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We staan bij de vijver achter het

gemeentehuis in Sint Annapa-
rochie en de sfeer is ijzig. ,,Ik

praat niet met jou’’, zegt eendenliefhebber
Andries Swart tegen een buurtbewoner in een
blauw overhemd.
Oei.
We kijken naar dertien woerden en twee een-
dendames die aan de overkant rondlummelen,
en naar de hoge betonnen vijverrand. De afge-
lopen weken dreven er elf dode eendenkuikens
in het groene water omdat ze eenmaal in de
vijver niet meer de kant op kunnen, vertelt
dierenvriendin Martina Reinsma.
De buurtbewoner trekt een smalle mond.
,,Niks van waar’’, zegt hij. ,,De kuikens zijn
verdronken door de woerden.’’ Jonge eenden
gaan nu eenmaal dood. ,,En trouwens, in de
natuur komen ze ook niet allemaal op de wal.’’
,,Eet je vlees?’’, vraagt hij aan Martina. Nee,
dat doet ze niet. Tevreden vouwt de man zijn
armen over elkaar. Dat dacht hij al.
Tegen mij: ,,Hebt u eigenlijk wel verstand van
eenden?’’
Sinds de waterpartij zeven jaar geleden werd
aangelegd, slaat Martina ieder voorjaar op de
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trom omdat er donzige lijkjes in de betonnen
bak drijven. Maar het helpt niet echt.
Kinderen legden plankjes in het water, die er
vervolgens weer uit werden gehaald door de
liefhebbers van het vijverdesign, en de kuikens
kunnen de door dierenliefhebbers geknutselde
eendentrapjes niet vinden omdat hun moeders
elders de wal op gaan.
Wethouder Nel Haarsma uit het belendende
gemeentehuis vindt het ‘vreselijk’ dat de kui-
kens verdrinken, zei ze in de Bildtse Post.
‘Maar dat is inherent aan het ontwerp. En
daarvoor heeft de raad destijds gekozen’.
Ik kijk naar de grijze waterpartij. Naar de
eendenstront op de randen. Naar de lage brug
in het midden, waarvoor gaas is gespannen
omdat kuikentjes zich klem zwommen onder
het brugdek. Kinderen wilden de planken
losmaken om de piepende verenbolletjes onder
de loopbrug te redden.
,,Ik vind het een debiele vijver’’, zeg ik tegen
de buurtbewoner.
Andries keert zich naar de man. Anderhalve
week geleden was hij op kuikeninspectie ge-
weest, toen de buur kwam aanstormen. ,,Je
hebt mijn autoportier opengetrokken. Ik had je
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op je gezicht kunnen slaan’’, waarschuwt hij.
,,Nou doe dan’’, zegt zijn opponent.
,,Hohoho’’, roep ik. Straks rollen er twee ze-
ventigers over straat.
Twee andere wijkbewoners bemoeien zich
ermee. ,,Het is een mooie vijver’’, vinden ze.
,,Het ontwerp klopt helemaal, er moeten al-
leen geen eenden in.’’
Martina heft haar handen ten hemel: ,,Maar ze
zitten erin.’’
De mannen monkelen. Ja, er zitten eenden in.
En er hangen ’s avonds laat ook pubers in het
park en er wordt illegaal gehengeld naar depark en er wordt illegaal gehengeld
goudvissen in het groene nat.
,,Gooi er maar drie kiepwagens
met modder in.’’
De gemeente had gehoopt dat
mensen meditatief in de zon op de
vijverrand zouden zitten. Dat
bruidsparen over de brug naar
hun fotomoment zouden
schrijden. Ik zie dood, poep
en ruzie. Maar ja, dat is nou
eenmaal het ontwerp.
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