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Amelia Gray 

Gieren 

Vertaald door Jeske van der Velden 

 

De gieren waren overal. Op het plaatselijke journaal speculeerde de weerman na zijn wekelijkse 

voorspelling op beheerste toon dat de gieren leefden van het mos bij de rivier. De boomtakken 

bogen door onder hun gewicht en ze cirkelden rond boven de stad.  

Toen ik terugkwam nadat ik wat dozen had weggegooid in de containers achter de 

kinderopvang stond Brenda naar de lucht te kijken. 

‘Ze vliegen boven het honkbalveld achter de school,’ zei ze, ‘drie straten hiervandaan.’ 

Ze schermde haar ogen af tegen de zon en bleef kijken.  

‘Iedereen kijkt tegenwoordig omhoog,’ zei ik. 

‘Ik hoorde op de radio dat het goed is voor de spieren in je nek,’ zei Brenda. Binnen 

waren de kinderen de doos paaseieren al aan het plunderen die we in de snoepkamer hadden 

verstopt. 

*** 

Thuis zei ik tegen mijn vriend Toby dat hij met me mee moest naar Evelyn Merkels huis om 

haar vloer te dweilen en de gieren te verjagen.  

‘Ik kom niet bij die gieren in de buurt,’ zei hij. 

‘Nou dan is het geld voor mij.’ 

‘Het geld is sowieso voor jou. Ik heb plannen,’ zei hij. ‘Ik heb tijd nodig om iets uit te 

werken en die kan ik niet aan gieren verspillen.’ 

‘Ook goed,’ zei ik.  

*** 
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Evelyn Merkel was gekleed in een ochtendjas met daaronder een nachtjapon. Haar in de krul 

gezette haar was uitgezakt tot over haar schouders. Ze legde haar magere hand op Toby’s rug 

en gaf hem een klein zetje de drempel over.  

‘In de achtertuin,’ zei ze. 

In de achtertuin van mevrouw Merkel stond een metalen paal waar de waslijn aan vast 

zat en twee gieren renden er achter elkaar aan omheen. Ze krijsten en maakten wilde sprongen, 

sperden hun angstaanjagende snavels open en lieten hun scherpe tongen zien. Het was me niet 

duidelijk of ze aan het spelen of aan het vechten waren. Toen Toby de gordijnen opzij schoof 

keerden ze zich onmiddellijk om en krijsten naar ons. Mevrouw Merkel trok het gordijn weer 

dicht. 

‘Ik wil niet dat ze weten dat we er zijn,’ zei ze. ‘Blieven jullie misschien een ontbijtje?’ 

‘We hebben al ontbeten,’ zei ik. 

‘Wat heeft u zoal in de aanbieding?’ zei Toby. 

Ze had Engelse muffins en ongezouten roomboter. Mevrouw Merkel zei dat ze 

sinaasappelsap had willen maken maar dat dat niet kon omdat de gieren de citrusboom bezet 

hielden. In de achtertuin maakten de vogels woeste schraapgeluiden langs de metalen paal.  

Toby haalde een hark uit de garage terwijl ik de afwas deed. Mevrouw Merkel zette een 

soapserie op. Toby stond in de deuropening en omklemde de hark met beide handen. Het was 

een hark van het ouderwetse soort, met een zware metalen rand en tanden waarmee je een 

gazon zou kunnen omploegen als je ze er lichtjes overheen sleepte. Op de televisie dansten 

onbekende mensen op een feestje.  

‘Niet met de deur smijten,’ zei mevrouw Merkel. ‘En maak ze niet dood.’ 

Hij legde zijn open hand tegen de deur. ‘Die gieren zijn een symbool van iets,’ zei hij. 

‘Flink zwaaien met die hark en hard roepen,’ zei ze. ‘Ik wil niet hebben dat je wat 

doodmaakt.’ 
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De ene gier was aan het rondspitten in de composthoop en de andere haalde uit naar de 

waslijn met zijn snavel en viel toen weer terug. 

‘Wat een joekels,’ zei Toby. Hij schoof de deur open. 

Buiten danste hij om de gieren heen met zijn rug naar de muur. Ze krijsten en hij 

zwiepte met de hark laag langs de grond waarbij hij een lange strook gras ontwortelde en 

richting de deur wipte. Mevrouw Merkel zette de tv wat harder en Toby zwiepte nog eens, dit 

keer dichterbij. De vogels hergroepeerden zich, zetten het op een rennen en kwamen los van de 

grond. Hij zette de hark tegen de muur en schoof de glazen deur met zoveel kracht open dat hij 

met een knal tegen de andere deurpost smakte.  

‘Hemeltjelief,’ zei mevrouw Merkel. 

*** 

Brenda nodigde me in het weekend altijd uit om te gaan lunchen omdat ze mijn vriendin wilde 

worden. We dronken water met ijsblokjes en hielden de lucht in de gaten. 

‘Denk je dat het er meer zijn?’ vroeg ze. Ze droeg een dunne halskraag die bijna geheel 

verdween onder haar coltrui. ‘Het zijn er meer dan vorige week.’ 

‘Bij mevrouw Merkel zijn er drie bijgekomen,’ zei ik en ik kneep wat citroen uit over het 

ijs en likte mijn vingers af.  

‘Ik krijg steeds meer vragen van ouders, ik weet niet wat ik tegen ze moet zeggen. Ze 

denken dat het niet veilig is om hun kinderen de deur uit te laten.’ 

‘Heb je tegen ze gezegd dat het veilig is?’ 

‘Ik heb geen idee of het veilig is. Ik denk van niet.’ Ze hield haar hand tegen haar hals en 

leunde achterover in haar stoel om omhoog te kunnen kijken. ‘Ik hoorde op de radio dat de 

gieren niet zullen vertrekken totdat de populatie haar draagkracht overschrijdt.’ 

‘Als iemand er nou maar iets aan zou doen,’ zei ze. ‘Je zou haast denken dat ze het op 

ons gemunt hebben.’  
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De volgende ochtend legde ik mijn hand op die van Toby. Hij keek op van de krant. ‘De 

gieren van mevrouw Merkel zijn weer terug,’ zei ik. 

Hij kauwde op zijn wang. 

‘Ik kan daar toch niet de hele dag gaan zitten,’ zei ik. ‘Ik moet werken.’ 

‘Ik kan niet langsgaan. Ik werk aan een uitvinding.’ Hij vouwde de krant dicht en schoof 

een geel notitieblok naar me toe. Er was een koelkastdeur op getekend met bovenaan een rij 

knoppen en draaiknoppen.  

‘Wat is het?’ 

‘Een sausdispenser. Ik werk nog aan het reinigingsmechanisme en dan bel ik op en gaan 

ze het produceren.’ 

‘Denk je dat het echt zal werken?’ Ik boog me opnieuw over het notitieblok en hij legde 

er snel zijn hand overheen. 

‘Je zegt altijd dat je de mosterdpot niet kunt vinden,’ zei hij. ‘Op deze manier staan ze 

allemaal op volgorde. Bovenaan de deur zit een paneel, je hoeft de koelkast niet eens open te 

doen.’ 

‘Moet ik zelf dan maar met de hark aan de slag?’ 

‘Je zult je nooit meer hoeven af te vragen waar de mosterd is,’ zei hij. 

*** 

Toen ik bij mevrouw Merkel aankwam ging ik ervanuit dat ze niet thuis was, maar toen ik het 

bed wilde gaan verschonen trof ik haar ineengedoken aan in het hoekje van haar slaapkamer. 

‘Ik weet waarom ze hier zijn,’ zei ze. ‘Ze wachten op me.’ Ze had een kartonnen doos 

over het raam geplakt. 

‘Ze cirkelen al dagenlang rond,’ zei ze. ‘Ze wachten tot ik doodga.’ 

‘Zoiets moet u niet zeggen.’ 
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‘Maar dat is toch wat ze altijd doen? Ze wachten maar tot er iets doodgaat, en niemand 

steekt een vinger uit om me te helpen.’ Ze keek op naar haar kartonnen raam. ‘Ik heb honger.’ 

De lijmoplosser stond waarschijnlijk in de garage. ‘Als u uw kamer uitkomt maak ik een 

soepje,’ zei ik. 

Twintig minuten later kwam ze de slaapkamer uit met een verontschuldigende 

uitdrukking op haar gezicht. ‘Ik ben al vijftien jaar alleen,’ zei ze. 

‘Uw soep staat op tafel.’ 

Ze schoof aan. ‘Ik weet waarom ze hier zijn,’ zei ze tegen de soep. 

*** 

Toen ik thuiskwam lag Toby op de bank pinda’s te eten en champagne uit de fles te drinken.  

‘Ze draait door,’ zei ik. 

‘Ik denk echt dat de toestand in de stad in ons voordeel zou kunnen uitpakken als we er 

werk van zouden maken.’ Hij bood me de zak met pinda’s aan. ‘Ik zat net te denken, iedereen is 

natuurlijk doodsbang voor die gieren.’ Hij nam een slok champagne en veegde zijn mond af aan 

de rug van zijn hand. ‘We moeten een soort bestrijdingsmiddel bedenken.’ 

Ik ging aan de andere kant van de bank zitten en hij verschoof zijn voeten om plaats 

voor me te maken. ‘Hoe zouden we dat aanpakken?’ vroeg ik. 

‘We zetten in op de persoonlijke veiligheid,’ zei hij. ‘Neem nou bijvoorbeeld een kerel 

die bang is dat ze hem te grazen nemen tijdens het golfen. Die kunnen we een golfparaplu 

verkopen met een metalen scherm.’ 

‘Om de vogels te verblinden?’ 

‘Of bijvoorbeeld een dame die bang is dat ze haar tuin kaalvreten. Die kan je een zak 

ongebluste kalk verkopen, maar dan met ‘Gierenverdelger’ in grote letters op de verpakking.’ 

Hij nam een flinke slok champagne. ‘De overheadkosten zijn vrijwel nihil.’ 
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Brenda begeleidde de kinderen vanaf het moment dat ze de auto van hun ouders 

uitstapten. Ze hield ze dicht tegen zich aangedrukt en wierp tussendoor regelmatig een 

angstige blik omhoog. Bij mooi weer speelden de kinderen gewoonlijk buiten voor de school, 

maar het weerbericht in de krant meldde dat de gieren met het warmtefront waren meegereisd 

en dat men extra moest oppassen met het naar buiten laten van kinderen en kleine dieren. 

‘Hebben ze mevrouw Merkels was gepikt?’ vroeg Brenda. We zaten samen met de 

kinderen een tussendoortje te eten. 

‘Ze heeft haar kleren al een maand lang niet meer buiten gehangen. Ze draagt haar 

ochtendjas en het ondergoed dat ze jaren geleden in de mottenballen heeft gelegd.’ 

‘Wie neemt er nou de moeite om zijn oude ondergoed in de mottenballen te leggen?’ 

Een dierenbiscuitje viel in mijn melkglas. 

De kinderen zeiden allemaal van die typische onbenullige schattige dingen. Louis vroeg 

of de duivel de gieren had gestuurd, waarschijnlijk omdat hij ze rondjes had zien vliegen boven 

de leegstaande Methodistenkerk. Brenda’s kind zei dat gieren uit de woestijn kwamen en 

sigaretten rookten.  

Voor de handarbeidles kwam ik op het idee om gierenschilderijen te maken met veren 

en macaroni. Als ze klaar waren plakten we er een kopietje uit een boek op waar je kon lezen 

waar gieren vandaan kwamen en dan konden de kinderen hun schilderijen thuis aan hun 

ouders laten zien. Brenda moest Robert voor straf op de gang zetten nadat hij een schilderij had 

gemaakt van een gier die zijn kleine broertje opat. 

‘Ik denk niet dat ik kinderen wil, ‘ zei ik tegen Brenda, die bezig was met het loskrabben 

van veren die door klodders vuile lijm waren samengeklonterd.  

‘Zolang het er eentje tegelijk is valt het reuze mee,’ vertelde ze. 

‘Maar eigenlijk kun je beter niet wachten tot je dertigste,’ zei Brenda. ‘Straks krijg je nog 

een mongooltje.’ 

‘Waar heb je dat vandaan?’ 
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‘De radio,’ zei ze. ‘Het is medisch bewezen. Hoe staat het met de inspiratie van je 

vriend?’ 

‘Hij werkt aan een gierenverdelger.’ 

Ze at haar biscuitje op en begon met het volschenken van plastic bekers op een dienblad. 

‘Dat is geen slecht idee,’ zei ze. ‘Mooi dat hij eindelijk eens wat onderneemt.’ 

‘Hij is van plan ze te vergiftigen.’ 

‘Zoiets zou hij best aan de man kunnen brengen.’ Ze dronk een beker sap leeg, schonk 

hem opnieuw vol en zette hem op het dienblad. ‘Je moet in hem blijven geloven, anders raakt 

hij zijn zelfvertrouwen kwijt.’ 

‘Maar hij wil ze afmaken.’ 

‘Ik bedoel niet dat je nu meteen een man voor het leven nodig hebt, maar die kerel van 

jou is de slechtste niet. Het is geen rotzak zoals de vader van Brittney. Hij is een uitvinder, zo’n 

geniaal type dat je gewoon niet meteen kan doorgronden.’ Ze tuitte haar lippen en tilde het 

dienblad op. ‘Laat hem nou maar even broeden, schat.’ 

*** 

Het blauwe vlak met gele vlekken dat ik in mevrouw Merkels achtertuin zag bleek bij nader 

inzien een beeltenis van de Heilige Maagd te zijn, een goedkope afdruk op een geknoopt 

kleedje. Het hing aan de waslijn. Binnen had mevrouw Merkel een gehaktbrood in de oven 

staan.  

‘Je liefje kwam het langsbrengen,’ zei ze. ‘Hij heeft de waslijn opnieuw opgehangen en 

een gebedje gezegd en geloof het of niet, maar sindsdien hebben die aaseters geen poot aan de 

grond gezet.’ 

We bekeken de Maagd door het keukenraam. Haar hand was opgeheven in een sereen 

gebaar dat gieren onmogelijk maakte. De blauwe flosjes aan de randen van het kleedje 

sprongen op en neer in de wind. Toby had stompkaarsen en kleine beeldjes neergezet. De 
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stompkaarsen waren van blauwe en groene was en er stonden plaatjes op van de 

Kruiswegstaties, met een grote witte kaars in het midden voor de wederopstanding.  

‘Wat is het toch een schat,’ zei mevrouw Merkel. ‘Hij zei dat ik hem op moest bellen als 

ze weer neerstrijken. Ik ben gehaktbrood aan het maken.’ 

Ze droeg een verschoten gele jurk met een brede witte riem.  Haar haar zat niet langer in 

de krul en ze had het opgestoken. Ze roerde in een kan limonade. ‘Ik voel me gewoonweg 

fantastisch,’ zei ze. 

‘Het is niet erg Methodistisch.’ 

Ze tikte de lepel af tegen de kan. ‘Het is een stuk Methodistischer dan ze afschieten, 

zoals meneer Dobbs daarstraks deed.’ 

*** 

Toby glimlachte in zijn slaap. Hij had mijn satijnen oogkussen op. Ik kroop in bed, legde mijn 

arm over hem heen en kuste hem achterin zijn nek. Toen de zon door het raam viel en het te 

warm werd draaide ik de ventilator naar het bed toe.  

Op de keukentafel lag de stapel bonnetjes van Toby, de meeste van boodschappen. 

Bovenop lag er één van het Heilige Warenhuis. Hij had de kosten van zijn schuld afgetrokken, 

waarvan het totaalbedrag, 1.103 dollar en 38 cent, was omcirkeld met rode pen.  

Brenda bestelde voor de lunch krabkoekjes. ‘Hoe gaat het met onze uitvinder?’ vroeg ze. 

‘Hij is er nog mee bezig.’ 

‘Het kan elk moment gebeuren,’ zei ze. ‘Als je zo’n man maar lang genoeg steunt, dan 

komt uiteindelijk de doorbraak.’ 

‘Ik begin me onderhand af te vragen hoe lang ik hem nog zal moeten steunen.’ Brenda’s 

krabkoekjes werden geserveerd en ze prikte er wat in met haar vork. ‘Brit moest naar de 

dierenarts,’ zei ze. ‘Ik bedoel, de dokter. De kat moest naar de dierenarts.’ 

‘Wat is er met Brittney?’ 
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‘Ze had een propje in haar oor geduwd. Ik heb geen idee waarom. Ze moesten er een 

extra lang pincet voor gebruiken. Twintig dollar kostte het.’ 

Mijn salade met kip werd geserveerd in de vorm van een grote klont op een slabedje. 

‘Waarom ben je eigenlijk zo jong aan een kind begonnen?’ 

Brenda spietste een krabkoekje en wrikte een hoekje los dat ze vervolgens met haar vork 

omdraaide.  

‘Was je bang vanwege het hele mongooltjesgebeuren?’ vroeg ik. ‘Ja,’ zei ze. Ze nam een 

hap. 

‘Wat is er met de kat?’ vroeg ik. 

‘In laten slapen,’ zei ze. 

*** 

De weerman onderbrak zijn voorspelling voor het weekend. ‘We leven in een duistere wereld,’ 

zei hij en met een tikje tegen de sensor in zijn hand maakte het weekoverzicht plaats voor een 

foto van een gier. ‘We hebben ontzettend veel telefoontjes en brieven ontvangen.’ De foto 

vervaagde en maakte plaats voor een andere van een groep gieren die een gezin omsingelde. 

‘Loop altijd door wanneer u uw huis verlaat, stop nergens voor. Houd kinderen op de arm en 

huisdieren aan de lijn. Bescherm uw achtertuin door een net van vogelgaas te spannen.’ 

Brenda werkte door tot vijf uur na sluitingstijd om een plastic net over de speelplaats 

van de kinderopvang te spannen. Ze probeerde het gaas met haar handen af te breken en moest 

uiteindelijk naar de kliniek voor een tetanusprik. Vanaf dat moment weigerde ze haar bed uit te 

komen tot de gieren weg waren. Ik moest de groep overnemen. We maakten 

vingerverfschilderijen van gieren en gierenbeeldjes van lollystokjes. Met waskrijt tekenden we 

stappenplannen waarop te zien was hoe je gieren veilig kon vangen en weer loslaten. Robert 

tekende als aas zijn kleine broertje. Na het kringgesprek vertelde ik een verhaaltje over gieren. 

*** 
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Lang, lang geleden was er eens een lieve prinses die in een kasteel woonde met hoge spitse 

kantelen en ridders en een slotgracht vol lava. Ze had een prachtige tuin en een stal vol 

schitterende paarden maar ze kon het kasteel nooit uit omdat er dag en nacht moordlustige 

vogels rondcirkelden. Ze kwamen nooit in de buurt van de scherpe kantelen en vlogen boven 

de lavagracht om warm te blijven. De ridders konden er met hun zwaarden niet bij en de 

situatie werd zo langzamerhand onhoudbaar toen één van de ridders op het briljante idee 

kwam om één van de kleinere paarden te doden en te vullen met ongebluste kalk. De gieren 

stortten zich op het paard, aten hun buikje rond en vielen dood neer, en de ridders hadden de 

hele boel weer netjes op tijd opgeruimd voordat de prinses naar buiten kwam om haar 

avondwandeling te maken.  

*** 

Toby had vijftig golfparaplu’s gekocht bij een groothandel voor zijn gierenproject. Hij liet me 

het bijgestelde bedrag van zijn schuld zien toen ik thuiskwam.  

‘Wat ik eigenlijk nodig had waren aluminium panelen en textiellijm,’ zei hij, ‘maar het 

bleek onmogelijk te zijn om de panelen op de juiste maat te snijden. Uiteindelijk heb ik maar 

extra grote rollen aluminiumfolie gekocht en die aan het nylon vastgeniet. Dat staat allemaal 

vermeld op het andere bonnetje.’ 

‘Het andere bonnetje.’ 

‘Onder het eerste. Deze gaan zeker verkopen,’ zei hij. Er lag een enkel afgemaakt 

prototype tussen ons in. ‘Mijn vroegere manager van de golfbaan was heel enthousiast, en ik 

heb hem alleen nog maar het proefmodel laten zien.’ Hij wees naar de massa folie en nylon. De 

nietjes waren afgeketst op de baleinen en hadden scheuren gemaakt in het nylon, en waar de 

scheuren zichtbaar waren had hij ze afgedekt met plakband en rijen nietjes en meer folie.  

Ik durfde het niet eens aan te raken. ‘Misschien zou het proefmodel wat beter werken 

met een extra laag nylon eroverheen?’ 

‘Ik doe dit voor ons,’ zei hij terwijl hij zijn werk nog eens zorgvuldig inspecteerde.  
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‘Ik heb geen hulp nodig. Maar toch bedankt. Ik doe het dit keer liever zelf, voor ons.’ Hij 

klapte de paraplu open en meteen weer dicht om de bovenste laag folie intact te houden. 

‘Je had misschien een sterkere soort nylon kunnen kopen. Een soort die niet zo 

gemakkelijk scheurt.’ 

‘Jij profiteert hier ook van,’ zei hij. ‘Ik weet dat ik vroeger anders was, maar nu doe ik 

iets positiefs voor ons. Ik gebruik mijn intelligentie om iets moois te doen voor onze toekomst. 

Kap me nou niet af, terwijl je nog niet eens gezien hebt wat ik kan.’ 

‘Luister,’ zei ik. ‘Ik wil je je schuld kwijtschelden.’ 

Toby pakte zijn doos met negenenveertig opvouwbare golfparaplu’s, zijn extra grote rol 

aluminiumfolie, de twee nietmachines en drie spuitbussen met lijm en liep het huis uit.  

Toen hij weg was zette ik de televisie aan. Op het nieuws zoomde de camera in op de 

weerman, die een camouflagetent had opgezet en tussen de nesten bivakkeerde bij wijze van 

protest tegen de jagers. De Methodisten hielden iedere avond gebedsbijeenkomsten en als de 

televisiecamera’s in de buurt kwamen speelden ze op een elektrische gitaar. Bij de lokale 

kruidenier waren de schappen met brood en melk helemaal leeg. De jagers oefenden op de 

eksters op de parkeerplaats. De weerman ging voor de camera staan en hield een bevlogen 

betoog over schieten met hagel en milieuactivisme. Toen de telefoon ging nam ik niet op en 

mevrouw Merkel schreeuwde me via het antwoordapparaat toe dat de gieren zich op haar 

waslijn verzameld hadden waardoor deze tot vlak boven de kaarsen was doorgezakt. Het 

kleedje met de Heilige Maagd hing al urenlang te branden. 

‘Er is niets aan te doen,’ krijste ze. 

Ik zette de tv wat harder en dacht: dat kleedje moet wel een wonder lijken. 


