
Tekens 
De	trein	trok	een	streep	door	het	landschap.		“Als	er	binnen	de	minuut	iemand	in	deze	wagon	kucht,	

betekent	dat	dat	Tennessee	Block	van	me	houdt”.	

	

Millie	was	net	zestien	geworden	en	was,	zoals	iedereen	in	haar	omgeving	tegenwoordig	kon	getuigen,	nogal	weg	van	

Tennessee	Block.	Sinds	ze	hem	afgelopen	zomer	had	leren	kennen,	had	ze	de	wereld	bijna	uitsluitend	gezien	als	een	

geheel	van	tekens	die	erop	wezen	dat	zij	en	Tennessee	Block	al	dan	niet	voorbestemd	waren	voor	mekaar.	Ze	klikte	de	

chronometer	aan	op	haar	Swatch,	sloot	dramatisch	de	ogen	alsof	ze	in	schoonheidsslaap	ging	en	hield	haar	wijsvinger	

omhoog	om	aan	te	tonen	dat	ze	een	minuut	lang	volledige	concentratie	verwachtte.			

	

Tegenover	haar	zat	Nessa	er	uitgeblust	bij,	languit	uitgezakt	over	twee	tweedeklaszitjes,	met	haar	benen	bengelend	

over	de	armleuning.	Ze	keek	naar	omhoog	en	twijfelde	of	ze	het	open	raampje	van	het	gammele	treinstel	moest	

dichtschuiven	of	niet;	het	weer	was	sinds	de	start	van	het	schooljaar	enkele	weken	geleden	abrupt	omgeslagen	en	had	

in	één	klap	van	de	hete	zomer	een	barre	herfst	gemaakt.	Haar	lichaam	weigerde	echter	in	actie	te	schieten	na	de	sprint	

die	ze	net	van	hun	schoolgebouw	tot	aan	het	station	hadden	getrokken	dus	richtte	ze	haar	blik	maar	weer	op	Millie,	

die	er	met	dat	opgestoken	vingertje	en	gesloten	ogen	wat	potsierlijk	bijzat.	Nessa	zuchtte	en	onderging	het	hele	spel,	

net	zoals	ze	de	afgelopen	weken	had	gedaan.		

	

Aanvankelijk	had	ze	nog	uitgekeken	naar	de	steeds	vreemdere	voorstellen	die	Millie	de	realiteit	voorlegde	als	

voorteken	dat	Tennessee	Blocks	interesse	geen	bevlieging	maar	echte	liefde	was.	Het	had	er	zelfs	steeds	meer	naar	

uitgezien	dat	hij	tegen	alle	verwachtingen	in	echte	gevoelens	voor	haar	had:	zowat	alle	tekens	hadden	dat	gek	genoeg	

bevestigd.	Dan	haalde	er	iemand	binnen	de	afgebakende	twee	minuten	iets	uit	de	drankautomaat,	waarop	Millie	al	

kirrend	en	giechelend	de	pauzeruimte	in-	en	uithuppelde,	schreeuwend	dat	zij	en	Tennessee	Block	die	avond	zouden	

kussen,	of	kon	ze	haar	adem	net	zo	lang	inhouden	tot	het	licht	op	groen	sprong,	wat	erop	wees	dat	hij	op	dat	eigenste	

moment	aan	haar	dacht.	Het	feit	dat	grotere	vragen,	zoals	of	hij	haar	echt	graag	zag	en	of	hun	liefde	zou	blijven	duren,	

nog	niet	positief	bevestigd	konden	worden	was	voor	haar	niet	meer	dan	logisch:	echte	liefde	moest	groeien,	en	ze	had	

het	bij	nader	inzien	van	haar	eigen	kant	onvolwassen	gevonden	om	al	zo	snel	zo’n	grote	kwesties	op	het	spel	los		te	

laten.	En	toch,	in	die	eerste	weken	van	het	schooljaar	had	het	Nessa	niet	eens	verwonderd	mocht	een	toevallig	

voorbijkomende	statisticus	hen	hebben	gezegd	dat	de	kans	dat	het	iets	blijvends	zou	worden	tussen	Millie	en	hem	op	

60/40	lag.	Hoewel	dat	lijnrecht	tegen	zijn	reputatie	in	ging,	leek	Tennessee	Block	oprecht	verliefd	op	haar	te	zijn	

wanneer	hij	haar	stiekem	kwam	ophalen	in	zijn	pick-up	achter	de	school,	uit	het	zicht	van	de	leraren.	Wie	had	dat	

gedacht,	dat	uitgerekend	iemand	als	Tennessee	Block	zijn	liefde	zou	vinden	bij	iemand	zo	klein	en	chaotisch	als	Millie?	

	

Maar	dat	was	toen	en	dit	was	nu,	enkele	weken	later,	en	in	die	tijd	was	zowat	alles	veranderd.	Tennessee	en	Millie	

hadden	mekaar	nu	al	anderhalve	week	niet	meer	gezien	(wat	in	Millies	gevoelstijd	overeen	kwam	met	ruwweg	een	

kwarteeuw),	en	hij	had	de	laatste	dagen	geen	van	haar	berichten	meer	beantwoord.	Het	begon	er	naar	uit	te	zien	dat	

Millies	ouders	wel	eens	gelijk	konden	krijgen,	dat	iemand	van	21	geen	zaken	had	met	een	jong	meisje,	dat	het	niet	

enkel	zondig	was,	maar	ook	onwettelijk	en	dat	de	jongens	van	de	houtfabriek	er	om	bekend	stonden	enkel	uit	te	zijn	

op	snel	plezier	bij	meisjes	om	ze	daarna	genadeloos	te	dumpen	voor	een	volgend	weerloos	slachtoffer.	Maar	Millie	



was	onverzettelijk:	zij	en	Tennessee	Block,	dat	was	een	beklonken	zaak,	en	daar	kon	geen	aangebrande	moeder,	

tirannieke	vader,	vijf	jaar	leeftijdsverschil	of	een	tijdelijke	terugval	van	de	verliefdheid	tussen	komen.	Natuurlijk	was	

er	nog	wat	werk	aan	de	winkel,	maar	niets	meer	dan	“wat	details”	om	het	in	haar	eigen	woorden	te	zeggen.	Het	was	

enkel	een	kwestie	van	de	liefde	wat	bij	te	sturen	en	wat	formaliteiten	in	orde	te	brengen,	zoals	ervoor	te	zorgen	dat	hij	

haar	iets	meer	uit	zichzelf	zou	bellen,	of	dat	hij	wat	minder	naar	Mackenzie	Marshall	zou	loeren	wanneer	hij	haar	

kwam	ophalen	na	school.	Niets	onoverkomelijks	alvast,	ze	had	vaak	genoeg	gezien	hoe	haar	zus	Gwen	hetzelfde	moest	

doen	bij	haar	vriendje.	Zo	gingen	de	dingen	nu	eenmaal:	het	verschil	tussen	een	prins	en	een	kluns	zat	voornamelijk	in	

de	corrigerende	hand	van	een	vrouw,	en	meestal	was	daar	niet	meer	voor	nodig	dan	een	kleine	knik	in	de	

bewegingsbaan	die	mannen	volgens	hun	natuur	beschreven.	“Mannen,	dat	is	een	kwestie	van	biologie,	vrouwen	een	

kwestie	van	psychologie”	zei	Millie	altijd	beslist,	alsof	ze	er	zelf	op	gekomen	was.	Nessa	wist	natuurlijk	dat	ze	niet	uit	

eigen	ervaring	kon	getuigen	en	dat	ze	gewoon	een	uitspraak	van	Gwen	had	herhaald,	maar	ze	zei	er	nooit	iets	lulligs	

van-	voornamelijk	omdat	ze	via	Millie	nog	meer	inzichten	van	Gwen	hoopte	op	te	pikken	over	jongens	of,	beter	nog,	

mannen.	

	

Hoe	dan	ook	was	het	voor	Millie	de	hoogste	tijd	om	het	huis	uit	te	gaan,	net	als	Gwen	het	haar	onlangs	had	

voorgedaan.	Alleen	zou	Millie	niet	zoals	zij	bijna	geruisloos	en	onmerkbaar	vertrekken,	maar	met	luide	gierbanden	in	

de	pick-up	van	Tennessee	Block,	enkel	een	stofwolk	en	de	familienaam	achter	zich	latend.		

	

Nessa	vond	het	steeds	pijnlijker	om	haar	vriendin	te	zien	ontkennen	wat	zowel	de	realiteit	als	het	spel	haar	duidelijk	

probeerden	te	maken.	Vorige	week	nog	had	het	spel	Millie	niet	kunnen	beloven	dat	zij	hem	nog	voor	dinsdag	zouden	

horen,	wat	haar	meer	dan	een	uur	nukkig	en	misnoegd	had	gemaakt	vooraleer	ze	weer	aanspreekbaar	was.	Daarna	

had	ze	zich	herinnerd	dat	Mackenzie	Marshall	hem	de	laatste	keer	ook	had	opgemerkt	achter	de	schoolgebouwen	en	

ze	had	naar	aanleiding	daarvan	aan	het	spel	gevraagd	of	dat	franke	jong	nu	ook	ineens	jacht	op	haar	vent	had	

gemaakt.	Een	nogal	onhandige	en	onverwachte	misser	van	haar	kant	had	geoordeeld	dat	dit	inderdaad	het	geval	was:	

ze	had	het	antwoord	laten	afhangen	van	of	ze	haar	inktvulling	kon	mikken	in	de	vuilbak,	die	nochtans	behoorlijk	

dichtbij	stond,	en	had	daarop	onbegrijpelijk	gemist.	De	enige	mogelijke	verklaring	die	Millie	ervoor	kon	bedenken,	

was	dat	de	vuilnisemmer	op	een	of	andere	bovennatuurlijke	manier	ineens	een	sprongetje	had	gemaakt,	een	surreëel	

omwegje	van	de	realiteit	om	haar	opzettelijk	te	doen	missen.	Nessa	had	nog	smakelijk	gelachen	om	die	gedachte,	maar	

Millie	was	plots	lijkbleek	geworden,	had	vervolgens	haar	hand	opgestoken,	gezegd	dat	ze	ziek	was	en	was	naar	buiten	

gehold.	

	

Nessa	wist	op	dat	punt	niet	eens	meer	of	Millie	haar	gebruikelijke	overdramatische	zelf	was	of	dat	ze	zich	echt	ziek	

voelde.	Na	enkele	minuten	had	ze	van	juffrouw	Roberts	van	Esthetica	de	toelating	gekregen	om	te		gaan	kijken	of	alles	

in	orde	was	en	was	ze	richting	de	koer	gegaan.	Daar	had	ze	achter	het	bijgebouw	bij	het	open	sportveld	haar	vriendin	

zittend	op	de	grond	aangetroffen,	leunend	tegen	de	ruïnes	van	de	vroegere	buitentoiletten,	met	rode	plekken	om	haar	

ogen	een	sigaret	rokend	en	doelloos	enkele	lange	onkruidsprieten	uittrekkend.	“Whatever”,	mokte	ze.	“Mackenzie	

Marshall	is	slechts	een	detail.	Hij	houdt	van	mij,	en	wanneer	hij	zijn	volgend	maandloon	krijgt,	vertrekken	we	toch.”	

Nessa	wist	dat	het	luchten	van	haar	vluchtplan	een	wederkerend	fenomeen	was	dat	even	kon	duren,	dus	zocht	ze	een	

plekje	naast	Millie	en	ging	ze	er	zoals	gewoonlijk	bij	zitten	terwijl	ze	aan	haar	veters	begon	te	frummelen.	“We	moeten	

hier	weg,	Ness,	ik	zweer	het	je.	Als	we	hier	nog	een	jaar	langer	blijven,	sterven	we	nog	van	verveling.	Ik	bedoel	niet	

eens	bij	wijze	van	spreken.	Op	een	dag	zullen	ze	ons	lichaam	vinden	en	de	forensisch	specialist	zal	zeggen	dat	de	

doodsoorzaak	een	overdosis	verveling	is.”	Nessa	nam	de	sigaret	over	en	trok	eraan.	Millie	richtte	haar	blik	naar	de	

kruinen	van	de	hoge	bomen	die	het	sportveld	omzoomden.	“We	zouden	gewoon	naar	fokking	Amnesty	moeten	

schrijven	ofzo.	Volgens	mij	schenden	ze	onze	mensenrechten	door	alles	wat	spannend	is	zo	fanatiek	uit	dit	dorp	te	



weren.”	Daarna	hadden	ze	beiden	de	tijd	tot	het	volgende	belsignaal	uitgezeten	terwijl	ze	beurtelings	de	sigaret	van	

mekaar	overnamen.	In	de	stilte	die	tussen	hen	groeide,	had	Nessa	haar	vriendin	voor	het	eerst	in	hun	jarenlange	

relatie	écht	aangekeken,	en	beseft	dat	ze	medelijden	voor	haar	voelde.	Ze	vond	het	een	verschrikkelijke,	bijna	

onuitstaanbare	emotie.	Ze	hoopte	in	het	diepst	van	haar	wezen	dat	niemand	zich	ooit	zo	voor	haar	zou	moeten	voelen.	

	

De	rest	van	de	week	had	zich	traag	en	ongemakkelijk	voortgesleept,	en	Millie	was	steeds	manischer	tekens	gaan	

zoeken,	gekatapulteerd	van	het	ene	uiterste	van	het	emotioneel	spectrum	naar	het	andere,	steeds	voorzichtiger	

wordend	in	de	absurde	dilemma’s	die	ze	tot	volwaardige	bewijsvoeringen	kroonde.	Het	had	uiteindelijk	allemaal	

geleid	tot	dit	droevige	moment	in	de	trein:	om	snel	hoopgevend	nieuws	te	krijgen	had	Millie,	net	nu	iedereen	

verkouden	rondliep,	iets	zo	evidents	voorgelegd	als	gekuch	in	een	trein	om	haar	geluk	te	kunnen	staven.	“Millie,	hou	

nu	even	op	met	dat	gedoe”,	had	Nessa	gezucht,	maar	Millie	maakte	met	een	simpel	maar	kordaat	handgebaar	duidelijk	

dat	ze	kost	wat	kost	deze	minuut	in	stilte	zouden	doorbrengen,	wachtend	op	de	eerste	onvermijdelijke	kuch.		

	

In	het	begin	strekte	de	minuut	zich	nog	uit	als	een	beloftevolle	zee	van	kuchmogelijkheden,	maar	naargelang	de	

seconden	voorbij	tikten,	merkten	ze	dat	er	merkwaardig	lang	niets	dan	het	gerammel	van	de	rijdende	trein	te	horen	

was.	Nessa	keek	om	zich	heen	en	zag	dat	er	een	tiental	mensen	verspreid	zaten	over	het	hele	treinstel,	waarvan	

slechts	twee	in	het	compartiment	naast	hen:	een	man	van	middelbare	leeftijd	die	verdiept	was	in	een	werkstuk	dat	hij	

leek	te	verbeteren,	en	een	nerveuze	vrouw	met	warrig	krulhaar	die	op	haar	telefoon	keek	en	deed	alsof	ze	niet	aan	het	

meeluisteren	was.		

	

Millie’s	ogen	gingen	open	en	ze	keek	naar	haar	horloge.	Stilaan	bezorgd	schoot	haar	blik	verwachtingsvol	eerst	naar	

haar	linkerkant	naar	het	duo	naast	hen,	dan	weer	naar	Nessa.		

	

	“Wat	is	dit	in	hemelsnaam?”	siste	ze.	“Tot	net	nog	kuchte	zowat	de	hele	wagon	zich	een	rochelberg	bijeen,	en	nu	

ineens	niets	meer?”	De	tijd	begon	te	korten.	Ze	keek	om	zich	heen	naar	de	andere	aanwezigen	en	scande	de	hele	

omgeving	af	op	zoek	naar	iets	wat	op	gekuch	kon	lijken,	om	dan	terug	te	keren	naar	de	secondewijzer	die	steeds	

onverbiddelijker	vooruit	ging,	verder	en	verder,	met	elke	tik	Tennessee	Blocks	liefde	voor	haar	met	de	rug	in	de	hoek	

duwend.	Ze	keek	Nessa	een	laatste	keer	wanhopig	aan,	alsof	er	concrete	hulp	uit	haar	hoek	viel	te	verwachten,	en	na	

een	minuut	gebeurde	wat	ze	nooit	voor	mogelijk	had	gehouden:	vol	afgrijzen	keek	ze	toe	hoe	de	secondewijzer	over	

twaalf	ging	zonder	dat	iemand	had	gekucht.	De	chronometer	piepte	twee	keer	kort.	

	

Millie’s	wereld	kromp	ineen.	

	

***	

	

Zowel	Millie	als	Nessa	werden	er	stil	van.	Ze	leken	nu	pas	te	beseffen	hoeveel	belang	ze	aan	de	

waarzeggerscapaciteiten	van	het	spel	hadden	gehecht.	Millie	wist	dat	ze	met	vuur	had	gespeeld	en	had	verloren.	Ze	

had	het	zelf	gezocht	door	een	vraag	te	stellen	die	zo	diepgaand	en	allesbepalend	was.	‘Denkt	hij	nu	aan	me’,	‘praat	hij	

momenteel	met	zijn	vrienden	over	me’,	‘zullen	we	vanavond	kussen’:	dat	was	het	slag	vragen	dat	ze	hierop	had	

toegepast.	De	afgelopen	rampzalige	week	had	ze	zoiets	profaans	als	of	hij	echt	van	haar	hield	niet	meer	durven	

vragen,	en	de	enige	reden	waarom	ze	het	nu	wel	had	gedurfd	was	omdat	de	uitdaging	die	ze	de	realiteit	voorlegde	zo	

gemakkelijk	te	behalen	was	dat	ze	er	geen	enkel	moment	aan	twijfelde	dat	het	een	bevestiging	van	zijn	liefde	zou	

betekenen.	Maar	in	de	plaats	daarvan	werd	ze	plompverloren	achtergelaten,	niet	helemaal	zeker	op	wie	ze	precies	

kwaad	moest	zijn:	zichzelf,	de	secondewijzer,	het	spel,	of	de	hele	wagon	die	zich	plots	collectief	genezen	had	verklaard	



van	welke	vorm	van	verkoudheid	dan	ook.	De	enige	die	buiten	schot	bleef	was	Tennessee	Block,	aan	wiens	liefde	ze	

weigerde	te	twijfelen.		

	

Hoewel	Nessa	zichzelf	erop	betrapte	te	denken	dat	dit	net	goed	was,	dat	Millie	eindelijk	eens	met	beide	voeten	op	de	

grond	gebracht	moest	worden,	doemde	al	snel	weer	dat	gevoel	van	die	keer	in	de	toiletten	op:	ze	zag	weer	hoe	

onwaarschijnlijk	klein	en	kwetsbaar	haar	vriendin	er	kon	uitzien.	

	

‘Het	is	maar	een	stom	spel	Millie’,	troostte	Nessa	haar	tenslotte.	‘Het	betekent	niets’.		Millie	kreeg	een	verbeten	trek	

om	haar	mond.	“Het	betekent	alles”,	gromde	ze.	

	

Nessa	zocht	naar	iets	om	daartegenin	te	brengen,	maar	ze	wist	dat	Millie	gelijk	had.	Als	ze	de	regels	van	het	spel	niet	

meer	zouden	volgen,	wat	bleef	er	voor	hen	dan	nog	over?	Volgens	welke	regels	moesten	ze	dan	leven?	Tot	wie	

moesten	ze	zich	dan	richten	voor	de	waarheid?	Voor	hun	hoop?	Voor	hun	toekomst?	Wie	of	wat	in	hun	leven	kwam	in	

aanmerking	om	die	rol	over	te	nemen,	om	hun	hand	kordaat	vast	te	pakken	en	te	tonen	welke	richting	het	met	hen	en	

de	liefde	uit	moest?	Het	spel	kon	hen	dan	wel	een	jongen	afnemen,	als	zij	daarop	het	spel	zouden	opgeven,	zouden	ze	

met	helemaal	niets	meer	overblijven.	

	

Maar	toen	veranderde	Millies	blik	ineens;	er	schemerde	iets	vals	door.	Ze	gebaarde	Nessa	dichter	te	komen	en	

fluisterde	haar	toe.	“Ik	weet	al	wat	er	gebeurde.	Iedereen	hier	in	de	wagon	hoorde	wat	ik	zei.	Dus	gingen	ze	plots	

allemaal	op	hun	kuchgedrag	letten,	en	daarom	durfde	niemand	als	eerste	te	gaan.	Snap	je?”		

	

Nessa	keek	om	zich	heen.	Ze	zag	dat	de	verbeteraar	ineengedoken	achter	zijn	werkstuk	zat	en	ook	de	nerveuze	vrouw	

met	het	krulhaar	leek	geen	acht	meer	te	slaan	op	hun	gesprek.	En	zelfs	mochten	zij	stiekem	toch	hebben	

meegeluisterd,	dan	nog	verklaarde	dat	niet	de	stilte	van	de	rest	van	de	aanwezigen	die	hen	onmogelijk	gehoord	

konden	hebben.		

	

En	het	was	daar	en	toen	dat	ze	besefte	dat	het	tijd	was	om	haar	vriendin	te	verlossen	van	haar	verliefdheid	voor	

Tennessee	Block.	Het	was	genoeg	geweest,	ze	had	er	genoeg	van	om	haar	vriendin	te	zien	lijden	en	moest	een	manier	

vinden	om	haar	het	hele	idee	van	Tennessee	Block	te	doen	loslaten	-	de	jongen,	zijn	lach,	zijn	pick-up,	hoe	hij	naar	de	

fabriek,	sigaretten	en	mannenzweet	rook:	alles	moest	opgekuist	worden.			

	

Ze	dacht	even	na	over	hoe	ze	dit	het	best	zou	aanpakken,	en	zei	uiteindelijk	zo	luchtig	mogelijk:	“William	Arlington,	is	

hij	niets	voor	jou?”,	(goed	wetende	dat	hij	wat	hoog	gegrepen	was,	maar	denkend	dat	de	suggestie	haar	misschien	zou	

opbeuren).	Millie	bliksemde	haar	echter	neer	voor	die	woorden,	die	een	duidelijke	aanslag	waren	op	het	heilige	geloof	

dat	zij	en	Tennessee	Block	voor	mekaar	gemaakt	waren.	“Twee	uit	drie”	zei	Millie	in	de	plaats	kordaat.	“Als	we	binnen	

de	minuut	koeien	zien	dan	houdt	Tennessee	Block	van	mij.	Vanaf…	nu!”	Ze	tikte	haar	chronometer	weer	aan	en	vloog	

naar	het	raam	om	te	kijken	of	het	veld	van	De	Ark	in	aantocht	was.	Nessa	keek	verbluft	naar	het	zielige	schijnvertoon.		

	

Goed,	dacht	ze.	Dan	maar	de	harde	manier.	Tijd	om	de	dingen	bij	naam	te	noemen.	Haar	toon	werd	plots	heel	gelaten,	

bijna	vlak.	

	

“Dat	is	belachelijk,	Millie:	je	weet	dat	we	binnenkort	langs	De	Ark	passeren.”	

“En?”		



“En?	Je	neemt	iets	wat	100	procent	zeker	zal	gebeuren,	en	dan	hang	je	er	wat	hocus	pocus	aan	vast.	Zo	is	er	niets	aan.	

Zo	werkt	het	spel	niet.”		Millie	keek	geïrriteerd.	“Het	is	mijn	spel,	dus	wat	weet	jij	ervan?”	Daarna	haalde	ze		haar	

schouders	op	en	vervolgde	ze:	“Je	weet	trouwens	nooit	wat	er	gebeurt.	Misschien	zijn	alle	koeien	op	vandaag.”	

	

“Op?”	zei	Nessa,	en	haar	mondhoek	krulde	naar	omhoog.	“De	koeien	zijn	op?”		

“Ja”,	antwoordde	Millie,	“van	de	boer.	Misschien	zijn	ze	allemaal	verkocht.”	

	

Net	toen	Nessa	besefte	dat	ze	de	ernst	van	de	situatie	al	die	tijd	al	had	onderschat	en	er	klaarblijkelijk	nog	een	heel	

andere	toon	moest	worden	aangeslagen,	hoorden	ze	het	gepiep	van	de	remmen	van	de	trein.	De	verbeteraar	kwam	los	

uit	zijn	concentratie	om	te	zien	wat	er	gebeurde,	de	nerveuze	vrouw	rechtte	haar	rug	en	kwam	vinnig	overeind,	wat	

haar	voorkomen	enigszins	aan	een	struisvogel	deed	denken.	Ook	Nessa	kwam	los	uit	haar	pose	en	ging	rechtop	zitten	

in	de	tweezit.	De	trein	minderde	eerst	vaart	en	kwam	dan,	tot	Millies	grote	ongeloof	en	ontsteltenis,	tot	volledige	

stilstand	op	slechts	een	boogscheut	van	de	bocht	die	hun	zicht	op	De	Ark	zou	kunnen	bieden.	De	stem	van	de	

conducteur	kraakte	door	de	antieke	luidsprekers	van	het	treinstel.	“Dames	en	heren,	aangezien	er	wat	verderop	een	

koe	op	het	spoor	gesignaleerd	is,	moeten	wij	een	onverwachte	stop	maken.	We	doen	er	alles	aan	om	het	dier	van	de	

sporen	te	halen.	Hierdoor	zullen	we	echter	wellicht	wat	vertraging	oplopen.	Gelieve	ons	hiervoor	te	

verontschuldigen.”	

	

Millie	werd	even	stil;	een	tweede	teleurstelling	hing	in	de	lucht.	Maar	dan	barstte	ze	tot	Nessa’s	verrassing	uit	in	

uitbundig	en	euforisch	gelach.	

	

“No	way!	Kan	je	dat	geloven?”		

Nessa	keek	haar	wantrouwig	aan.	“Waarom	lach	je?”	

“Waarom	lach	ik?	Waarom	denk	je?	Wat	is	de	kans!	Dat	ik	mijn	lot	met	Tennessee	Block	aan	de	koeien	vasthang	en	er	

net	op	dat	moment	een	koe	voor	de	trein	springt!	Ha!	Zie	je	wel!”	

	

Millies	plotse	enthousiasme	had	de	verbeteraars	aandacht	getrokken	en	hij	leek	vrolijk	te	worden	van	Millies	

bulderlach.		

	

Nessa’s	ergernis	groeide,	maar	ze	probeerde	koel	te	blijven.	“Zie	je	de	koe?”	vroeg	ze	ijskoud.	

“Wat?”	

“De	koe.	Zie	je	haar?”	

“Nee,	natuurlijk	niet.	Die	staat	op	de	sporen.”	

“Zie	je	andere	koeien?”	zei	Nessa	streng.		

Millie	keek	uit	het	raam,	tot	over	haar	schouder.	“Nee.	So?”	

“Dan	snap	ik	niet	waar	je	je	vrolijk	om	maakt.	Je	zei	dat	als	we	binnen	de	minuut	een	koe	zouden	zien,	het	iets	zou	

worden	tussen	jou	en	Tennessee	Block.	Maar	je	hebt	geen	koe	gezien.	En	de	minuut	is	bijna	om.”	

	

Een	ogenblik	ging	Millies	oog	weer	over	het	landschap,	dan	naar	de	verbeteraar.	Die	glimlachte	nog	even	beleefd	en	

ging	dan	weer	over	tot	zijn	eigen	zaken.	De	nerveuze	vrouw	keek	bezorgd	uit	het	raam,	alsof	ze	zich	van	de	hele	

wagon	wilde	afwenden.	Millie	richtte	zich	weer	tot	Nessa.		

“Nee,	beter	nog”,	beet	ze	haar	toe,	“er	heeft	zich	werkelijk	een	koe	voor	de	trein	gegooid.”	

“Hoe	maakt	dat	het	beter?	Je	ziet	geen	koe,	dus	volgens	jouw	hogere	machten	valt	daaruit	af	te	leiden	dat	het	niets	

wordt	tussen	jullie.”	



De	vrouw	schuifelde	ongemakkelijk	op	haar	stoel.		

	

“Jezus	Christus,	wat	heb	jij	nodig	om	een	teken	te	zien?”	snauwde	Millie.	“Een	koe	heeft	zich	uit	liefde	voor	mij	en	

Tennessee	Block	voor	de	trein	geworpen.”		

	

Een	moment	lang	nam	Nessa	Millie	in	zich	op	en	alweer	dreigde	dat	gevoel	van	medelijden	met	haar	vriendin.	Maar	ze	

had	besloten	om	vol	te	houden.	Ze	viel	aan	als	een	pitbull	op	een	been:	vandaag	zou	het	eindigen.		

	

“Het	is	gedaan,	Millie.	Eerst	kuchte	er	niemand	en	daarna	zagen	we	geen	koeien.	Het	spel	is	nog	nooit	fout	geweest,	

dat	weet	je	zelf	ook.	Je	kan	niet	zomaar	het	spel	opgeven	omdat	het	je	niet	je	zin	geeft.	Trouwens,	als	je	werkelijk	naar	

een	teken	zoekt:	de	kans	was	nogal	groot	dat	beide	zouden	gebeuren	aangezien	de	verkoudheid	rondgaat	én	we	net	

langs	de	weide	zouden	gaan	waar	het	elke	dag	werkelijk	vòl	koeien	staat.	En	net	dan	springt	een	koe	voor	de	trein	

waardoor	we	er	geen	zien.	En	toch	ben	ik	diegene	die	de	tekens	niet	wilt	zien?”	Millie	luisterde	ademloos	toe.	“Dus	nu	

weet	je	het.	Jij	en	Tennessee	Block,	dat	wordt	niets.	Het	is	gedaan”,	vervolgde	Nessa.	“En	dat	is	niet	erg.	Maar	het	is	wel	

zo.	Je	zal	het	een	plaats	moeten	geven.	Zo	zit	het	in	mekaar.”		

	

Haar	laatste	zinnen	klonken	alsof	ze	net	iemand	naar	voren	had	geroepen	tijdens	een	proclamatie.	Ceremonieel.	

Officieel.	Alsof	wat	ze	zei	definitief	was	en	niet	meer	teruggetrokken	kon	worden.		

		

“Doe	niet	zo	ongezellig,	Vanillie”,	zei	Millie	bitsig.	

	

Nessa	wist	dat	Millie	haar	hiermee	op	stang	probeerde	te	jagen,	want	niemand	had	haar	in	tijden	nog	Vanillie	

genoemd.	Het	was	een	bijnaam	die	kinderen	haar	vroeger	hadden	gegeven,	omdat	ze	voluit	Vanessa	heette	en	haar	

naam	door	haar	omgang	met	Millie	verbasterd	werd	tot	Vanillie,	als	in	Milli	Vanilli.	Het	was	eerst	leuk	geweest,	maar	

toen	ze	op	een	bepaalde	leeftijd	waren	gekomen,	was	er	niets	leuks	meer	aan	en	Nessa	leek	nu	pas	te	beseffen	

waarom:	het	was	het	symbool	geworden	voor	de	manier	waarop	Millie	haar	soms	helemaal	kon	opslorpen,	alsof	ze	

niet	op	zichzelf	bestond,	maar	altijd	als	deel	van	een	tweeledigheid.	

	

Nessa	besloot	er	niet	op	in	te	gaan.	Nu	ze	zo	ver	was	gekomen	in	dit	gesprek	was	het	zaak	om	haar	hoofd	bij	het	doel	

te	houden.	“Ik	doe	niet	ongezellig,	jij	doet	ongezellig.	Zo	werkt	geloven	niet.	Je	kan	heel	het	systeem	niet	zomaar	

opgeven	als	het	je	je	zin	niet	geeft.	Dat	is	als	meneer	Payton,	die	gelooft	ook	enkel	in	God	wanneer	het	hem	uitkomt	en	

beschimpt	Hem	op	het	moment	dat	er	niets	meer	mee	te	winnen	valt.”	

	

Millie	barstte	weer	in	een	luide	lach	uit.	“Meneer	Payton?	Echt?”	

Nessa	koos	en	richtte	haar	volgende	woorden	zorgvuldig,	en	vuurde	ze	dan	af.			

“Of	je	pa.”		

	

De	familienaam.	

	

***	

	

Misschien	was	het	de	doodse	stilte	die	op	hun	woordenwisseling	volgde,	misschien	was	het	de	nervositeit	die	het	

stilstaan	in	een	gesloten	rijtuig	in	een	open	veld	met	zich	meebracht,	maar	dit	was	het	punt	waarop	de	vrouw	met	het	

warrige	krulhaar	zich	met	het	gesprek	moeide.	“Kunnen	jullie	daar	alsjeblieft	mee	ophouden?”	vroeg	ze.	Er	zat	een	



scherpte	in	haar	toon	waar	ze	zelf	van	leek	te	schrikken,	en	ze	milderde	meteen	met:	“ik	bedoel…	het	maakt	me	

zenuwachtig.”		

Nessa	keek	haar	eerst	onbegrijpend	aan,	maar	het	viel	haar	toen	op	dat	de	vrouw	haar	been	oncontroleerbaar	op	en	

neer	wipte.	De	verbeteraar	glimlachte	breed.	“We	zijn	allemaal	jong	geweest”,	zei	hij	zacht.	“Het	is	een	spel.	Dat	hebt	u	

toch	ook	ooit	gedaan	toen	u	jong	was?”	De	vrouw	haalde	diep	adem	en	keek	dan	weer	naar	buiten	zonder	te	

antwoorden.	Nessa	vulde	dit	in	als	een	‘ja’	en	terwijl	ze	de	vrouw	aandachtig	bestudeerde,	kwam	het	haar	plots	

kraakhelder	voor	waarom	ze	zo	reageerde.	Ja,	de	vrouw	had	zich	geërgerd	aan	hun	spel,	maar	niet	omdat	ze	het	onzin	

zou	vinden;	ze	stoorde	er	zich	aan	omdat	ze	er	net	in	opging.	Zou	het	kunnen?	Dat	deze	vrouw	zich	bekommerde	om	

de	gevolgen	van	het	spel	dat	zij	met	de	werkelijkheid	speelden?		En	vreemder	nog:	geloofde	ze	dat	de	werkelijkheid	op	

een	of	andere	manier	mee	speelde,	nu	ze	stilstonden	in	dit	levenloze	landschap?	

	

Nessa	richtte	haar	blik	weer	op	Millie	en	zag	haar	nukkig	naar	buiten	kijken	(waar	zo	ver	haar	oog	kon	reiken	geen	

levend	wezen	te	zien	was,	laat	staan	een	koe).	Nessa	wist	dat	ze	met	de	opmerking	over	Millies	papa	de	overwinning	

binnen	had,	maar	voelde	geen	blijdschap.	Ze	keek	naar	Millie,	een	gewond	dier,	en	voelde	zich	ineens	verschrikkelijk.	

Verschrikkelijk	om	wat	ze	gezegd	had,	verschrikkelijk	omdat	ze	Millie	van	haar	illusies	had	beroofd.	Dit	was	Millies	

hele	wereld	en	ze	had	hem	net	verfrommeld	en	bij	het	oud	papier	gegooid.	Ze	wilde	haar	iets	zeggen,	iets	in	de	trant	

van	‘sorry’,		of	‘zo	bedoelde	ik	het	niet’,	‘ik	neem	het	terug’,	of	wat	dan	ook,	maar	in	de	plaats	zei	ze	niets.	Hoe	hard	ze	

het	ook	gemeend	zou	hebben,	ze	vreesde	dat	ze	het	niet	oprecht	had	kunnen	doen	klinken.	Het	allerliefst	had	ze	Millie	

vastgenomen,	haar	armen	om	haar	heen	geslagen,	om	die	kleine,	chaotische,	weerloze	Millie	die	zo	hard	Tennessee	

Block	nodig	had	om	te	vluchten	van	haar	huis,	haar	familie,	haar	hele	uitzichtloze	leven.	Maar	geen	van	deze	dingen	

kon	ze	doen.	Ze	zat	er	verstard	bij	en	dacht	enkel:	vraag	me	om	hulp,	Millie,	zodat	ik	kan	helpen.		

		

En	net	voor	de	situatie	helemaal	ondraaglijk	werd,	scheen	Millie	haar	gedachten	te	kunnen	lezen	door	inderdaad	hulp	

te	vragen.	Ze	deed	zich	sterker	voor	dan	ze	was,	veinsde	dat	de	opmerking	over	haar	vader	haar	niet	deerde	en	

vervolgde:	“wat	dacht	je	van	drie	op	vijf?”	Millies	stem	brak,	en	er	klonk	een	immense	triestheid	door	de	barsten	heen.	

	

Nessa	nam	het	moment	gretig	aan.	“Goed	dan.	Drie	op	de	vijf.”		

	

De	trein	kwam	met	een	schok	weer	tot	vooruitgang.	

De	vrouw	met	het	warrige	krulhaar	zuchtte	diep	en	keek	weer	naar	haar	mobiele	telefoon.		

De	verbeteraar	schrapte	een	zin	door	in	het	rood	en	schreef	er	een	notitie	bij.	

Er	klonk	een	kort,	scherp	gepiep	door	de	luidsprekers.	“Dames	en	heren,	het	ziet	er	naar	uit	dat	we	weer	verder	

kunnen.	We	zullen	mogelijk	aankomen	met	een	vertraging	van	enkele	minuten.	We	proberen	echter	onze	achterstand	

zoveel	mogelijk	in	te	halen.”		

	

“Als	er	water	door	de	beek	loopt,	houdt	hij	echt	van	me.”	Ze	had	het	merkelijk	zachter	gezegd,	als	een	geheim	bijna.	

Nessa	wachtte	even	en	knikte	dan.	Het	was	de	perfecte	voorwaarde.	Het	had	de	afgelopen	dagen	zoveel	geregend	dat	

er	al	een	mirakel	moest	gebeuren	eer	de	beek	droog	zou	staan.	Terwijl	de	trein	zich	door	het	landschap	op	gang	trok	

en	snelheid	probeerde	te	maken,	wachtten	ze	beiden	in	stilte	op	de	passage	over	het	Hallowayviaduct,	van	waarop	ze	

een	mooi	zicht	op	de	beek	zouden	krijgen.	Een	volle,	stromende	beek	die	Millie	weer	hoop	zou	geven,	en	alles	weer	

rustig	en	normaal	zou	maken.		

	



In	stilte	keek	Millie	naar	buiten	en	Nessa	naar	haar	vriendin.	Eerst	naar	haar	haar,	dan	naar	haar	gezicht,	dan	naar	

haar	ogen,	haar	neus,	haar	mond,	helemaal	tot	beneden	naar	haar	kin.	Ze	probeerde	Millies	gezicht	in	zich	op	te	

nemen,	detail	voor	detail,	maar	voelde	dat	het	om	een	of	andere	reden	niet	genoeg	was.		

	

Het	was	niet	Millie,	dacht	ze	bij	zichzelf.		

	

Ze	leek	niet	eens	op	Millie.	Millie	was	niet	dit	gezicht	of	dit	lichaam.	Millie	was	wat	ze	verzon.	Ze	was	wat	ze	wenste.	

Veel	meer	dan	de	huid	en	de	poriën	die	haar	aanwezigheid	uitmaakten,	waren	haar	bouwstenen	alles	wat	ze	ooit	had	

gezegd	en	had	gedaan.	Millie	was	verhaal,	wens,	belofte,	perspectief,	toekomst	en	verleden,	en	bovenal,	misschien	nog	

het	allermeest,	was	Millie	de	hoop	die	ze	uitsprak,	waaruit	ze	helemaal	opgetrokken	leek	te	zijn,	die	alles	verzengende,	

alles	verpulverende	hoop,	om	samen	te	zijn	met	Tennessee	Block.		

	

Ze	begreep	haar	vriendin	ineens	veel	beter	dan	ze	haar	ooit	eerder	had	begrepen	en	voor	een	kort	moment	was	er	

geen	irritatie,	geen	medelijden.	Er	was	niets	dan	liefde	voor	Millie.	Ze	voelde	zich	weer	zoals	tijdens	haar	kindertijd:		

een	helft	van	het	duo	Millie	Vanillie,	waarvan	niet	meer	duidelijk	was	waar	de	ene	eindigde	en	de	ander	begon.		

	

Het	was	op	dat	exacte	moment	van	rustige	gewaarwording	dat	Nessa	willekeurig	in	de	richting	van	de	nerveuze	

vrouw	keek	en	zag	dat	haar	gezicht	ineens	vertrok	in	een	gruwelijke	grimas,	een	expressie	van	pure	afschuw	om	wat	

ze	klaarblijkelijk	voor	zich,	door	het	raam,	richting	de	horizon	zag	gebeuren.	Gelijktijdig	leek	er	iets	van	diep	vanuit	de	

wagon	op	te	stijgen,	iets	wat	het	best	omschreven	kan	worden	als	een	honger	die	weerklonk	vanuit	de	buik	van	de	

trein.	Het	begon	met	een	traag	gebrom	dat	steeds	luider	werd	en	geleidelijk	de	hele	wagon	deed	trillen.		

	

Plots	volgde	een	knal,	en	regende	het	gensters	aan	de	linkerkant	van	de	trein.	Mensen	in	het	rijtuig	schrokken	op	en	er	

barstte	paniek	los.	De	hele	trein	leek	in	volle	snelheid	abrupt	op	de	remmen	te	staan,	helde	in	een	ogenblik	naar	de	

linkerkant,	kwam	daarna	met	een	klap	weer	neer	en	helde	meteen	naar	de	andere	kant	over.	In	een	fractie	van	een	

seconde	zagen	ze	buiten	twee	metalen	kabels	losspringen	als	geknapte	elastieken,	vervaarlijk	in	het	rond	slingeren,	

om	daarna	als	lasso’s	tegen	de	zijkant	van	de	trein	te	vliegen	en	het	glas	over	de	hele	rechterkant	van	de	trein	te	

verbrijzelen.		

	

Er	klonk	een	nieuw	gerommel	vanuit	de	buik	van	de	trein	en	er	volgde	alweer	een	knal,	oorverdovend	luid	deze	keer.	

Ze	voelden	zich	een	moment	lang	gewichtloos	worden	en	vlogen	omhoog;	Nessa	zag	hoe	de	verbeteraar	een	meter	

naar	boven	werd	geschoten	om	daarna	simpelweg	terug	in	zijn	zitplaats	te	landen,	als	een	kind	dat	weer	opgevangen	

werd	door	zijn	vader	nadat	die	hem	de	lucht	had	ingeworpen.	Onderweg	ving	hij	een	enorme	klap	tegen	het	

bagagerek,	waardoor	er	meteen	bloed	uit	een	open	wond	uit	zijn	hoofd	gutste.	Toen	klonk	weer	het	oorverdovend	

gepiep,	dan	een	geknars	van	verwrongen	metaal	dat	met	een	onverbiddelijke	kracht	samen	werd	geperst.		

	

Nessa	voelde	een	stomp	in	haar	maag,	ze	smachtte	naar	lucht.	In	de	seconden	daarna	leek	alles	zich	vertraagd	af	te	

spelen	en	voelde	de	hele	wereld	verzwaard	aan,	er	was	plots	geen	onderscheid	meer	tussen	boven	of	onder.	Het	

metaal	kraakte	en	schoof	ineen,	de	wagon	werd	vervuld	van	het	gruwelijke	geluid	van	staal	dat	tegen	mekaar	schuift	

en	scheurt,	glassplinters	en	losgekomen	brokken	metaal	vlogen	in	hun	gezicht,	hun	ogen,	hun	haar,	in	hun	kleren,	en	

de	hele	wagon	waar	ze	net	nog	zaten	te	praten	werd	plots	simpelweg	ineengedrukt	alsof	het	een	blikje	frisdrank	was.		

	

***	

	



Nessa	kwam	weer	bij	bewustzijn	en	probeerde	haar	blik	te	focussen.	Ze	scheen	in	beweging	te	zijn,	alsof	ze	aan	een	

uitbollende	schommel	hing.	De	scherpe	geur	van	verbrand	rubber	drong	haar	neus	binnen.	Ze	probeerde	zicht	te	

krijgen	op	de	situatie	en	zag	na	enige	moeite	dat	de	wagon	waarin	ze	zat	in	twee	stukken	gereten	was	en	het	deel	

waaruit	ze	hing	enkel	nog	aan	het	Hollowayviaduct	hing	via	een	flard	van	een	metalen	constructie	en	enkele	

smeulende	rubberen	kabels.	De	rest	van	het	treinstel	zag	ze	zo’n	dertig	meter	onder	haar	in	puin	liggen.		

Haar	blik	ving	vaagweg	iets	op	tussen	de	chaos	van	brokstukken	wat	onlogisch	en	amorf	aanvoelde.	Na	een	moment	

kon	ze	opmaken	dat	het	de	verbeteraar	was,	wiens	arm	onnatuurlijk	om	zijn	eigen	hals	gedrapeerd	lag.	Zijn	

ruggengraat	was	in	twee	gebroken	en	hij	lag	bewegingloos	tussen	de	smeulende	stukken	metaal.	Nessa	schrok	gulzig	

en	paniekerig	lucht	naar	binnen,	voelde	iets	kruipen	over	haar	gezicht,	als	een	spin,	en	besefte	toen	dat	het	een	straal	

bloed	was	die	over	haar	haar	voorhoofd	sijpelde	vanuit	een	wonde	dicht	bij	haar	oor.	Haar	gevoelloze	benen	zaten	

geklemd	tussen	een	verwrongen	tweezit,	en	haar	bloed	druppelde	in	het	gapende	ravijn	onder	haar.	Vanuit	de	hoek	

waarin	ze	hing	kon	ze	nog	net	ver	genoeg	kijken	om	Millie	iets	dieper	in	de	wagon	te	zien	liggen,	bewegingloos	en	met	

haar	ogen	opengesperd.		

	

“Millie”,	probeerde	ze	uit	te	brengen,	maar	er	kwam	niets	uit	haar	mond.		

	

De	realiteit	van	dit		alles	scheen	zo	fel	dat	ze	er	een	zonnebril	voor	nodig	leek	te	hebben.	Ze	probeerde	nog	eens	Millie	

te	roepen,	maar	er	klonk	enkel	een	fluitend	gepiep	uit	haar	mond.		

	

Ze	begon	te	snikken	om	het	groteske	beeld;	de	mooie	Millie	met	haar	haar	vol	bloed,	en	een	lege	blik	in	de	ogen;	de	

dood	stond	haar	niet,	nog	niet,	nog	lang	niet,	nog	niet	tot	haar	gezicht	oud	zou	zijn	en	ze	vele	werelden	buiten	hun	

gehucht	had	gezien.	En	hoezo	zou	haar	vriendin	hier	sterven	en	zij	overleven?	Niets	van	dit	alles	was	logisch.		

	

Maar	toen	merkte	Nessa	in	haar	radeloze	wanhoop	dat	Millie	nog	bewoog:	eerst	haar	hand,	dan	met	veel	moeite	de	

rest	van	haar	arm.	Nessa	besefte	ineens	dat	ze	niet	dood	was,	maar	geconcentreerd	voor	zich	uit	keek.	“Nessa”,	zei	ze	

met	een	gebroken	stem.	“Kijk”.	

	

Nessa	keek	een	kwartslag	naar	haar	linkerzijde,	de	richting	uit	die	Millie	uitkeek.	Ze	zag	de	velden	waar	ze	dagelijks	

langsreden	op	weg	naar	school,	een	bekend	beeld,	maar	voor	het	eerst	omgekeerd,	als	een	experimenteel	schilderij	

dat	ze	ooit	zagen	bij	mevrouw	Roberts.	“De	beek”,	zuchtte	Millie.		

	

Wat	Nessa	toen	zag	leek	op	niets	meer	of	minder	dan	een	donkere,	verwrongen	droom.	Er	stroomde	geen	water	door	

de	beek	zoals	ze	hadden	verwacht:	alles	lag	er	doodstil	bij.	Dat	op	zich	was	verwonderlijk	genoeg,	maar	het	was	het	

landschap	eromheen	dat	haar	echt	deed	huiveren.	Dat	stuk	land	dat	ze	zo	goed	kenden,	dat	ze	tweemaal	per	dag	zagen	

op	hun	reis	van	huis	naar	school	en	terug,	dat	zag	er	voor	het	eerst	helemaal	anders	uit;	het	leek	herschikt	om	de	beek	

leeg	te	laten	lopen.	De	weg	naar	De	Ark	of	het	hondenasiel	maakte	een	vreemde	beweging	die	ze	nog	nooit	zag,	hoewel	

ze	niet	meteen	kon	uitmaken	of	dat	was	omdat	ze	omgekeerd	hing.	Hoe	dan	ook	zag	het	er	onnatuurlijk	uit,	een	

gebroken	uitzicht,	als	in	een	nachtmerrie	waarin	ze	alles	herkende	maar	geen	van	de	verhoudingen	nog	klopten.	En	

toch	was	het	de	werkelijkheid,	de	absolute	en	verschrikkelijke	werkelijkheid.	Wat	verder	hoorde	ze	een	vrouw	huilen	

en	schreeuwen,	maar	het	kwam	niet	van	een	van	de	gewonden	uit	het	openhangende	stuk	trein.	Het	kwam	van	vlak	

onder	hen:	het	was	de	nerveuze	vrouw	die	de	val	blijkbaar	miraculeus	had	overleefd	en,	gezien	de	omstandigheden,	

vreemd	genoeg	niet	naar	de	trein	keek	die	metershoog	van	een	kapotte	brug	bengelde,	maar	naar	de	beek	en	het	

beeld	dat	het	landschap	vertoonde.		

	



Nessa	begon	te	huilen,	ze	voelde	hoe	het	bloed	en	haar	gedachten	nu	steeds	sneller	uit	haar	dropen.	Ze	keek	naar	waar	

de	schreeuwende	vrouw	naar	keek	en	kon	zweren	dat	ze	doorheen	heel	de	weide	een	sch…-	

	

***	

	

Een	verschrikkelijk	geluid	kondigde	hun	val	van	het	viaduct	aan.	Millie	voelde	zich	plots	gewichtloos.	Haar	blik	werd	

weggetrokken	van	de	bedding	die	helemaal	leeggelopen	was,	het	niet	meer	bestaande	beekje	dat	haar	en	Tennessee	

uiteen	had	gehouden.	Terwijl	ze	tuimelde,	overkop	ging	meter	na	meter,	zag	ze	de	wereld	op	haar	afkomen,	dan	weer	

van	haar	weggaan,	dan	alles	weer	omgekeerd,	op	zijn	kop.	Het	leek	een	eeuwigheid	te	duren.		

	

Tijdens	haar	val	was	ze	verwonderd	over	hoe	rustig	ze	zich	voelde,	en	over	het	feit	dat	ze	de	tijd	had	om	zich	daarvan	

bewust	te	zijn.	De	tijd	rekte	zich	uit	en	ze	leek	niet	in	gevaar	te	zijn.	Het	voelde	eerder	aan	alsof	zij	standvastig	bleef	

hangen,	en	het	de	wereld	om	haar	heen	was	die	tuimelde.		

	

Kijk,	dacht	ze,	de	realiteit	vouwt	zich	als	een	blad	papier,	ze	kreukt	zich	om	mij	en	Tennessee	Block	heen,	de	hemel	

verfrommelt	zich	in	een	prop,	de	boerderijen	zijn	in	tweeën	gescheurd,	de	houten	barakken	van	De	Ark	zijn	

versplinterd	als	kapotte	luciferstokjes,	de	zwaartekracht	trekt	de	dingen		

naar	links,		

dan	naar	rechts,		

mensen	vliegen	alle	kanten	uit,	als	in	de	zomerattracties	op	de	markt,	dacht	ze,		

	

boven	haar	zag	ze	Nessa	ook	zweven,		

	

en	terwijl	dat	allemaal	gebeurde		

	

voor	haar	eigen	ogen,		

	

was	het	enige		

	

waar	Millie		

	

aan	kon		

	

denken		

	

	

Tennessee	Block.		

	

***	

	


