
T
im Geraghty zou zondag-
morgen het liefst met zijn
vrouw en dochters op een
tropisch eiland willen zijn,
ver van New York en de her-

inneringen aan 11 september 2001. In
plaats daarvan zal hij vier kazernes
bezoeken waar hij de brandweer-
mannen en de nabestaanden van
omgekomen brandweerlieden kent.
De rest vandedag is voorhet gezin.

‘We gaan iets leuks doen. Ik wil mijn
meiden zien glimlachen. Wemoeten
verder.’
Als grootste brandweer van de

grootste stad van de VS werd het Fire
Department of New York (FDNY) tien
jaar geleden zwaar getroffen: 343
brandweerlieden vonden de dood.
Ter vergelijking: in de hele VS kwa-
men in 2010 87 brandweerlieden om.
De brandweer is getekend en ge-
vormd door die ervaring. In Ameri-
kaanse boeken, speelfilms, televisie-
series, toneelstukken en dezer dagen
in talloze herdenkingsartikelen wor-
den de brandweermannen als on-

wrikbare, tragische helden afgeschil-
derd.
Binnen de FDNY kent iedereen

mensen die omkwamen of naasten
verloren. De doodwas democratisch:
van topcommandanten en kape-
laans tot ambulancewerkers en eer-

stejaars brandweerlieden. Onder de
doden van 9/11 waren Geraghty’s
broer Eddie, zijn zwager Thomas De-
Angelis, en negentien van de twintig
directe collega’s van zijn kazerne in
het stadsdeel Queens.
Firefighters in de VS noemen elkaar

‘brother’. Geraghty verloor dus 21
broeders. Dat is een schokkend aan-
tal, zelfs in deze kringen waar dood
en verlies niet ongewoon zijn – zelfs
in de context van 9/11. ‘Ze zeggen dat
niemand méér naasten heeft verlo-
ren op die dag’, vertelt Geraghty (43).
‘Ik weet het niet.’
Eerder in 2001 kwam hij vast te zit-

ten in eenbrandendpand tijdenshet
beruchte Father’s Day Fire in het
stadsdeel Queens, waarbij zijn colle-
ga’s links en rechts van hem levend
verbrandden. En enkelemaanden na
9/11 overleefde hij nóg een instorting
van een gebouw na een brand. Ge-
raghty: ‘Het was mijn jaar niet. Maar
ik vraagmewel vaak af waarom ik er
nog ben.’
‘Timmy’, zoals iedereen hem

noemt, dient nog steeds als brand-
weerman, tegenwoordig in Manhat-
tan. Daarnaast werkt hij voor zich-
zelf als elektricien in Massapequa,
even buiten New York City, waar hij
woontmet zijn gezin.
Geraghty is een sterke, vriendelijke

en kalme man – precies wat je hoopt
van een brandweerman die mensen
uit penibele situaties bevrijdt. Op
zijn gele T-shirt staan de woorden
‘Life IsGood’ boveneen lachendvisje.

En wanneer hij vertelt over zijn
vrouw Kristi en zijn drie dochters
– Amanda, Paige en Olivia – bevestigt
de blik in zijn ogen dat het leven in-
derdaad goed is.
In New York lopen tal van (oud-)

brandweerlieden rondmet verhalen
vanheroïek, verlies, traumaenziekte
door het reddingswerk in de giftige
atmosfeer van Ground Zero. Geen
van hen praat graag over 9/11. Maar
rond de jaarlijkse herdenking kun-
nen de mannen er niet omheen, ze-
ker dit jaar. Iedereen wil herinnerin-
gen delen en contactmaken.
De tiende zal naar verwachting de

laatste grote herdenking van 9/11
zijn. Brandweerlieden hebben het
gevoel dat burgemeester Bloomberg
wel klaar is met al dat herdenken. Zij
zeggen te vrezendat de gemeente zal
stoppenmet een geliefde traditie: de
vier aankondigingen over de luid-
sprekers van alle ruim vierhonderd

kazernes, gevolgd door stiltes, op de
tijdstippen dat de beide torens wer-
den getroffen en instortten.
De meeste brandweerlieden zijn

van nature geen praters, beaamt Ge-
raghty. Maar gesprekken met zijn
nieuwe collega’s dienden als een
soort ‘emotioneelmedicijn’, heeft hij
ontdekt. ‘De jongens komennaarmij
toe, en het helpt mij om hen te hel-
pen.’
Met zijn enige overgebleven colle-

ga zorgde hij ervoor dat de nieuwe
brandweerlieden de namen leerden
kennen van de negentien doden uit
hun kazerne, ‘Squad 288’ in Queens.
Hij liet foto’s zien, vertelde grappen
en verhalen over ze. Zo is de herinne-
ring aan de mannen van brandweer
kazerne 288 in leven gehouden. ‘De
nieuwe jongens kunnen nu oprecht
tegen de nabestaanden zeggen: Ik
heb veel gehoord over je man, zoon
of broer. Hij was een goeie vent.’
Als jongste van zeven kinderen in

een Iers-Amerikaans gezin keek Tim-
my op tegen zijn oudste broer Eddie.
Hun grootvader en vader waren
brandweermannen, dus het lag voor
de hand dat tenminste een paar van
de zoons bij de FDNY gingen.
Timmy werd eerst elektricien. In

1993 had hij toevallig een klus in de
wolkenkrabber pal naast het Word
Trade Center, toen de tweelingtorens
voor het eerst door een bomaanslag
van radicale moslims werden getrof-
fen. Niet lang daarna voegde ook hij
zich bij de brandweer in navolging
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‘Ik vraagmewel vaak afwaarom ik
TimGeraghty verloor op 9/11 zijn broer,
zwager en negentien naaste collega’s. De
brandweerman uit New York leeft
welgemoed verder. ‘Watmoet ik anders?
Gaan liggen en huilen?’
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11 september 2001: enkele New Yorkse brandweerlieden rusten even uit bij de resten van de Twin Towers in New York nadat twee gekaapte vliegtuigen tegen de gebouwen zijn gevlogen.

Ik wil mijn meiden
zien glimlachen.
We moeten verder
Tim Geraghty
Brandweerman in New York
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Stad New York
‘beter voorbereid’
op nieuwe aanslag

‘Ik snap niet dat ze de metro nog
niet hebben getroffen’, zegt Richard
McCluskey (57), een sinds kort gepen-
sioneerde contraterreur-expert van
de New Yorkse brandweer (FDNY).
‘We hebben geluk.’
Vijf dagen na de aanslagen maakte

McCluskey promotie tot kapitein, zo-
als veel brandweerlieden; er waren
honderden mensen weggevallen, ve-
len in leidinggevende functies. Terwijl
hij bij kazerne 134 in Queens bleef
werken, ontwikkelde hij zich tot ter-
rorismekenner. Hij volgde speciale
cursussen op de militaire academie
Westpoint, en ging counter-terrorism
doceren aan de brandweeracademie.
De FBI en politie van New York

(NYPD) misten aanwijzingen vóór
9/11, en de reacties van de NYPD en
FDNY waren op 9/11 dodelijk chao-
tisch. Er waren geen plannen en com-
municatiemiddelen voor een noodsi-
tuatie van zo’n omvang. Maar onder
politiecommandant Ray Kelly heeft de
NYPD tal van nieuwe aanslagen verij-
deld, waar het publiek doorgaans
niets van af weet, zegt McCluskey. En
de FDNY heeft Joe Pfeiffer, die op 9/11
als eerste brandweercommandant bij
de torens was en later doorstudeerde
aan Harvard University. Hij voert nu
het Center for Terrorism and Disaster
Preparedness aan. McCluskey kent
Pfeiffer goed. ‘Met zulke mensen aan
de leiding is NewYork veel beter voor-
bereid’, zegt hij
Het probleem is dat zelfs een suc-

cesgraad van 99 procent niet vol-
doende is, voegt hij toe. ‘De vijand
hoeft één keer effectief te zijn, wij el-
ke keer.’
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van zijn broer, ‘om al die grote verha-
len aan de keukentafel beter te kun-
nen begijpen’.

Acht jaar later, in de nazomer van
2001, was hij herstellende van een
blessure aan zijn been. Op 10 septem-
ber had hij een ‘lichte dienst’ in ka-
zerne 288. De 11de zou een vrije dag
zijn, maar Geraghty spoedde zich
naar Ground Zero zodra het alarm
klonk, net als elke brandweerman in
de stad.

Toen hij en zijn vader niet snel iets
hoorden van Eddie en Thomas (‘Tom-
my’), wist Geraghty genoeg. ‘We be-
seften meteen: hier is niemand le-
vend uitgekomen.’

Maandenlang bleef hij helpen en
graven in het puin. Maar noch van
zijn broer noch van zijn zwager werd
een spoor gevonden. ‘Geen veter,
geen nagel, niets.’ Wel kwam er in
2002 een bandopname vrij, waarin
het laatste gesprek van Eddie met

zijn commandant was opgenomen.
‘Ze waren een actieplan aan het ma-
ken. Dat was goed om te horen. Het
enige dat ik van hem heb.’

Soms wordt hij moe van de men-
sen die hem blijven aanspreken over
9/11, zeker nu hij sinds kort bij een
nieuwe kazerne middenin Manhat-
tan werkt. Geraghty blijft altijd be-
leefd wanneer toeristen en buurtge-
noten een praatje maken of op de fo-
to willen. Maar hij benadrukt: ‘Wij,
de jongens die hier rondlopen, zijn
geen helden. De gasten die hun leven
gaven wel.’

Geraghty praat veel met zijn
vrouw, wat hem goed doet. Maar
waarom hij zich oké voelt en zoveel
anderen niet? Hij denkt er liever niet
over na. Werken is beter. Het liefst
stort hij zich in ‘een goeie brand, een
goeie noodsituatie’, om bezig te zijn,
mensen te helpen, herinneringen
weg tedrukken. ‘Watmoet ik anders?
Gaan liggen en huilen?’

Geraghty valt even stil. ‘Deze dagen
zijn wel zwaar. Ik zou mijn broer wil-
len bellen voor advies.’

Wat helpt, is een mantra die een
Vietnam-veteraan ooit aan hem
doorgaf. De oud-soldaat had al zijn
vrienden in de oorlog verloren en
kwam spontaan naar de brandweer-
kazerne van Geraghty om koffie te
drinken. Niemand wist waar hij van-
daan kwam of wie hij was. Hij ver-
scheen gewoon. ‘Het wordt nooit
makkelijk’, zei de man. ‘Het wordt
wel makkelijker.’

Wij, de jongens
die hier rondlopen,
zijn geen helden
Tim Geraghty


