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Pennsylvania, Verenigde Staten

Hij zag haar al voor zij hen had ontdekt.
Tenminste, daar ging hij van uit, want als het anders

was geweest, zou ze allang haar camera op hem hebben
gericht.

Net als vanochtend.
Ze was duidelijk een toerist. Wandelschoenen, rug-

zakje, zomerhoed, zonnebril nonchalant boven op
haar haren. En natuurlijk dat onvermijdelijke fototoe-
stel, dat nu nog losjes aan een koordje om haar pols
bengelde.

Deze keer was ze niet alleen, maar met nog twee
vrouwen. Een van die twee had zelfs een nog grotere
camera met een lange, zwarte lens om haar nek han-
gen. Hij wist het fijne niet van die dingen, maar had
genoeg gehoord om te weten dat ze met zo’n toestel
al van veraf foto’s konden maken.

‘Kumme,’ zei hij zacht maar beslist tegen zijn vrouw,
die naast hem op een deken in het gras zat. ‘We gaan.’

Ze keek verbaasd naar hem op. ‘Nu al?’
‘Jah.’ Hij drukte zijn strohoed wat steviger op zijn

hoofd en stond op.
‘Maar het is hier juist zo fijn, Eli.’ De teleurstelling

in haar stem was onmiskenbaar. ‘En Leah is zo lief aan
het spelen.’
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Zijn blik ging naar hun vijfjarige dochtertje, dat
vlak bij hen in de zandstrook voor het meer zingend
koekjes zat te bakken. Haar witte hoofdkapje was tij-
dens het spelen een beetje scheef gezakt, waardoor
enkele blonde krulletjes vrij spel hadden gekregen.
Ze zag er prachtig uit en dat was precies waarom hij
weg wilde.

Hij keek weer naar zijn vrouw. ‘Ik ga liever weg,
Rebekkah.’ Bijna onmerkbaar knikte hij naar links,
waar het groepje toeristen een inscriptiebordje bij een
boom bekeken. ‘Die vrouw met die hoed… dat is de-
gene die vanochtend zo schaamteloos aan het foto-
graferen was,’ zei hij zacht. ‘En die met dat rode vest-
je heeft een enorme camera om haar nek hangen.’

Rebekkah had verder geen aansporing meer nodig,
maar pakte zijn uitgestoken hand en liet zich over-
eind helpen. Ze was ruim zeven maanden zwanger,
maar al zwaarder dan ze bij Leah op het eind was ge-
weest. Misschien was het wel een teken dat er deze
keer een jongen kwam. Een Eli Beiler junior, met wie
hij later kon gaan vissen, het land kon bewerken en
op zaterdagochtend de kraam op de overdekte markt
kon bemannen.

Hij hoopte het met heel zijn hart, maar had dit
nooit naar Rebekkah uitgesproken. Ze zou hem al-
leen maar voorhouden dat hij al blij mocht zijn dat ze
na lang wachten, hopen en bidden toch nog opnieuw
zwanger was geraakt.

Eli pakte de deken van het gras, vouwde hem zo
klein mogelijk op en stopte hem in de mand bij de
restanten van hun picknick. Daarna riep hij Leah bij
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hen. Zoals altijd gehoorzaamde ze hem wel, maar aan
haar gezicht viel duidelijk af te lezen dat het niet van
harte ging. Hij kon het haar niet kwalijk nemen.

Even later liepen ze naar hun paard, dat op de par-
keerplaats bij de ingang van het natuurpark geduldig
voor het grijze, vierkante rijtuig stond te wachten.
Hoe verder hij de drie vrouwen achter zich liet, hoe
vrijer Eli zich voelde.

Terwijl Rebekkah het touw losmaakte waarmee hij
de merrie aan een boom had vastgezet, zette Eli de
mand op de achterbank en tilde met een zwaai zijn
dochtertje van de grond. Bij het zien van de nog
steeds wat stuurse blik in haar helderblauwe ogen,
draaide hij haar een keer in het rond om haar op te
vrolijken.

Toen er nog geen lachje om haar mond verscheen,
kriebelde hij met zijn kinbaard langs haar wangen.
Dat had altijd succes. Ook vandaag, want bij de derde
keer kon Leah haar lach niet langer inhouden.

Ze legde haar handjes om zijn gezicht en duwde
hem een beetje van zich af. ‘Dat kietelt, daed.’

Lachend bracht hij nog een keer zijn hoofd naar het
hare, maar tijdens die beweging zag hij in een flits een
waarschuwend knikje van Rebekkah.

In een reflex keek hij achterom, recht in een grote
cameralens. En twee kleintjes. Nog voor hij afwerend
zijn hand kon opheffen, werd er al geklikt.

De woede vlamde in hem op en hij moest zich tot
het uiterste inspannen om niet naar de drie vrouwen
toe te rennen, de camera’s uit hun handen te rukken
en die met een grote boog het park in te slingeren.
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Het kon niet anders dan dat de vrouwen hen hadden
zien vertrekken en bewust achterna waren gelopen.
Hadden toeristen dan geen enkel respect meer voor
hun principes?

Blijkbaar voelde Rebekkah zijn worsteling aan,
want ze legde haar hand op zijn arm. ‘Kumme.’

Hij klemde zijn kaken op elkaar, legde zijn hand
beschermend om Leahs hoofdje en zette haar naast de
mand. ‘Niet achterom door het raampje kijken,’
waarschuwde hij haar. Daarna hielp hij Rebekkah
met instappen, liep om het rijtuig heen, ging op zijn
plek zitten en pakte de teugels.

Hoewel hij ook zichzelf verboden had om de drie
vrouwen nog een blik waardig te keuren, kon hij
het toch niet laten om in de bocht tersluiks opzij te
kijken.

Het was precies zoals hij had vermoed; alle drie
stonden ze nog steeds te fotograferen alsof ze nooit
eerder een Amish rijtuig hadden gezien.

?

Zodra het rijtuig de bocht om was, liet Inge haar
 camera zakken. Dit waren ongetwijfeld de mooiste
plaatjes die ze de afgelopen dagen van de Amish had
geschoten. Ze had wel eerder Amish gefotografeerd,
maar steeds van een afstand en altijd op de rug.

‘Wat een treffer dat we dit gezin zagen,’ merkte
Liza naast haar op, terwijl ze haar digitale camera in
een zijvak van haar rugzak stopte. ‘Als we in het hotel
zijn, zet ik de foto’s gelijk op Facebook.’
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‘Laat Hans het maar niet horen.’ Inge dacht aan
hun reisleider, die er voortdurend op hamerde dat ze
de regels van de Amish moesten respecteren en het
beslist niet zou waarderen dat ze deze foto’s hadden
gemaakt, laat staan dat ze via social media werden
rondgestrooid.

Liza haalde haar smalle schouders op. ‘Ach, Hans.
Hij is een prima vent, maar ik ben geen vijftig ge-
worden om me nog door een ander de wet voor te
laten schrijven.’ Ze duwde een koperkleurige haarlok
terug onder haar hoed en keek op haar horloge.
‘Kwart voor drie. Zullen we ergens koffie of thee
gaan drinken?’

Inge keek naar Marieke, haar vriendin van de quilt-
groep in Veenendaal. Ze hadden zich samen voor
deze achtdaagse reis opgegeven en hun hart opge-
haald aan de quiltshops die ze in de afgelopen week
hadden bezocht. Vandaag hadden ze een vrije dag en
waren ze op eigen gelegenheid naar de overdekte
markt gegaan, waar ze hun groepsgenoot Liza tegen
het lijf waren gelopen.

Eerlijk gezegd speet het Inge dat ze haar niet meer
waren kwijtgeraakt, want ze was zich in de afgelopen
week steeds meer gaan storen aan de manier waarop
de vrouw altijd en overal heel nadrukkelijk haar stem
liet horen.

‘Wat wil jij?’ vroeg Inge aan Marieke, terwijl ze
met haar ogen probeerde te seinen dat ze nee moest
zeggen.

Gelukkig voelde haar vriendin haar helemaal aan.
‘Ik zit nog vol van de lunch,’ zei Marieke tegen Liza.
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‘Maar laat je door ons niet weerhouden om naar een
restaurant te gaan, wij vermaken ons wel.’

Blijkbaar ongevoelig voor de hint schudde Liza
haar hoofd. ‘Nee, ik blijf gezellig bij jullie. Zullen we
proberen om ergens zo’n grijs vierkant koetsje met
chauffeur te vinden en ons wat laten rondrijden?’

Inge onderdrukte een zucht. Een ritje in een au-
then tiek Amish rijtuig was precies wat Marieke en
zij nog voor deze een-na-laatste vakantiedag op hun
verlanglijstje hadden staan, maar dan wel zonder
Liza. ‘Vindt je man het niet ongezellig dat je een
hele dag zonder hem op stap bent?’ probeerde ze.

‘Ben je mal, die is blij dat hij me even kwijt is.’
Liza lachte net iets te hard. ‘Toen ik vanochtend
wegging, zat hij met een boek in de tuin van het
hotel en een knappe vrouw die hem daar dan nog
vandaan krijgt.’ Ze keek nog eens op haar duur
uitziende horloge. ‘Nou, wat doen we? Een koetsje
huren?’

Inge wisselde nog een blik met Marieke, zag de be-
rusting in haar bruine ogen en gaf toen toe. Maandag
zouden ze naar huis gaan, dus was het vanmiddag hun
laatste kans voor een rit. Ze hadden woensdag al wel
met de hele groep een tochtje in een groot rijtuig ge-
maakt, maar dat had zo veel weg gehad van een ritje
met een Nederlandse janplezier, dat het wat tegenge-
vallen was.

‘Goed,’ zei ze, ‘laten we dan door het park teruglo-
pen, dan komen we weer op de hoofdweg uit en zijn
we vlak bij dat toeristencentrum.’ Ze haalde de dop
van haar spiegelreflexcamera uit de zak van haar rode
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vestje en schermde de lens weer af. Voor vanmiddag
had ze genoeg foto’s gemaakt. Misschien zelfs wel te
veel.

13

De picknick 1-96 POD_Opmaak 1  06-09-18  09:04  Pagina 13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op '[Drukwerkkwaliteit]'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisibleLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


