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Annie Zook is een begenadigd schilderes, maar dat mag niemand
weten. Haar geloof staat kunstzinnige uitingsvormen niet toe. Ze deelt
haar geheim met haar penvriendin Louisa, die een heel ander leven
leidt. Maar Louisa heeft ook zo haar zorgen en zij denkt dat een tijdelijk
verblijf bij de Amish haar goed zal doen. Annie proeft nog meer van
de buitenwereld als ze verliefd wordt op Ben, een jongen van buiten
de gemeenschap. Wanneer haar vader dat ontdekt, eist hij dat ze het
contact verbreekt.
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Annie Zook doet haar best zich te houden aan
de regels, maar heeft het gevoel klem te zitten
in het wereldje waarin ze is opgegroeid. Kan
ze de juiste keuzes maken?
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PROLOOG
Mijn leven wordt beheerst door een knagend schuldgevoel, maar ik ben te
koppig om toe te geven aan de zonde die me zo gemakkelijk overvallen kan.
Wat ik wil doen en wat ik zou moeten doen, raken in mijn hoofd en in mijn
hart ferhoodled. Dat is vooral lastig als het gaat om mijn tweewekelijkse bezoek
aan nicht Julia Ranck, waar ik aangenomen ben om te helpen met haar twee
kleine kindertjes en wat licht huishoudelijk werk… en waar ik tijd doorbreng
alleen aan het werk in het kleine zolderkamertje dat speciaal voor mij ingericht is, mijn geheime toevluchtsoord. Daar schep ik vreugde in de wereld van
verboden kleuren – verf, schilderslinnen en penselen – in die geheime plek
waarvan alleen mijn mennonitische familie afweet en God Zelf.
Maar diep vanbinnen, daar waar het om gaat, is mijn hart verscheurd. Sinds
mijn kindertijd heb ik me ingespannen om de Oude Wegen te volgen, om te
voldoen aan de verwachtingen van mijn ouders en de kerk, maar het is me niet
gelukt.
Het ergert me mateloos dat sommige Amish bisschoppen wel artistieke
uitingen toestaan en goedvinden dat de mensen kunst maken en verkopen,
maar onze bisschop niet.
Ik was pas zes toen mijn vader, de prediker, me met zijn doordringende
bruine ogen bestraffend genoeg aankeek om me beschaamd te maken toen ik
betrapt werd terwijl ik een schattig zwart poesje tekende dat hoog op de hooizolder zat. Ik leerde mijn kunstuitingen te verbergen voor spiedende ogen, al
wenste ik dat er een manier was om er helemaal een eind aan te maken.
Meestal hoefde pa me alleen maar hardop psalm 51 voor te lezen om me de
dwaasheid van mijn wegen te doen inzien: Wees mij genadig, o God… delg mijn
overtreding uit… De woorden van koning David klonken onafgebroken in mijn
oren tot de volgende ‘heilige vermaning’ voor andere daden van kinderlijke
onvolwassenheid, hoewel niet weer in verband met mijn potloodtekeningen,
tot ik opnieuw betrapt werd toen ik veertien was.
Wees genadig, dat mag je wel zeggen.
Toen ik een meisje was, waren er ogenblikken dat ik liever een pak rammel
had gehad dan de rechtschapen blik van mijn lange, magere, bebaarde vader.
Het leek wel of hij recht door me heen in mijn hart kon kijken. Hij had iets
griezeligs over zich als het zover kwam en zijn preken bleven me maandenlang bij. Vaker dan ik tellen kan, doorstond ik zijn weloverwogen zwijgen,
gevolgd door een diepe zucht en een uitvoerige lezing uit de Schrift.
Anders dan mijn zes broers – drie zijn er ouder dan ik en al getrouwd, drie
zijn jonger en zoeken verkering – heb ik nooit slaag gehad. En als je weet dat
sommige ezels hier in de buurt nog minder koppig zijn, zegt dat veel over
9
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mijn vaders geduld, althans ten opzichte van mij.
Kortgeleden is me met klem gevraagd toe te treden tot de vereniging van
aardse gelovigen, ons plaatselijke Amish district. En aangezien ik eind april
twintig jaar ben geworden, ben ik me scherp bewust van de zorgelijke gezichten op zowat elke samenkomst. Pa is ten behoeve van mij dubbel verantwoordelijk voor God, zegt mama vaak, en ze smeekt me acht te slaan op de waarschuwing. Als ik mijn beslissing blijf uitstellen, tja, dan wordt dat een keuze
op zich en zal ik uiteindelijk moeten vertrekken uit de Gemeenschap van
Eenvoud. Ik weet niet hoe ik ooit mijn familie en alles wat ik ken en liefheb,
zou kunnen verlaten.
Maar wat me dwarszit, is de felle hoop die ze koesteren voor mijn aanstaande beslissing. Lid worden van de kerk zal geen beter mens van me maken.
Dat weet ik. Ik woon in deze gemeenschap; ik weet wat de meeste van deze
mensen drijft. Sommigen leven een dubbelleven, net als ik nu, tienerjongens
die, als de maïs gepeld wordt, achter de bosjes misbruik maken van aangeschoten meisjes, en jonge vrouwen die rond paraderen in vrome pelerinejurken, maar van wie het hart niet in overeenstemming is met de Heilige
Schrift. Nu heb ik het voornamelijk over onze ongedoopte jeugd, tijdens hun
rumschpringe. Maar toch is er schijnheiligheid in overvloed. We zijn tenslotte
maar mensen.
Helaas heeft zich nog een andere zonde in mijn ziel genesteld: mijn liefde
voor Rudy Esh en dat ik hem in de waan liet dat ik op een dag met hem zou
trouwen. Rudy bezette vroeger de allereerste plaats in mijn hart, nog voor
God. Maar nu, na ruim drie jaar verkering, heeft hij een ander meisje gevonden. Ik ben wel verplicht om vriendelijkheid te tonen, opperste verdraagzaamheid zelfs, dingen die van me verwacht worden, maar steeds moeilijker
met enige mate van oprechtheid op te brengen. De knappe Rudy zal binnenkort gedoopt kerklid zijn en ongetwijfeld echtgenoot van zijn nieuwe vriendinnetje. Hoewel ik innig van hem hield, en hij van mij, heb ik hem nooit verteld over mijn obsessie voor de kunst. En omdat ik niet bereid was om die opzij
te zetten om lid van de kerk te worden, wat een vereiste is voordat er getrouwd
kan worden, is onze breuk grotendeels aan mij te wijten. Hij zal best opgelucht
zijn, want hij kon zich de haren wel uit zijn hoofd trekken vanwege mijn verzet. ‘Allemensen, Annie,’ zei Rudy steeds vaker, ‘waarom kun je niet gewoon
de gelofte afleggen, dan hebben we het gehad.’ Mijn antwoord maakte hem
altijd kwaad: ‘Ik ben er niet klaar voor.’ Maar ik kon niet zeggen waarom.
En zo ben ik mijn eerste en enige liefde verloren, wat me eindeloos verdrietig maakt. Niet dat ik dapper genoeg zou zijn om opnieuw om zijn genegenheid te smeken, al ben ik vanaf mijn zeventiende jaar standvastig geweest
in mijn liefde voor hem tot hij besloot dat hij de voorkeur gaf aan het gezel10
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schap van Susie Yoder. Dit alles betekent drie verspilde jaren van trouw… en
nu ben ik zo eenzaam als een meisje maar kan zijn. Een paar jaar geleden zou
ik dit verdriet gedeeld hebben met mijn beste vriendin Essie, maar mijn vroegere speelkameraadje schijnt de laatste tijd gebukt te gaan onder haar eigen
volwassenen problemen.
Eerlijk gezegd weet maar één persoon van mijn gebroken hart. Mijn geheime gedachten zijn veilig bij Louisa Stratford, een Englisch meisje dat helemaal
in Colorado woont. Ze is tweeëntwintig jaar en verloofd, en daar ben ik heel
blij om, want we zijn wonder-gute vriendinnen. Hoewel Louisa stads is en ik
van Eenvoud, schrijven we al met elkaar sinds zij bijna elf was. En als ze zo lang
geleden die eerste tekening niet had meegestuurd in haar briefje – die fijne
vergeet-mij-nietjes – had ik me misschien wel nooit afgevraagd of ik soms ook
enig talent bezat.
Ik wou dat ik haar kon eren door aanwezig te zijn bij de grootse bruiloft die
ze samen met haar moeder aan het voorbereiden is. De gedachte aan een trouwerij ver weg in een grote stad, met bloemen en kaarsen en meisjes in kleurige jurken, is vreselijk aanlokkelijk… dingen die op een Amish bruiloft nooit of
te nimmer te zien zijn. De dingen die Louisa in haar brieven beschrijft, houden me volkomen in hun ban, mag ik wel zeggen.
Ik zou natuurlijk verschrikkelijk opvallen als ik brutaal genoeg was om te
gaan. Toch staar ik nieuwsgierig naar de mooie uitnodiging met de gouden
lettertjes in reliëf en ik vraag me af hoe het zou zijn.
Mama zou zeggen dat zo’n reis uitgesloten is, al ben ik een volwassen
vrouw. In gedachten hoor ik haar uitweiden over haar angsten. Je kunt wel verdwalen of nog erger in die drukke doolhof, je bent Lancaster County zelfs nooit uit
geweest! Je kunt wel ontvoerd worden, Annie Zook! Toch heb ik de uitnodiging van
mijn lieve vriendin nog niet afgezegd.
Echt, mijn moeder is een zenuwpees als het om haar kinderen en kleinkinderen gaat. Vaak wijst ze mijn oudste broer Jesse junior van zesentwintig jaar
en zijn vrouw Sarah Mae erop dat ze hun twee kleintjes in de gaten moeten
houden, vooral als het donker wordt. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn,
heeft ze al wel tienduizend keer gezegd. Het is haar schuld niet, maar alleen
een aanwijzing dat niemand ooit vergeten is hoe vreselijk het was toen een van
onze kleintjes midden uit ons Paradise weggehaald werd. Het mag dan paradijselijk klinken, maar het is een plek die zijn portie leed en geheimzinnigheid
gehad heeft.
De laatste tijd ben ik wel eens naast de Pequeakreek gaan staan, starend naar
het bekende groepje bomen waar de kleine Isaac werd weggerukt uit de
Gemeenschap van Eenvoud… waar ik soms met hem schommelde op de lange
boomschommel. Waar Isaac en ik – met onze broers – vaak takjes in de kreek
11
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gooiden en keken hoe ze wegdreven naar wie weet waar.
Zou ik het wagen om die achtergrond te schilderen in al zijn herfstige
schoonheid, als een andere kant van het droevige verhaal? Misschien zou ik
door de gouden schittering op het doek te spreiden de onheilspellende kant
kunnen verlichten van de nu zo rustige plek… al zal mijn hand stellig trillen
als ik dat doe en moet denken aan mama’s beschrijving van de afgrijselijke
ramp. Als één familie iets ergs overkomt, overkomt het ons allemaal, zegt mijn
moeder.
Als dat waar is, zal het feit dat Rudy onze verkering heeft uitgemaakt ook
een rimpel veroorzaken op de bladzijde van mijn leven en dat van alle anderen. Mijn toekomstige kinderen bijvoorbeeld – pa’s en mama’s eventuele
kleinkinderen – krijgen nu niet zijn vriendelijke ogen en zijn kastanjebruine
haar, noch zijn vrolijke humeur. En wat erger is, misschien krijg ik wel helemaal geen baby’s. Maar als ik mijn verf en penselen links moest laten liggen
om lid van de kerk te worden en te trouwen, zou ik dan ooit echt gelukkig
zijn? En toch… nu ik de kans heb laten lopen om te trouwen met een goede
Amish jongen als Rudy, zal ik ooit weer van iemand kunnen houden? O, wat
is het toch allemaal moeilijk, de tweestrijd is een kwelling voor mijn ziel.

12
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HOOFDSTUK 1
Een late oktobermist spreidde zich over de velden die smeekten om de oogst
toen Annie Zook over de smalle weg naar het huis van haar nicht wandelde.
Ze zwaaide naar een stuk of zes Amish buren die bladeren aan het harken
waren en hoopte opgewonden op minstens een paar minuten om weg te glippen naar de zolder van nicht Julia Ranck om aan haar nieuwste schilderij te
werken. Als het werk gedaan was.
Een grijze, troosteloze dag was perfect voor artistiek werk. Iets in het uitkijken naar de zon, wiens verwarmende gloed werd tegengehouden door de
vreugdeloze wolken, maakte dat ze zich vol voelde en toch pijnlijk leeg… en
tegelijkertijd uitermate creatief. Al werd de wens om zich kunstzinnig te uiten
in haar kerkdistrict als een vergrijp beschouwd, ze kon er niet aan ontkomen.
Ze was nog in haar rumschpringe, de ‘tussenin’ jaren – het vage overgangsgebied tussen kinderlijke onrijpheid en volwassenheid – en het kerkelijk lidmaatschap. Dat ze de dochter was van een gewijde prediker legde een ongewenste beklemming op haar terwijl ze streed om haar positie te bepalen. En
toch ging het tegen haar natuur in om haar ouders teleur te stellen, dat was de
hoofdreden dat ze haar liefde voor de kunst verborg.
Annie duwde de gedachten aan de strijd van haar leven opzij en richtte zich
op de schattige Molly Ranck van twee jaar oud, Julia’s jongste, die zich twee
dagen geleden bijna rauw gekrabd had van de waterpokken. Het lieve kind.
Annie had haar uiterste best gedaan om haar bezig te houden nu ze in een
havermoutbad moest en herhaaldelijk gedept moest worden met zinklotion.
Dus ze had bij haar vorige bezoek geen moment tijd gehad om aan het wachtende doek te werken.
Ze versnelde haar pas en was enigszins verbaasd om te zien dat het nieuwe
huis van diaken Byler al onder dak was, wanneer was dat gebeurd? Toen ze bij
de kruising kwam, zag ze dat de maïs van de Lapps al werd geoogst en dat ze
de silo’s aan het vullen waren, zodat ze de kruising makkelijker kon overzien.
Hoe is het mogelijk dat ik dat niet gemerkt heb?
Ze besefte dat ze sinds Rudy’s afscheidswoorden van aanstaande zaterdag
precies drie maanden geleden in een soort mist had rondgelopen. Hoe kon het
dat het veranderende landschap niet tot haar doorgedrongen was?
Dit moet verdriet zijn! Als je zo diep gekwetst bent, duw je het vanbinnen weg. Ze
herinnerde zich dat ze zich één keer eerder in haar leven zo treurig had
gevoeld, toen ze als klein meisje haar moeder aantrof in een zee van tranen.
Maar het was niet verstandig om over die dag te gaan piekeren.
Ze nam zich voor beter te letten op de dingen om haar heen – vormen,
schaduwen en kleurschakeringen. Ze dronk de nevelige ochtendpracht in die
13
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zich vrijuit welfde over de stille groene stengels, de bordeauxrode schuur van
hun Englische buren – de familie Danz – die in het zicht kwam, en het donkere dak van de overdekte brug met de rode zijkanten, niet ver van de oude
London Vale-molen van grijze steen.
Ik schilder Gods schepping! dacht ze, daarmee haar voortdurende overtreding
rechtvaardigend.
Ze dacht aan haar penvriendin in Colorado en had zin om een paar
minuutjes de tijd te nemen om een brief te schrijven aan Louisa, die haar de
laatste tijd het best scheen te begrijpen.
Ze dacht aan de eerste keer dat haar Englische vriendin haar onopzettelijk in
verlegenheid had gebracht. Het was gebeurd toen ze pas met elkaar schreven,
toen de bruinharige Louisa een klein schoolfotootje van zichzelf had opgestuurd en Annie hetzelfde had gevraagd. Annie had uitgelegd dat de mensen
van de Gemeenschap van Eenvoud geen foto’s maken van zichzelf omdat ze
nauwgezet de Tien Geboden volgen: Gij zult u geen gesneden beeld maken.
Daarom had ze geprobeerd de Schrift te omzeilen en simpelweg met kleurpotlood een zelfportret getekend dat de ovale vorm van haar gezicht liet zien,
het kuiltje in haar wang, het zachte blauw van haar ogen en haar goudblonde
haar. Ook had ze het heilige symbool getekend, de witte, hartvormige hoofdbedekking met de witte linten die bungelden tot op het lijfje van haar lichtgroene pelerinejurk.
Zo lang geleden, dacht ze, zich herinnerend dat Louisa had teruggeschreven
vol lof over de tekening, die ze onmiddellijk had ingelijst en op haar nachtkastje gezet. Zou Louisa hem nog hebben?
Laatst op een regenachtige middag had Annie haar brieven van Louisa
geteld, om er na bijna vijfhonderd maar mee op te houden. Glimlachend om
haar heerlijke band, niet alleen met de buitenwereld maar met haar Englische
vriendin, begon ze met haar armen te zwaaien, genietend van het genoegen
om te lopen in plaats van paard en rijtuig te moeten inspannen, zoals ze op
marktdagen vaak deed om mama te helpen.
Maar al deed ze alsof ze zorgeloos was, toch kon ze het stekende schuldgevoel niet negeren.
Het is maar goed dat pa geen idee heeft. Ze dacht na over de betekenis van haar
daden of het ontbreken van daden als het erom ging lid te worden van de kerk.
Ze zuchtte en ontwaarde in de verte een gesloten grijs rijtuig, dat getrokken werd door een trots dravend paard met glimmende nieuwe hoefijzers. De
jonge vrouwelijke bestuurder zwaaide dringend. ‘Annie, ben jij dat?’
Rhoda Esh!
Dolblij zwaaide Annie even enthousiast terug. ‘Hallo!’ riep ze, hopend dat
Rudy’s jongere zus zou stoppen om een praatje te maken.
14
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‘Ik ben zo blij dat ik je tegenkom,’ zei Rhoda terwijl ze aan de teugels trok.
Ze wenkte Annie om in het rijtuig te stappen. ‘Ga je mee een eindje rijden?
We moeten eens praten.’
Annie tilde haar rok op en klom in het rijtuig.
Rhoda stak meteen van wal. ‘Ik mag het eigenlijk niet weten, denk ik, maar
Susie Yoders babbelzieke nichtje zegt dat Rudy met Susie gaat in plaats van
met jou.’ Rhoda’s bruine ogen waren groot als gemberkoekjes.
Annie haalde haar schouders op. ‘Ik zeg niks.’
‘Ach, je weet heus wel iets. Rudy is tenslotte al die jaren je beau geweest.’
Rhoda nam haar nieuwsgierig op en sloeg met de teugels om het paard weer
aan te zetten.
‘Nou, vraag het hem zelf, als je het weten wilt.’
‘Ik vraag het aan jou!’
Annie bleef voor zich kijken en wenste dat ze doorgelopen was.
‘Kun je me geen hint geven… een heel kleintje maar?’ smeekte Rhoda.
‘Heus, ik sta aan jouw kant. Ik wil Susie Yoder niet als schoonzus.’
‘O, waarom niet? Het is een heel aardig meisje.’
Rhoda zweeg even. Toen zei ze: ‘Nou, omdat ze niks op jou lijkt.’
Hoe waar, dacht Annie.
‘Rudy heeft toch geen ruzie met je gehad?’
Poeh! Eerlijk gezegd hadden ze tegen het einde gevochten als kat en hond.
De een was nog opvliegender geweest dan de ander. Toch was Rudy in hun
verkeringsjaren de vriendelijkste en beminnelijkste jongen geweest die ze ooit
gekend had. Vóór hem had ze zich door verscheidene andere jongens naar huis
laten brengen na de zondagavondzang, maar toen ze Rudy had ontmoet, had
er voor haar geen ander meer bestaan. Rhoda wist net als iedereen dat er geen
verkeerd woord te zeggen viel over haar broer. Hij was geen herrieschopper
zoals sommige jongens. Zij was het probleem geweest, omdat ze niet bereid
was geweest om kerklid te worden toen hij er klaar voor was.
‘We zijn uit elkaar, Rhoda, en dat is alles wat ik erover zeg.’
Rhoda snufte, alsof ze in huilen zou uitbarsten, maar Annie besloot dat ze
zich door geen enkele stemmingsuiting liet overhalen. Wat er tussen Rudy en
haar was voorgevallen, daar had niemand iets mee te maken. En zeker Rhoda
niet, die, zoals Annie zich zojuist realiseerde, iemand graag uithoorde.
Ze reden een paar honderd meter zwijgend verder. Toen vroeg Rhoda aarzelend: ‘Waar ging je heen?’
‘Naar mijn neef en nicht, Irvin en Julia, maar ik kan hier wel uitstappen en
de rest lopen.’ Ze wenste dat Rhoda dat als een hint zou opvatten om het paard
te laten stilhouden.
‘Nee… nee, dat geeft niet. Het is niet ver om.’
15
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Binnen een paar minuten arriveerden ze bij het roodstenen huis dat een
eindje van de weg af stond. Irvin Ranck bezat een paardentuighandel aan de
andere kant van het grote weiland achter het huis, in een schuurachtig bouwwerk dat hij jaren geleden had gebouwd. Pa had altijd hoog opgegeven van zijn
neef. Irvin was een goed en eerlijk man, een mennoniet die de Amish boeren
zonder bezwaar wilden betalen voor hun staltuig. Misschien was dat de reden
dat haar vader niet had geprotesteerd toen ze voor de Rancks ging werken, al
had Irvins familie vele tientallen jaren geleden de Amish kerk verlaten.
‘Denki voor de lift,’ zei Annie. Ze sprong uit het rijtuig.
‘Tot ziens,’ was het enige wat Rhoda zei terwijl ze vlug zwaaide.
Toen Annie over het pad naar het keurig verzorgde huis wandelde, kreeg ze
de vier jaar oude James in het oog die in de zijtuin een speelgoedgrasmaaier
voortduwde over een berg bladeren. ‘Hallo!’ riep ze en zag verrukt zijn gretige glimlach.
‘Nicht Annie!’ riep de vlasblonde hummel. Hij rende met open armen op
haar af.
‘Hoe gaat het met je zusje?’ Ze drukte hem even tegen zich aan en liet hem
los.
‘O, Molly heeft een heleboel bulten… je zult het zien.’ James rende naast
haar om de hoek van het huis. Ze gingen door de achterdeur naar binnen en
liepen naar boven naar de kinderkamer.
James had helemaal gelijk. Molly had veel meer waterpokken dan twee
dagen geleden, ze droeg nu handschoentjes zodat ze niet kon krabben. Ze
werd ondersteund door een paar kussens en zat rechtop in het door haar vader
gemaakte ledikantje.
‘Annie is er…’ zei Molly met een poging tot een lachje.
‘Jah, ik ben er, liefje. En we gaan samen een heleboel boekjes bekijken, hè?’
Haar hart ging uit naar het kleine blonde meisje met ogen blauw als korenbloemen.
Dat bracht een nog bredere glimlach op Molly’s gezicht tevoorschijn, en
James liep prompt naar de kleine boekenkast en pakte een stapel kartonnen
boekjes. ‘Dit zijn Molly’s lievelingsboekjes,’ zei hij en legde ze voorzichtig in
Annies handen.
Julia ging met stralende ogen op de rand van haar dochters bedje zitten. Ze
zag er mooi uit in haar zelfgemaakte bloemetjesjurk. Ze droeg haar lichtbruine haar in een knot, net als Annie, alleen zat die van Julia hoger op haar hoofd.
Boven op haar knot droeg ze de officiële komvormige mennonitische hoofdbedekking.
‘Ik moet vandaag naar een van de zwangere vrouwen in Strasburg,’ zei Julia
zacht. ‘Ze wil dat ik over een paar weken aanwezig ben bij de geboorte van
16
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haar baby. Ik hoop dat je het niet erg vindt.’
‘Ach, nee, dat is best,’ zei ze. ‘Hè, kinderen?’ Annie keek de kinderen aan, die
knikten en glimlachten.
Nicht Julia zei verder dat er rondverteld werd dat ze een lieve vroedvrouw
was, hoewel ze nog niet eens een diploma had. ‘Maar je hebt iets bemoedigends over je,’ merkte Annie op. ‘Ik begrijp waarom mensen op je durven te
steunen.’
Later, toen Julia weg was en Annie alle boekjes twee keer had gelezen, trok
ze de gequilte beddensprei omhoog en glimlachte neer op Molly, die al sliep
en haar lievelingspop vastklemde. Annie draaide zich om en legde haar vinger
tegen haar lippen terwijl James en zij de kinderkamer uit slopen. ‘Ook tijd
voor jouw dutje, jongeman,’ fluisterde ze en de jongen volgde haar gewillig
door de gang.
Toen James was ingestopt, haastte Annie zich naar de zolder. In plaats van
zoals gewoonlijk de deur achter zich dicht te doen, liet ze hem wijdopen staan
om de kinderen te kunnen horen.
Door de jaren heen was het haar gelukt alles aan te schaffen wat ze nodig
had om haar landschappen te schilderen en enkele pogingen tot een portret:
van de kinderen van Irvin en Julia, uit haar hoofd of van foto’s. Natuurlijk
waagde ze het niet James mee naar boven te nemen om te poseren. En Irvin
en Julia wisten dat haar liefde voor de kunst uiterst geheim gehouden moest
worden, al had Julia bekend dat ze in de verleiding stond een professionele
leraar voor Annie aan te nemen.
Ze mengde de verf op haar palet en bracht een beetje paars aan op de lucht,
deed herhaalde pogingen om het uit te werken tot een volle lavendelstreep.
Daarna gaf ze de wolken een sliertige streek met haar penseel.
Ze bekeek het doek en speurde de kreekbedding af en het groepje bomen.
Op datzelfde plekje had ze een paar weken geleden gestaan, kijkend en overdenkend wat daar zo lang geleden precies gebeurd was. Maar nu ging ze in
gedachten alle aspecten van het schilderij na… het zonlicht dat schitterde op de
brede stroom, de overdekte brug, de dichtheid van de bomen, de diepte van
het grijs en de geweven textuur van de bomen, compleet met dorens die uitstaken van stam en takken. En het lichte herfstgeel van de bladeren.
Je kon niet in de bomen klimmen vanwege de gemene dorens, maar het
acaciahout was taai, veel sterker dan cederhout. Het gaf ook de beste hekpalen
volgens haar oudste broer Jesse, die binnenkort meestertimmerman zou zijn.
Annie stond midden in het onafgemaakte zolderkamertje waar de ezel zo
was neergezet dat het licht van de twee koekoekramen vooral ’s middags als
een kroon om het doek viel. Maar vandaag was de grijsheid buiten nauwelijks
toereikend, zodat Annie de ingebouwde verlichting inschakelde die Irvin vorig
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jaar zo vriendelijk had aangebracht. Ze voelde altijd een opwindende sensatie
als ze het lichtknopje omdraaide.
Ze ging voor het schilderij staan en peinsde over de drijvende wolkenslierten. Het schilderij werd bevolkt door een paar bluebirds, een in vlucht, twee
andere op een verre tak, veervormige vlekjes kleur.
Er ontbreekt iets…
Ze keek van dichterbij, haar penseel in de aanslag. De verbinding tussen
hand en penseel en penseel op doek bracht soms iets belangrijks naar boven,
iets uit haar onderbewustzijn dat tot bewustzijn kwam.
Ze hield haar adem in en raakte met haar penseel de eerste boom aan.
De lange schommel, dat is het!
Met vaste hand trok ze een dunne lijn naar beneden. Jah… mooi.
Ineens werd haar naam geroepen. ‘Annie!’ Het geluid kwam van beneden.
‘Ben je boven, Annie?’
Iemand – wie? – kwam de trap op!
‘Ik ben hier,’ riep ze terug, het hart in de keel.
‘Wat ben jij daar nou aan het doen?’
Nu herkende ze de stem van haar schoonzus Sarah Mae.
Nee… o, nee!
Ze liet haar penseel vallen, pakte de dichtstbijzijnde lap en begon de verf
van haar handen te vegen. Ze hoorde de voetstappen van Sarah Mae op de
planken in de gang onder aan de trap en haar hart begon te bonzen.
Ze zal mijn geheim ontdekken!
Vlug stapte Annie de studio uit, trok de deur achter zich dicht en rende de
trap af, waar ze op Sarah Mae stuitte. ‘O, hallo,’ bracht ze uit.
Sarah Mae’s ronde gezicht was rood aangelopen en in haar blauwe ogen
stond een vraagteken. ‘Ik heb aan de voordeur geklopt, maar ik dacht dat de
kinderen sliepen, dus ik heb mezelf maar binnengelaten.’
Annie knikte, ze was bijna duizelig van angst.
‘Wat voer je uit daarboven?’ vroeg Sarah Mae. Zonder op antwoord te
wachten, voegde ze eraan toe: ‘Moet je van Julia ook haar zolder opruimen?’
Annie wilde niet liegen en zweeg even. In haar hoofd tuimelden meerdere
antwoorden over elkaar. Ze staarde neer op de lap en zei: Jah, ik ben een beetje aan het schoonmaken.’
‘Nou, ik kwam even langs om te zien of je mee wilt rijden naar huis, want
het wordt een beetje koud, en ik ga toch daarheen om mam wat bosbessenjam
te brengen.’
‘Ik moet hier blijven tot Julia terugkomt. Maar toch denki – bedankt.’
Sarah Mae knikte. ‘Goed, dan.’ Langzaam daalde ze de smalle trap af.
Pfoe! Annie blies opgelucht. Ik moet beter oppassen!
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HOOFDSTUK 2
Na het avondeten van lamsgehaktbrood, gegratineerde asperges, gesmoorde
worteltjes, zelfgemaakt brood met Sarah Mae’s bosbessenjam, afgerond met
mama’s geliefde muntsalade, waste en droogde Annie de vaat. Ze had er plezier in. Mama zette de restjes weg in hun nieuwe door gas aangedreven koelkast en veegde de vloer.
Daarna liep haar vader naar de hoekkast en pakte de grote familiebijbel
voor de avondlezing en het stille gebed. Hij stak zijn hoofd om de hoek van de
achterdeur en riep Yonie, die vorige week negentien geworden was, Luke van
zeventien, en Omar, vijftien maanden jonger dan Luke – allemaal op de verkeringsleeftijd.
Annie had pa vaak horen praten over zijn ‘lege portemonnee’ nu Omar zestien geworden was. De prijs van een goed tuigpaard was vijfentwintighonderd
dollar, om nog niet te spreken over de aanschaf van een nieuw open rijtuigje
voor Luke, bijna drieduizend dollar. Maar een nieuw paard en rijtuig verzekerde voor een jongen zijn aanwezigheid op de uiterst belangrijke zondagse
zangavonden, evenals andere noodzakelijke activiteiten tijdens de rumschpringe – de wilde jaren voordat een jong mens zich in het huwelijk verbond.
Later, toen het avondgebed gedaan was, snelde Annie naar boven naar haar
kamer waar ze de gaslamp aanstak. Ze nam plaats aan het kleine esdoornhouten bureautje dat pa voor haar twaalfde verjaardag had gemaakt, trok de smalle middelste lade open en pakte haar bloemetjespostpapier. Ze was reuze
benieuwd hoe het afgelopen was met het idee van Louisa’s moeder om tientallen witte duiven uit kooien los te laten als bruid en bruidegom de kerk uit
kwamen om in een verlengde limousine te stappen, wat dat ook mocht zijn.
Annie had geen flauw idee van de meeste dingen waarover Louisa in haar
brieven schreef. Niettemin schreef ze aan haar beste Englische vriendin:
Woensdag 26 oktober
Lieve Louisa,
Hallo, hoe gaat het met je?
Ik heb de laatste tijd zoveel aan je gedacht. Ik hoop dat je deze week niet zo moe bent
als je zei dat je vorige week was, toen je met je moeder van hot naar her gereisd was. Heb
je ook wel eens zin om met de kippen op stok te gaan, zoals ik?
En daarover gesproken, heb je al een besluit genomen over de duiven? Of is je moeder alweer van gedachten veranderd? (Ik weet zeker dat jij nog steeds wilt dat je gasten
bellen blazen, zoals je in je vorige brief schreef. Eerlijk gezegd lijkt mij dat ook het
leukst.)
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Ze hield op met schrijven en probeerde de duizenden belletjes voor zich te
zien in alle kleuren van de regenboog, elk glanzend binnen zijn eigen cirkelomtrek. Glimlachend dagdroomde ze dat ze erbij was op Louisa’s speciale dag,
om ooggetuige te zijn van de merkwaardige en toch boeiende manier waarop
de Englischers een bruiloft en receptie vieren.
‘Wat zou pa ervan vinden als ik gewoon ging?’ fluisterde ze in zichzelf. Ik
zou het heus moeten doen.
Maar mama had helemaal gelijk – ze had nog nooit een voet buiten
Lancaster County gezet. Dus waarom haalde ze zich in het hoofd dat ze helemaal alleen een bus- of treinkaartje kon kopen helemaal naar de Rocky
Mountains, waar Louisa’s rijke familie in de buurt woonde? Ergens ten zuiden
van Denver, in een plaats die Castle Pines heette. Louisa had een eigen appartement in de binnenstad van Castle Rock, op een steenworp afstand van haar
ouderlijk huis.
Volgens Louisa was de prima locatie een paar jaar geleden haar vaders eerste keus geweest – twee hectare, een op bestelling gebouwd huis hoog op een
bergrug met een verreikend uitzicht over de bergen, met drie stenen open
haarden, een aparte bibliotheek die groot genoeg was voor een schrijfbureau
en drie gestoffeerde stoelen, en vijf grote slaapkamers, elk met een eigen badkamer. En hoewel ze er maar met z’n tweeën woonden, hadden ze vier woonruimtes, een aparte eetkamer die zo groot is dat er dertig mensen kunnen
dineren, zoals Louisa het beschreef, een personeelskeuken, en een keuken met
alle denkbare apparatuur, alles elektrisch, waaronder een koelkast, een gewone oven, heteluchtoven, afwasmachine, afvalvernietiger, en zo ging het maar
door. En dat alles in een ruimte van het formaat van de hele benedenverdieping van de honderd jaar oude boerderij waar Annie woonde. Van de meeste
van deze dingen had Annie nog nooit in haar leven gehoord.
Ze had geen flauw idee waarom Louisa’s ouders zoveel kamers nodig hadden, maar het was niet aan haar om zich dat af te vragen. Englischers waren vaak
lichtzinnig, had pa altijd gezegd over buitenstaanders. Desondanks was Annie
al die jaren dolgelukkig geweest met zo’n interessante penvriendin. Een echte
en trouwe vriendin.
Ze dwaalde in gedachten terug naar de dag dat de eerste brief van Louisa in
de brievenbus was gevallen.
Het was een ongewoon koele en regenachtige middag geweest. De herfstschoonmaak was een heel eind op streek en vele handen maakten het werk
licht. Annie was druk met het witten van het hek om het grote weiland.
Toen de postauto kwam met een brief die het poststempel Denver,
Colorado droeg, maar waarop naam en adres van de geadresseerde helemaal
besmeurd waren, maakte Annie hem open, met de bedoeling alleen maar te
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kijken voor wie de brief bestemd was. De aanhef had simpelweg geluid: Lieve
nieuwe vriendin, dus Annie had de eerste regels gelezen. De schrijver stelde zich
voor als Louisa Stratford, genoemd naar haar grootmoeder van vaders kant.
Louisa was duidelijk niet Amish en zei dat ze bijna elf was. Maar ze schreef dat
ze later dolgraag kunstenares wilde worden. Dat ze dit in de allereerste zinnetjes schreef, wekte onmiddellijk Annies nieuwsgierigheid.
Toen ze verder las, begreep Annie algauw dat de brief niet voor haar
bestemd was. Ze wist dat ze bij de boerderij van de buren moest gaan vragen
of de dochter van de Englische boer, Jenna Danz, zich misschien op school had
opgegeven voor een penvriendin in Colorado. Maar de achtjarige Annie was
genoodzaakt verder te lezen, vooral omdat haar oog getrokken werd door een
paar mooie tekeningetjes in de kantlijn. En voordat ze het wist, had ze de hele
brief gelezen, zo geboeid was ze door dit moderne meisje van ver weg.
Vlug schreef Annie Louisa’s naam en adres op. Toen trok ze haar overschoenen en regenjas aan en marcheerde over de weg door alle modderplassen om de brief naar zijn rechtmatige eigenaar te brengen. Ook verontschuldigde ze zich dat ze de brief had opengemaakt en alles had gelezen, maar ze
durfde niet toe te geven waarom… dat ook zij zo veel van tekenen hield. Dat
liet ze onvermeld, in de hoop dat Jenna haar wilde vergeven, en dat had ze
gedaan.
Toen ze naar huis terugkeerde, had ze weinig hoop dat ze ooit een brief
terug zou krijgen, zelfs al had ze de moed om het schoolmeisje in Colorado te
schrijven. Maar aangezien ze nog steeds Engelse grammatica leerde op het
eenlokalige schooltje, redeneerde ze kinderlijk dat schrijven aan Louisa
Stratford ook een extra goede oefening voor haar was.
De rest was geschiedenis, zoals Louisa graag mocht zeggen. Bovendien had
Annie het altijd gezien als meer dan toevallig dat zij de brief kreeg van buiten
de Gemeenschap van Eenvoud, zij tweeën waren zo volkomen verschillend en
stelden toch per post hun hart voor elkaar open. Pa had nooit één woord van
protest laten horen, al wist Annie vrij zeker dat hij er geen idee van had hoe
vaak de brieven heen en weer gingen.
Maar mama wist het wel en ze was zo aardig om het voor zich te houden.
Annie nam aan dat haar moeder dacht dat er geen kwaad in stak omdat er
zoveel kilometers tussen de meisjes lagen. Tot dit jaar zou Annie nooit hebben
nagedacht over een uitnodiging voor een bruiloft zoals ze nu in haar handen
had.
Hoe zou het zijn om de kleuren te zien van al die bloemen… en de gouden kandelabers, en de satijnen strikken, en…?
Ze riep zichzelf tot de orde, ze wist dat ze gewoon de pen moest oppakken
en beleefd op het antwoordkaartje invullen dat ze niet kwam. Al zou ze er in
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gedachten met haar hele hart bij zijn als Louisa aan haar vaders arm door het
lange middenpad tussen de kerkbanken schreed, bedekt met een ivoorkleurige sluier en met rode en roze rozenblaadjes bestrooid door de vijf kleine meisjes die gekleed waren als miniatuurbruidjes en bloemenmandjes droegen. En
dat allemaal om Louisa naar haar glimlachende, knappe echtgenoot te brengen, die hoog bij het altaar stond te wachten met negen andere mannen ook
in mooie zwarte kostuums, lavendelblauwe overhemden en bijpassende sjerpen. Officiële smokingkostuums, had Louisa geschreven en ze had er ook tekeningetjes van gemaakt.
Annie kon de woorden met gemak lezen, maar zonder de hulp van de tekeningen die bij elke brief zaten, was ze het spoor volkomen bijster geraakt van
de aanstaande huwelijksceremonie van mejuffrouw Louisa Victoria Stratford
met de heer Michael Logan Berkeley op zaterdag de negentiende november
om twaalf uur ’s middags.
HOOFDSTUK 3
Louisa Stratford parkeerde haar zilverkleurige Mercedes op de ronde oprit
voor het huis van haar ouders op Crown Pointe Place. Ze stapte uit en liep naar
het huis, miste nu al haar kenmerkende spijkerbroek en enkellaarsjes. Op aandringen van haar moeder had ze een van de oerconservatieve pakjes aangetrokken die in haar kast hingen, een chique blauw met grijs geruite wollen rok
met bijpassende blauwe kasjmier trui.
‘Hallo, schat!’ riep haar moeder toen ze aan de voordeur verscheen. ‘Zal ik
vandaag rijden?’
‘Mijn auto is net warm,’ zei Louisa. Met een blik op haar moeders keurige
marineblauwe pakje en pumps maakte ze het portier open en wachtte tot haar
moeder voorin plaatsgenomen had.
Toen ze op weg waren en over de 1-25 naar Denver reden, liet Louisa afwezig een oude cd van Sheryl Crow in de speler glijden, een van haar favorieten.
‘Over twee weken exposeer ik het werk van mijn leerlingen, dus ik mag vandaag niet te laat op school zijn,’ zei ze, in de hoop het uitstapje zo kort mogelijk te houden.
Ineens schalde de trieste jammerklacht van Every Day is a Winding Road door
de auto, en vlug zette ze de cd af. ‘Sorry, hoor.’
Op naar een klassieke start, dacht ze rusteloos, zorgelijk zelfs. Ze had veel zin
om haar leerlingen weer te ontmoeten. De voorbereidingen voor het huwelijk,
die nu al meer dan een vol jaar duurden, was ze beu. Elke week die evenementen, theepartijen en lunches waren een weerspiegeling van de smaak van
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