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‘Chanice ‘t Hart bekt niet zo lekker,’ leg ik uit. 

Núria legt een hand op mijn been. ‘Daar kun je niets aan doen, jullie 

noorderlingen missen…’ Ze probeert op het woord te komen en humt. ‘Jullie 

missen ritme.’ 

Ik mis inmiddels ook alle gevoel in mijn billen en benen, maar daar zal ik nu 

maar niet over beginnen. Het enige wat ik voel zijn tintelingen die tot in mijn 

tenen toe doorgaan. Ik probeer het te negeren. ‘En, eh, wie doet wat?’ 

‘Alvaro en ik zingen,’ legt Núria uit. ‘Ik speel ook viool. José is de drummer, 

Carlos de gitarist. En Louis…’ Ze zucht. ‘Ja. Wat doet Louis niet?’ 

Ik moet even nadenken voordat ik besef dat ze het over Enrique heeft. 

‘Louis is onze chauffeur, tourmanager, roadie en soms doet hij met ons mee. 

Dan doet hij iets met de tamboerijn…’ 

Ik neem Núria bevreemd op. Hoe kan jij zo rustig zijn in deze beperkte, bijna 

claustrofobische ruimte? En wat bedoel je voor dubieuze bezigheden met een 

tamboerijn? Na een uur in dit krappe busje denk ik Núria te kennen als de 

lijnen van mijn hand. Núria met haar donkere, warrige halflange haar en haar 

felrode lippenstift die getuigen van Spaans temperament, hoewel haar relaxte 

gedrag dat tegenspreekt. Núria lijkt over elke zin die ze uitspreekt even na te 

moeten denken. Ze lijkt elk woord even te moeten herkauwen. Behalve als ze 

zingt. Dan is het zonder gestotter of gehaper een volumineuze dosis aan 

Spaanse agressie. Of misschien is het eerder passie. Mijn maag krimpt ineen als 

ik denk aan de passievolle optredens en passievolle nachten tussen Núria en 

Alvaro. Ik snap niet goed waarom. Maar ik gok dat dat iets is waar je gewoon 

niet graag aan denkt als je als sardientjes in een rijdend blik zit opgevouwen. 

Mijn ogen dwalen even af naar Alvaro; zijn strakke kaaklijn is bedekt met 

donkere stoppels. Hij ziet dat ik naar hem kijk. ‘En welk instrument bespeel jij?’ 

Ik kijk hem sceptisch aan. Heeft hij niet gezien dat mijn gitaar met ons 

meereist? ‘Piano,’ antwoord ik geestig. 

‘Piano,’ herhaalt hij. ‘Dat kan ik me niet herinneren.’ 

‘Ik had mijn vleugel graag mee willen nemen, maar gezien de beperkte ruimte 

leek dat me geen goed idee,’ zeg ik onbedoeld snauwerig. 



 

Alvaro snuift. ‘Piano,’ zegt hij dan nog eens. ‘Je hebt onze muziek gehoord. 

Percussie en snaarinstrumenten zijn meer ons ding.’ 

Een vleugel heeft ook snaren denk ik. Ik weet me gelukkig in te houden. Zeg het 

niet, maar denk het wel. Oh, oh. Ik moet echt mijn lulleveduh even op een 

zijspoor zetten, anders wordt deze roadtrip een onaangenaam lange reis. Of ik 

sta binnen een vloek en een zucht ergens langs de kant van de snelweg met 

mijn duim omhoog. ‘Ja, nou. Ik heb het gezien. En gehoord. Gezien ook vooral.’ 

Ik zie Alvaro’s gedachten als een video over zijn netvlies voorbij trekken. 

Jazeker, ‘ogen zijn de spiegel van je ziel’ zei mijn oma. Of was het opa? ‘Man, 

wat zijn jullie enthousiast op het podium,’ zeg ik iets te gretig. 

Nu moet Alvaro lachen. ‘Ja, we maken muziek waarbij je niet stil kan blijven 

staan.’ Zijn chocoladebruine ogen gaan dwars door me heen. Wat wil hij van 

me? ‘Ik wil me er niet mee bemoeien,’ zegt hij met zijn warme stem. ‘Maar eh, 

zou je je telefoon niet eens opnemen?’ 

Betrapt! Ik haal onverschillig mijn schouders op. ‘Mijn ex,’ snuif ik. ‘Geen 

behoefte aan. Niet nu.’ En als het mijn ex niet is, dan is het mijn manager en 

daar heb ik nu al helemaal geen behoefte aan. Ik probeer Alvaro’s blik te 

ontwijken en staar uit het raam. Moet stiekem lachen als ik het bord met de 

dubbele tekst zie. Lille en Rijsel. Frans en Nederlands. Toevallig weet ik dat die 

namen verwijzen naar de oorsprong van de stad. Ooit op een eiland gebouwd, 

noemden de Fransen het ‘L’isle’; de Nederlandse variant was ‘ter ijsel’. In 

modern Frans en Nederlands kom je dan op Lille en Rijsel. Geleerd in een 

quizprogramma waar ik met Chris aan meedeed. Fuck! Zit ik toch weer aan die 

klojo te denken... 

Lille. Een prachtige stad. Heb ik gehoord... Ik ben er nog nooit geweest en ook 

nu rijd ik met een bescheiden 120 kilometer per uur langs de middeleeuwse 

stad.  

‘Francia,’ roept Louis opgewonden achter het stuur. Geweldig toch. De borden 

zijn in Nederlands en Frans terwijl ik hier in deze oude Duitse vintage bus in 

gebroken Engels en Spaans met een paar Catalanen probeer te communiceren. 

Een jaar of twee geleden heb ik met Chris - shit! - een maand door Amerika 

getrokken. Dan blijkt het toch wel handig als iedereen dezelfde taal spreekt. 

Nou ja, we hebben hier in Europa gelukkig wel één en dezelfde munt. Ik 

herinner me verhalen van mijn vader dat hij met zijn ouders - allemachtig dit 

klinkt als een verhaal uit de prehistorie - terugkwam van vakantie uit Spanje. 

Een portemonnee vol Spaanse peseta’s, Franse en Belgische francs. Maar ja, de 

benzine was het goedkoopst in Luxemburg. Dus… Dat werd het betere handen 



 

en voetenwerk om bij de benzinepomphouder al dit exotische geld in te 

wisselen voor Luxemburgse francs. 

Het landschap wisselt, de borden schieten langs het raampje van de VW-bus 

voorbij: Reims, Troyes, Dijon. En, jawel, daar is-tie dan: L’autoroute du Soleil. Of 

ik wil of niet Michel Fugain komt met zijn hele Big Bazar de gedachte aan Chris 

oprakelen. Une belle histoire? Geen idee. Une romance d’aujourd’hui? Nou, 

voorlopig even niet.  
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