
De bittere gedachten leken op een ballon die steeds groter werd en niet wilde klappen. Pepper 

bleef er maar mee bezig, het knaagde aan haar, ze moest er aldoor aan denken. 

 Ze ging naar buiten en keek naar de vogel. Iets had hem naar de rand van het grasveld 

gesleept. Eén oogje stond open. Nog steeds die diepe kleuren. Het leek wel alsof de vogel er nog 

hetzelfde uitzag als voor de kat hem had gevangen. Ze hurkte neer en raakte hem aan. Hij was zo 

stijf als oud twijngaren. De wind was scherp en frommelde aan de veren, maakte haar vingers net 

zo stijf als de vogel. 

 ‘Het verbaast me dat hij nog niet door een dier is meegenomen,’ zei de oude vrouw. 

Pepper had haar niet eens horen aankomen. 

 ‘De kat heeft hem doodgemaakt,’ zei Pepper. Ze zoog aan de krassen op haar hand, ruw 

en pijnlijk van Captains klauwen. 

 ‘Wat had je dan gedacht? Alle katten zijn zulke gemeneriken.’ 

 Pepper wreef een van de gekuifde veren glad. ‘Hij mocht dat juist niet zijn,’ zei ze. Hij had 

haar kat moeten zijn. Ze had hem geprobeerd te aaien en iets in zijn oor te fluisteren en ze had 

zijn bak zo goed gevuld dat die overliep. 

 De vrouw bekeek de vogel aandachtig. ‘Een buizerd zal er wel mee vandoor gaan.’ 

 ‘Een buizerd?’ vroeg Pepper. ‘Een buizerd?’ Haar ogen traanden en haar neus liep van de 

snijdende kou. ‘Een buizerd?’ vroeg ze nog eens en liet een harde, schorre lach horen waar ze zelf 

ook van schrok. 

 ‘Wat is er met jou aan de hand?’ vroeg de vrouw. Ze deed een stap naar voren en stukjes 

ijs brokkelden van haar laarzen. Ze zag er verwaaid en verward uit en uit haar mouw viel een nat 

zakdoekje dat de rivier in werd geblazen. 

 Pepper zei niets. Ze pakte de vogel met beide handen op en hield hem vast. 

 ‘Mijn hemel,’ riep de vrouw uit. ‘Als het er zo voor staat, moet je hem misschien maar 

begraven ook.’ 

 Pepper hield de vogel voorzichtig vast. Hij was helemaal koud. ‘Ik denk dat u gelijk hebt,’ 

zei ze. Ze liep naar de schuur, vond daar een spa en zeulde hem mee terug. Hij was zwaar en het 

steenkoude metaal sloeg tegen haar hielen. 

 ‘Ik zou maar geen moeite doen als ik jou was,’ zei de vrouw. 

 Pepper tilde de spa omhoog en probeerde die de grond in te duwen. Maar de grond was 

hard en koud en zat vol keien. Ze schraapte over de bovenlaag maar het lukte haar niet de spa 

erin te steken. ‘Het gaat verdikkeme gewoon niet,’ zei ze. 

 ‘Je voet erop zetten en duwen,’ zei de vrouw. De koude lucht had van haar haren een 

zilverig web gemaakt en in haar wenkbrauwen zaten druppeltjes. 



 ‘Dat doe ik ook,’ reageerde Pepper. Haar vingers waren rood en paars. Ze schraapte nog 

eens en het klonk als tandengeknars. Ze hief de spa omhoog en stootte ermee naar beneden, 

voelde een scherpe steek in haar schouder en weer hief ze hem omhoog en stootte naar beneden 

en trapte erop met haar voet, maar haar voet gleed eraf en ze knalde met haar knie tegen de spa. 

De spa viel neer. 

 Een kleine poos bleef ze ernaar staan kijken. 

 ‘Het zou voor de buizerd een fijne maaltijd zijn, wat extra’s voor de winter,’ zei de vrouw. 

‘En dan zijn er meer lijsters in het voorjaar – ze bouwen hun nest in die heg.’ 

 ‘In het voorjaar ben ik hier niet meer,’ zei Pepper terwijl ze wegstampte en de modderige 

spa en de vogel op het gras achterliet. 

 

En iedere dag was het huis er slechter aan toe. IJs aan de binnenkant van het raam als gebobbeld 

glas. Boeken krulden en roken naar natte handdoeken, deuren zwollen en sloten niet meer goed. 

 Er kwam iemand om het lek in de gang te dichten maar een dag later lekte het weer 

ergens anders. 

 De stroom sputterde. De radiatoren knarsten en waren maar voor de helft warm. En dan 

het ergste: er ging iets mis met het fornuis en nu wilde het niet meer branden. 

 ‘Waarom gebeurt dit allemaal?’ vroeg Pepper. Ze was binnenshuis twee truien en een 

muts gaan dragen, waar ze kriebel van kreeg. Ze krabde haar armen tot bloedens toe. Ze keek 

naar de blikjes met bonen en soep die op de plank stonden en probeerde er niet aan te denken ze 

koud te moeten eten. 

 ‘Er zit nog gas in deze flessen,’ zei haar moeder toen ze die schuin hield. ‘Ik hoor het.’ 

Onder haar ogen zaten vermoeide kringen. Als er een deur kraakte door de tocht draaide ze zich 

vliegensvlug om, alsof ze verwachtte daar iemand te zien. 

 Pepper at het ene sneetje brood na het andere tot haar buik bol stond en rommelde. Ze 

moest eigenlijk bij de kachel blijven zitten maar in plaats daarvan roerde ze in de steelpan met het 

gelekte water tot het overliep, pulkte aan roestplekjes op de leidingen, drukte haar vingers in het 

sponzige stucwerk. Als ze tegen de muur leunde liet de nieuwe verf, die maar niet fatsoenlijk 

wilde drogen, smeren achter op haar rug.  

 Judy kwam langs om naar het fornuis te kijken. Ze raakte Peppers hoofd even aan en haar 

handen roken naar medicijnen door de zalf waarmee ze die insmeerde – zodat haar huid niet 

meer zo barstte, zei ze. Pepper dacht aan het zilveren kettinkje in haar moeders slaapkamer; ze 

had de andere helft gezien in een laatje bij Judy thuis. 



 Ze zat op de keukenvloer, deed een kastje open en pakte de specerijenflesjes. Dat deed ze 

vaak. Ze maakte ze allemaal open en ademde de bekende geuren in, stoffige en vreemde geuren; 

die oranje die leek op rul zand, die kruidige die naar koekjes rook. 

 Haar moeder en Judy kletterden de gasflessen tegen elkaar en lachten zachtjes. Haar 

moeder zei dat de mensen haar steeds maar bleven zeggen dat Pepper op school hoorde te zitten. 

Als ze met Judy was, klonk haar moeders stem anders, met iets lichts erin, niet zo moe. 

 Pepper schudde de nootmuskaatbollen eruit en liet ze in haar hand rollen. Prikte met de 

scherpe, zwarte kruidnagels in haar handpalm. 

 

Op zaterdagochtend klonk een zacht klopje op de deur; het was Petey. Hij droeg een blauw met 

paarse sweater, een sjaal met sneeuwpoppen erop. Een nette wollen jas die ver over zijn 

schouders en knieën hing. ‘Ik dacht dat ik je maar moest vragen om te komen spelen,’ zei hij. Hij 

duwde met een vinger zijn bril hoger op zijn neus. 

 Pepper stond achter de deur en liet hem open en dicht zwaaien ‘Hoezo?’ vroeg ze. 

 Petey knipperde met zijn ogen en keek naar haar op vanaf de onderste trede, zijn lichaam 

een solide en stijf vierkant. ‘Ik dacht dat ik je maar beter kon vragen,’ antwoordde hij. 

 Pepper stopte met de deur te zwaaien. ‘Wat zouden we dan moeten gaan doen?’ Ze 

hoorde haar moeder bezig met de radiatoren, het metaal dat beschadigd werd, het geluid van 

lucht die eruit stroomde. Keek naar buiten naar de ijzige mist en rijp – niets dan kale, spichtige 

bomen; de rivier; nat, kletsnat gras. 

 Petey fronste zijn wenkbrauwen, draaide zich om en gebaarde in de verte. ‘Gewoon, iets,’ 

zei hij. ‘Iets dat mensen gewoon doen.’ Hij trok zijn schouders op en begon de oprit weer af te 

lopen. 

 Pepper had geen idee wat mensen gewoonlijk deden. Ze keek hem even na, riep toen naar 

binnen: ‘Ik ga naar buiten.’ Hoorde haar moeder niet ver weg gaan zeggen toen ze de deur 

dichtduwde en rende om Petey in te kunnen halen. 

 Ze liepen langs de weg, in de berm. Het gras was erg lang en er staken veel lange, broze 

stengels omhoog. Er waren braamstruiken met harige schimmel erop en een dikke spin met 

gouden strepen. Af en toe stopte Petey en dan hurkte hij neer en snuffelde wat rond in het gras 

en soms vond hij iets in de haag en deed dat in zijn zak. 

 ‘Wat ben je aan het doen?’ vroeg Pepper. 

 ‘Verzamelen,’ antwoordde Petey. Hij raapte iets op en stopte het in zijn zak maar liet 

Pepper niet zien wat het was. 

 Ze pulkte aan de droge huid rond haar mond. ‘Waarom doe je dat?’ vroeg ze. 



 Petey duwde zijn hand dieper in zijn zak. Pepper volgde hem, stopte wanneer hij stopte. 

Ze bekeek hem eens goed, de rode plekken van zijn bril achter zijn oren, zijn schone nagels. Hij 

rook naar uien en zeep. Hij had een grijze schoolbroek en schoolschoenen aan, waar ze een 

misselijk gevoel van kreeg. Ze probeerde te zien wat hij gevonden had. Haar handschoen bleef 

haken achter een scherp takje, dat er meteen een gat in trok. Ze kneep haar handen dicht. ‘Ik ben 

hier niet zo lang meer,’ zei ze. 

 Petey sloeg een laan in met gras in het midden. Hij snoof. 

 ‘Het is niet zoals ik had verwacht,’ zei Pepper. Haar stem klonk erg luid door de koude 

lucht. 

 Verderop werd de weg breder en er stond een rij kleine huizen die er allemaal hetzelfde 

uitzagen, met lapjes modderige grasgrond en geparkeerde auto’s. Satellietschotels, antennes, 

wasgoed dat aan de lijn hing. Aan de voorzijde stonden een paar verroeste schommels en een 

wip. Petey snoof nog eens. ‘Wat had je verwacht?’ vroeg hij. Hij koos een schommel en ging erop 

zitten zonder te schommelen. 

 Pepper ging op de schommel naast hem zitten. Ze bewoog zich hoog de lucht in. Almaar 

hoger ging ze, zodat de buizen kraakten. ‘Wat ik had verwacht?’ vroeg ze. Maar ze ging gewoon 

door met schommelen en wist er geen antwoord op. 

 Het leek wel of er een laag vastgeplakte kiezelsteentjes en stukjes glas over de huizen lag. 

Een van de deuren ging open en fluitend kwam er een man naar buiten. Hij keek naar hen en riep 

toen: ‘Zo, kind. Hoe gaat het daar in het huis?’ Het was Ray, de man die langs was geweest om te 

kijken of hij het wilde kopen. 

 Pepper liet de schommel wat langzamer gaan. Haar mond voelde droog aan, haar handen 

op de kettingen juist klam. ‘De mensen zeggen steeds dat ze er wel op vakantie willen,’ zei ze. Dat 

was waarvoor Ray het wilde hebben, had Howard haar verteld. 

 ‘Echt waar?’ vroeg Ray. 

 ‘Ja,’ zei Pepper tegen hem. ‘Je zou wel erg dom zijn als je het niet koopt.’ 

 ‘Is dat zo?’ vroeg Ray. Hij stapte in zijn auto en er galmde muziek naar buiten. Hij startte 

de motor en reed de weg op. 

 Petey zat heel stil en rechtop op zijn schommel. ‘Het zou een goede vakantieplek zijn,’ zei 

hij. 

 ‘Dat zei ik ook al tegen hem,’ zei Pepper. Ze kon het scherpe, roestige metaal van de 

schommel ruiken. 



 ‘Ik zou daar wel graag op vakantie willen,’ zei Petey. ‘Zo dicht bij de rivier.’ Hij keek op 

naar het raam van het huis het dichtst in de buurt en daar stond Clapper. Ze knikten naar elkaar. 

Clapper had een kop thee vast en nam kleine slokjes, met de tv flikkerend achter hem. 

 ‘Jij woont hier toch al,’ zei Pepper. 

 Maar Petey keek dromerig omhoog. ‘Dicht bij het water,’ zei hij. ‘Dan zou ik uit het raam 

kunnen kijken en vissen zien wanneer ik maar wilde.’ 

 Pepper sleepte haar voeten over het grind zodat de schommel stopte. Ze leunde dicht 

naar Petey toe. ‘Heb jij weleens een huisdier gehad?’ vroeg ze. 

 Petey schudde zijn hoofd. ‘Ik wil er wel een.’ 

 ‘Ja,’ zei Pepper. ‘Maar dan krijg je er een en denk je dat hij bij je op schoot komt zitten, of 

je komt zoeken, of dat hij niks zal doodmaken, of dat hij je niet meer zo eenzaam zal laten 

voelen. Maar hij is anders.’ 

 ‘Ik weet hoe het is,’ zei Petey. 

 Pepper zuchtte en draaide haar schommel met kleine stapjes achterstevoren. Vijf jaar was 

te jong om het te kunnen begrijpen. 

 ‘Ik kreeg een vishengel,’ zei Petey. ‘En hij had de beste moeten zijn en hij was mijn 

verjaardagscadeau en mijn kerstcadeau en hij brak meteen de eerste keer. En een andere keer was 

er een clown op mijn feestje en hij zou liedjes zingen en grappig doen, maar het enige wat hij 

deed was al het eten opeten en mijn opa’s horloge stelen. En ze zeiden dat een nachtlampje zou 

helpen, maar het houdt me alleen maar langer wakker.’ 

 Ze zaten allebei een poosje in stilte. De kettingen van de schommels rammelden.  

 ‘Ik heb een hekel aan clowns,’ zei Pepper. 

 Petey knikte. Hij deed een greep in zijn zak en haalde er een handjevol papiertjes en 

flessendoppen uit. Troep die hij langs de kant had opgeraapt. De schommel kraakte toen hij 

opstond en het afval in de prullenbak gooide. Hij liep naar de wip en ging erop zitten en Pepper 

op het andere zitje. Hij was zwaar en zij bleef in de lucht hangen. Petey ging er voorzichtig af. Hij 

duwde zijn bril verder op zijn neus. Hij begon zijn kant van de wip op te tillen zodat Pepper toch 

op en neer kon gaan. ‘Jij bent echt licht,’ zei hij. 

 Er klonk het geluid van een auto en Ray kwam weer aanrijden. Hij grijnsde en stak zijn 

hand op naar Pepper en zij greep het zitje vast en deed haar ogen dicht en voelde, in haar buik, de 

wereld op en neer deinen. 


