat het tijdperk van ontberingen 
defi nitief was afgesloten, dat de mens zichzelf toch kon overtreff en.

Gaandeweg dacht Jakob: ik ben een selfmade man. Dat was een 
begrip waar hij zich prettig bij voelde. Hij was opgegroeid in een 
klein dorp met ouders die klein dachten. Zijn vader stierf aan een 
hartaanval toen Jakob zestien was. Op een zondagochtend bezweek 
hij aan de ontbijttafel, ineens en geluidloos. Ze moesten de eier-
schilfers van zijn voorhoofd halen en de banaliteit van zijn sterven 
verbijsterde Jakob heviger dan zijn vaders dood an sich. Zijn moe-
der gaf zich vervolgens over aan haar vraatzucht en de tien jaar die 
haar nog restte, sleet ze voor het televisietoestel, tegelijkertijd ver-
slaafd aan en verbolgen over al het geluk van al die anderen dat de 
beeldbuis haar voorschotelde, met bonbons en sachertorte als enige 
lichtpunten in haar onbegrensde humeurigheid. Na een alarmerend 
telefoontje van de buurvrouw was Jakob naar zijn ouderlijk huis ge-
reden en had hij zijn moeder aan de keukentafel aangetroff en, haar 
hoofd op het tafelblad, haar armen langs haar lichaam, een lugubere 
kopie van zijn vader, al bleek haar doodsoorzaak een onbehandelde 
longontsteking te zijn.

Jakob was enig kind. De drie zwangerschappen na zijn geboorte 
eindigden in een miskraam. Daar was nooit over gesproken. Net 
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zomin als over het verleden. Er waren Jakob slechts enkele details 
bekend, er hadden in de familie helden- noch gruweldaden plaats-
gevonden. Er was gewoon verder geleefd. Misschien was dat al gru-
welijk genoeg.

Jakob was aanvankelijk naar West-Berlijn gegaan om de dienst-
plicht te ontlopen, maar kon het niet zijn dat hij voorbestemd 
was voor iets groters? Na de Wende brak er voor hem een periode 
aan van bloei, van ontplooiing. Via zijn vervolgopleiding aan het 
 Instituut voor Stedenbouw belandde hij in de lokale politiek. Hij 
begon erin te geloven dat hij het ver kon schoppen, dat het sociaal-
democratisch gedachtegoed een antwoord had op ieder vraagstuk en 
dat de derde weg het gedroomde evenwicht tussen marktwerking en 
de verzorgingsstaat vormde. Hij had plezier in de discussies, in de 
vergaderingen, ook als die soms eindeloos duurden en zelfs als het 
leek of ze niet vooruitkwamen. Jakob begreep dat politieke hervor-
mingen tijd en een uitputtende voorbereiding vergden. Ondertus-
sen zag hij de stad veranderen van een grauw oord met een duister 
verleden in een plek waar kunstenaars wilden wonen, waar gedanst 
en gedroomd werd.

Ook Stephanie leek na Fabians geboorte gelukkig. Haar gelaats-
trekken waren ontspannen, haar huid was blozend, haar ogen le-
venslustig. Ja, ze was vrolijk. Ze zong liedjes, hield het kind tegen 
haar borst, weefde om hem en haar een cocon van warmte en te-
derheid.

Hoe anders had ze het moederschap ervaren bij haar eerstgebo-
rene. Clarissa’s komst had haar uitgeput, had haar lichaam geschon-
den op een wijze die ze niet voor mogelijk had gehouden en haar 
geest in een staat van vertwijfeling gebracht. Onbeholpen liep ze 
met het meisje rond, dat de eerste weken aan één stuk door huilde. 
Het slaapgebrek dreef Stephanie tot waanzin, duwde haar de afge-
zonderde wereld van haar gedachten in.

Op een avond kwam Jakob thuis van zijn werk, in die tijd was 
hij in dienst van een zo goed als bankroete bouwfi rma, en trof 
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 Stephanie in een stoel aan, haar knieën opgetrokken, haar handen 
op haar oren, voor haar neus een halfl ege fl es wodka. Haar bodem-
loze blik joeg hem angst aan. Ze had de volumeknop van de radio 
helemaal opengedraaid, maar dwars door het pianoconcert hoorde 
Jakob hun dochter krijsen. De pianist speelde alsof hij Clarissa uit-
daagde en een ogenblik wilde Jakob die pianist zijn, snakte hij naar 
de fysieke inspanning en de aan bezetenheid grenzende concentratie 
die het vergde om in muziek te kunnen verdwijnen. Hij zette de 
radio uit. Clarissa’s solo was oorverdovend.

Haar samengetrokken gezicht was knalrood, Jakob tilde haar uit 
het bedje, voelde haar vochtige romper, voelde hoe ze gloeide. Hij 
wiegde haar en sprak woorden waarmee hij vooral zichzelf probeer-
de te sussen, want haar smekende onmacht deed hem trillen op zijn 
benen. Hij verschoonde haar en gaf haar een fl es die ze, nog niet 
geheel op adem gekomen, naar binnen schrokte. De paniek ebde 
weg uit haar gezichtje en ze lachte naar Jakob in een stilte die haar 
zelf ook scheen te verbazen.

Stephanie bleef onveranderd zitten, alsof ze het geschreeuw nog 
hoorde, alsof Jakob niet was thuisgekomen. Toen Clarissa in slaap 
was gevallen, legde Jakob haar neer en omarmde hij Stephanie. Ze 
was koud en hard. Een vrouw van vijfentwintig met de grimmige 
oogopslag van een oorlogsveteraan.

Uiteindelijk was het haar vader die Stephanie weer op het juiste 
spoor kreeg. Hij troostte haar op een manier die Jakob niet machtig 
was. Hij zag toe hoe zijn schoonvader het zelfvertrouwen van zijn 
vrouw opkrikte en op den duur vergat hij haar lege blik. Tot ze 
opnieuw zwanger werd.

Maar bij Fabian was alles anders. Ze was één met het jongetje, 
zoals dat van moeders verwacht werd. Ook Clarissa genoot van de 
welwillende stem waarmee haar moeder verhalen voorlas, van het 
enthousiasme waarmee ze plotseling kookte en het geduld waarmee 
ze Clarissa’s haar vlocht.

Stephanie drong erop aan dat Jakob de eerste oudjaarsavond in 
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hun geopende stad naar de Brandenburger Tor ging, waar hij met 
een miljoen mensen iets vierde wat verder reikte dan het nieuwe jaar, 
waar het vuurwerk een nieuw decennium aankondigde dat mooi en 
vol belofte was. (Toen er een tribune ineenstortte en de feeststem-
ming omsloeg, was Jakob al bijna thuis.) Hij geloofde dat alles al-
maar beter zou worden, een geloof dat hij niet kwijt zou raken, ook 
niet toen het failliet van dat denken zich ruimschoots aandiende.

De jaren negentig waren goede jaren, afgezien van de ruzies, de 
donkere buien, de scheuren in het fundament. De jaren negentig 
waren optimistisch, afgezien van de afbraak waarmee de opbouw 
gepaard ging. De jaren negentig waren jaren waar Jakob zich aan 
vastklampte, ook toen ze ver achter hem lagen.


