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We holden door drie weitjes waar we nooit eerder ge-
weest waren. Het ging bergaf. We holden harder dan 
we konden. Soms struikelden we over onze benen. 
Omdat we er nooit geweest waren, kenden we de ge-
vaarlijke plekken niet.
 Bernie gleed uit, en kwam met zijn buik in de 
zomp en met zijn gezicht in de prikkeldraad terecht. 
Ik dacht dat ik zijn wang hoorde scheuren, toen ik 
hem overeind trok. Ik zei ju tegen hem, iets wat ik nog 
nooit tegen hem had gezegd, omdat hij geen paard is. 
Bernie moest doorlopen, dat bedoelde ik, want Betje-
man zat achter ons aan. Ik hoorde Betjeman schreeu-
wen, twee weitjes hogerop, of misschien maar eentje, 
en ik kon alleen maar hopen dat hij Elmer niet te pak-
ken kreeg.
 Elmer draafde in wijde cirkels om ons heen. Hij 
kefte en jankte tegelijk, en hij dampte uit zijn bek, 
want het was koud. Hij dacht dat we speelden. Elmer 
dacht dat we het voor hem deden, dat hollen en over 
heggen heen springen. In het derde weitje gooide hij 
zich tegen me aan, en toen had ik al spijt.
 Waren we maar nooit bij Betjeman geweest. De 
eend onder mijn jas was dood, dat voelde ik. Mijn 
laarzen waren te groot, mijn benen deden pijn en ik 
had een eend doodgeknepen, maar er was geen tijd 
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om daarover na te denken. Bernie en ik moesten Bet-
jeman kwijt.
 De laatste sprong was de grootste, dat wisten we. 
We hadden er al vaker op geoefend, met appels onder 
onze jas, voor het gewicht. Bernie had vaart en het 
goede been. Hij sprong over de sloot of het een stoep-
rand was.
 Ik zat om te beginnen al fout. Ik was met mijn 
hoofd aan de overkant, maar mijn voeten waren er 
nog niet. Ik dacht dat ik al kon nadenken over Betje-
man. Ik dacht aan Betjemans dode eend onder mijn 
jas, en dat was niet goed. Ik haalde de andere oever 
maar net. Voor ik het wist stond ik met mijn hielen in 
het water en met mijn handen in het gras.
 De eend viel als een zak nat zand uit mijn jas, rol-
de van de oever af en gleed het water in. Ik keek er 
een paar tellen naar, alsof ik eerst nog moest beden-
ken hoe dat kon en waar die eend ook weer vandaan 
kwam.
 Ik voelde Bernies hand in mijn kraag.
 ‘Ward,’ zei hij.
 Hij trok me de slootkant op.
 Ik schudde met mijn voet alsof er een kiezel in mijn 
laars zat. Tegelijk hoorde ik gehijg achter me, en be-
dacht dat het Elmers gehijg moest zijn. De schrik 
sloeg in mijn benen.
 Elmer liep aan de overkant jankend heen en weer. 
Aan zwemmen heeft hij altijd een hekel gehad, en 
voor springen was hij te klein.
 ‘Kom dan, Elmer!’ riep ik.
 Elmer huilde harder dan eerst en gooide zijn kor-



7

te voorpootjes in de lucht, en nog eens en nog eens, 
maar springen durfde hij niet.
 Bernie en ik keken elkaar op hetzelfde moment 
aan. Groot en log als een os kwam Betjeman dich-
terbij. Hij vloekte al. Hij vloekte altijd. ‘Ik zal je!’ riep 
hij, terwijl hij met zijn plastic hand naar mij wees. 
Even leek het alsof Betjeman ging springen, maar hij 
bedacht zich.
 ‘Dat haal ik niet meer,’ zei hij spugend. ‘Maar als ik 
kon springen dan sprong ik en wrong ik die eend uit 
je kleren.’
 Alsof Bernie en ik het afgesproken hadden, streken 
we ons gezicht glad en keken naar Betjeman terug.
 ‘We kwamen Elmer halen,’ zei Bernie.
 ‘Waar is mijn eend,’ zei Betjeman, want hij wilde 
niks anders horen.
 ‘Eend?’ zei Bernie.
 ‘Eend?’ zei ik ook.
 ‘Meneer Betjeman,’ zei Bernie, alsof hij net van 
huis kwam en van niks wist, ‘Elmer loopt altijd ver, 
ook waar hij niet mag. We kwamen hem zoeken. Het 
is zijn schuld.’
 ‘Altijd zijn schuld,’ zei ik.
 Uit mijn ooghoeken zag ik dat Elmer schichtig 
naar Betjeman keek, en een eind verderop de oever af 
schoof, met zijn kop en lijf laag bij de grond. Ik hoor-
de hem snuffelen tot waar ik stond, zo boven de wind 
uit. Het kippenvel kroop langs mijn benen omhoog.
 ‘Als ik je te pakken krijg,’ zei Betjeman tegen mij, 
‘dan sleur ik je eigenhandig naar je moeder.’
 ‘U bent mijn vader niet,’ zei ik.
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 Elmer had de eend gezien, en sloeg met zijn staart. 
De eend kwam zijn kant op gedreven. Straks zette hij 
zijn kleine tanden in dat grote beest, en sleurde het de 
oever op, het riet uit. Straks kefte hij naar me, wilde 
hij laten zien wat hij gevonden had. Straks sprong hij 
ook nog trots om de eend heen, als om Betjeman te 
laten zien dat hij gelijk had. Dit is uw eend, dit is uw 
eend.
 ‘Wij weten van geen eend,’ zei ik snel. ‘We kwa-
men Elmer halen. Ik zal nooit nooit nóóit meer op 
uw landje komen.’ Ik zei het een keer hard, nooit, en 
een keer harder en een keer nog harder, maar Betje-
man was er doof voor. Hij luisterde niet, zeker niet 
naar mij, hij had de eend allang gezien. Zijn mond 
bleef openhangen en er kwamen alleen wolken uit. 
Hij keek naar zijn eend en hij keek ook naar Elmer, 
en zocht naar woorden. Zijn hand schudde en ging 
open in de richting van de sloot.
 ‘Eend,’ wilde ik zeggen. ‘Uw eend. Mijn Elmer,’ 
maar net op tijd pookte Bernie zijn elleboog in mijn 
zij, en schoot me voorbij. Hij rukte me aan mijn 
mouw met zich mee.
 Ik hapte naar adem, vooral omdat Betjeman heel 
hard begon te vloeken en te schelden.
 ‘Jullie hebben mijn eend vermoord!’
 Als ik hem moest geloven, dan was ik rot vanbin-
nen, en dicht bij de hel, en kwam het nooit meer goed 
met mij.
 Een eind verder pas durfde ik om te kijken, om-
dat ik Elmer had horen huilen, heel hoog en heel kort 
maar.
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 Betjeman, ginds ver aan de overkant van de sloot, 
stond met zijn plastic hand in het gras te wroeten. 
Hij schoot overeind en gooide zijn armen in de lucht, 
woedend, en ik dacht dat zijn ene arm langer was dan 
de andere. Dat zag ik, maar Elmer zag ik nergens.
 ‘Opschieten,’ zei Bernie. Hij trok mijn hoofd naar 
beneden, duwde me door het gat in hun heg, en zei ju 
tegen me.
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Op hun erf loeide de wind tussen het woonhuis en 
de schuur door. Onze jassen stonden er bol van. Ber-
nie trok de grote poort van het wagenhuis open. Ik 
moest snel naar binnen glippen, en Bernie ook, want 
de wind duwde de poort weer op een kier waar geen 
mens door kon. Er zat een blok hout tussen, het slot 
was stuk.
 ‘Kantje boord,’ zei Bernie, toen we samen in het 
halfdonker tussen de tractor en een stapel hout ston-
den.
 Binnen was de lucht dik en warm. Er sloeg iets op 
mijn adem, iets wat ik niet kon ruiken, maar wat naar 
benzine smaakte. Vanwaar we stonden, hoorde ik 
Bernies moeder zingen. Het klonk alsof ze me naar 
de keuken lokte, want ze zong van ‘Vrede en Geluk, o 
slaap nu, ik ben bij je.’
 ‘Bernie,’ fluisterde ik.
 ‘Nee,’ fluisterde Bernie. ‘Nu niet.’
 ‘Bernie, die eend,’ zei ik. ‘Ik heb hem doodgekne-
pen en we moeten Elmer halen, er was iets met hem, 
ik hoorde het, hij jankte raar.’
 ‘Nee,’ zei Bernie bijna hardop terug. Hij trok mijn 
gezicht vlakbij het zijne. ‘Je weet van geen eend, en 
waar Elmer is, dat weet je zusje, maar jij niet. Snap je 
dan niet dat je je mond moet houden? Wij weten van 
niks, Erwt!’



11

 Ik duwde Bernie van me weg. Hij stonk een beetje 
naar zweet en naar adem. En ik word niet graag Erwt 
genoemd.
 ‘Geen eend en geen Elmer?’ zei ik.
 ‘Ja, precies,’ zei Bernie. ‘Doe gewoon, doe dat, an-
ders heeft mijn moeder meteen genoeg gezien. Elmer 
redt zich wel. Als wij maar veilig zijn. Betjeman staat 
zo meteen bij mijn moeder op de stoep, en straks bij 
die van jou, daar wed ik om.’
 ‘Bij ons komt hij er niet meer in,’ zei ik.
 Bernie trok me met zich mee in de richting van de 
deur naar de keuken.
 In huis ging de bel. Het geluid kneep mijn keel 
dicht. Ik botste tegen Bernie aan.
 ‘Zie je wel,’ zei Bernie.
 We hoorden zijn moeder het liedje afmaken, een 
bord neerzetten, een stoel verschuiven over de stenen 
vloer. Haar voetstappen stierven weg.
 Ik voelde de hitte van Bernie afslaan. Hij legde een 
vinger over zijn mond, en toen naast zijn oor. Hij wil-
de horen wat die donkere stem in de verte zei. Het 
was Betjemans stem, dat wisten we meteen. We hoef-
den niet eens naar elkaar te kijken. Wat Betjeman zei, 
verstonden we niet. We hoorden alleen dat Bernies 
moeder heel hoog ging praten, alsof ze net een klap 
had gekregen en nu huilde.
 ‘Verdomme,’ zei Bernie tegen de keukendeur.
 De stemmen kwamen dichterbij, die van Betjeman 
voorop. Betjeman liep te mompelen. Het klonk als 
domdomdom. Bernies moeder zei al iets in het hal-
letje, maar pas toen ze de keuken binnenkwam, ver-
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stonden we haar duidelijk. Ze zei: ‘Leg neer dat arme 
dier, meneer Betjeman.’
 Bernie naast me slikte. Hij keek langzaam in mijn 
richting en vormde een zin met zijn mond. Hij maak-
te geen geluid, maar ik begreep meteen wat hij wilde, 
omdat ik het ook wilde, en wel zo gauw mogelijk. We 
moesten verdwijnen. Ik bestierf het, zo dicht bij Bet-
jeman in de buurt.
 Bernie trok aan mijn jas, en keek of ik keek.
 ‘Kom,’ deed zijn mond. Hij keek links en rechts, 
liet zijn blik over de stapel hout glijden, omhoog, naar 
de balk boven ons hoofd. Hij maakte zijn ogen groot. 
Op de balk gaan zitten was het beste idee, bedoelde 
hij. En dat het nu meteen moest gebeuren. Hij zocht 
steun met zijn voeten, boog zich voorover, duwde te-
gen de houtblokken aan, of die stevig genoeg lagen, 
en begon aan de klim.
 Ik stond hem na te kijken. In mijn hoofd zat de 
stem van Bernies moeder, of Betjeman een borrel wil-
de, ‘ocharme, ocharme.’ Tegelijk hoorde ik het hout 
kreunen en kraken onder Bernies gewicht, in mijn 
oren klonk het veel harder dan in het echt. Ik zag de 
keukendeur al opengaan, met Betjeman breeduit in 
het licht, de witte eend bungelend aan zijn plastic 
hand. ‘Kom híér!’ riep hij in mijn hoofd.
 Toen ik opkeek, zag ik Bernie boven me. Hij siste 
kort, het viel amper op, want buiten beukte de wind 
tegen het huis. Op hetzelfde moment piepte de poort 
open en sloeg weer dicht. Ik denk dat ik hikte van de 
schrik. Mijn koude voeten plakten aan de vloer.
 ‘Kom dan,’ zei Bernie.


