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Harry Potter is een tovenaar. Houdini een ontsnappingskunstenaar. Louis 

Enrique… inpakker van de eeuw. Met zijn magische handen heeft hij alle 

materialen weer in de bus gekregen. ‘Mijn’ tent weer op de plek van de 

reserveband weggemoffeld. Ongelofelijk. Als het aan mij lag, was ik al trots en 

voldaan als ik alleen mijn gitaarkoffer in die bus kreeg. 

We zitten allemaal nog in een roes. Gisteravond was super! De stemming in de 

bus is uitzinnig. Iedereen praat door elkaar. 

‘En nu?’ vraag ik. ‘Hebben we nog een optreden in Frankrijk?’ 

‘Nee,’ roept Louis. ‘We rijden in één stuk door naar Barcelona. 

We hebben net de indrukwekkende afdaling naar Lyon gehad. Tijdens 

zomervakanties met mijn ouders, op de achterbank van onze stationwagen met 

‘oma’s doodskist’, de beruchte skibox, bovenop, al indrukwekkend; nu in de 

oude VW-bus bijna angstaanjagend. Inmiddels rijden we op de A46, de ringweg 

rond Lyon. Núria en Alvaro zingen, Jose zit als een bezetene op de rugleuning 

van Alvaro’s stoel te drummen. Carlos, de meestal stille gitarist, de George 

Harrison van Xerrac, is verdiept in zijn luchtgitaar spel. Ik klap mee en Louis… 

‘Jezus, Louis!  Wat doe je?’ gil ik. 

De bus slingert en stuitert over de snelweg. Louis roept alleen maar: ‘Geen 

paniek!’ waardoor iedereen ècht in paniek raakt. Gelukkig weet hij de bus vrij 

snel onder controle te krijgen. Stuurt de bus behendig de berm in waarna we 

tot stilstand komen. 

‘Sorry. Lekke band,’ zegt Louis kalm. Hoe kan hij zo rustig blijven terwijl wij 

allemaal met vibrerende hartkleppen zitten? 

‘Oké, iedereen eruit,’ zegt onze tourmanager. 

‘Waarom?’ vraagt Núria. 

‘Omdat de reserveband onder de bankjes ligt...’ 

Oh ja. Dankzij de extra tent die op de plek van de reserveband hangt, denk ik. 

We zijn zeker een kwartier met ons allen aan het werk om alle instrumenten en 

materialen uit de bus te halen. De berm ziet er uit of we midden op een 

rommelmarkt staan. En Louis ziet er uit of hij dood gaat. 

‘Wat is er?’ vraagt Núria bezorgd. 



 

‘Lekke band,’ zegt Louis. 

‘Ja, dat weet ik toch,’ zucht de zangeres. 

‘Nee, ja, ik bedoel... de reserveband is ook lek!’ 

De moed zakt ons in de schoenen. 

‘En nu?’ 

‘Kijken hoe we bij de dichtstbijzijnde garage een nieuwe band kunnen krijgen.’ 

‘Of we bellen de ANWB,’ zeg ik. 

‘De wat?’ 

‘De, eh, ja weet ik veel hoe dat in Spanje heet. Gewoon, die gasten die je 

onderweg helpen als je pech hebt met je auto.’ 

‘Ja. Leuk als je lid bent,’ zegt Louis. ‘Maar dat vond Carlos niet nodig.’ 

‘Hoezo Carlos?’ vraag ik. 

‘Omdat het zijn auto is.’ 

‘Oh ja?’ vraag ik enigszins onder de indruk van Stille Willie. ‘Is deze bus van jou? 

Een type 1, hè?’ zeg ik overtuigd van mijn kennis over VW-busjes. 

Carlos kijkt me vernietigend aan.  

‘Niet?’ vraag ik onschuldig. ‘Ik weet dat deze busjes door de jaren heen in 

verschillende uitvoeringen zijn geproduceerd. Type 1, 2 en 3 en 4, geloof ik?’ 

‘Type 1 is geen bus,’ zegt Carlos. ‘Dat is een VW kever. Dit is een type 2, T1.’ 

Oké, too much information, denk ik. En ik noteer in gedachten: nooit meer iets 

aan Carlos vragen over auto’s. 

‘Dus,’ zegt Louis. ‘Wie loopt er mee?’ 

‘Lopen?’ roep ik en zwaai met mijn lidmaatschapskaart van de wegenwacht. 

‘Laat mij de alarmcentrale maar even bellen.’ 

 

Een kwartier later blijkt dat de ANWB bijzonder weinig heeft met 

voorkeursbehandelingen, zelfs niet als het om mij gaat, Chanice ‘t Hart. Ook 

niet als ik ze kaartjes beloof voor het optreden in Barcelona. ‘Nee, sorry, 

mevrouw, u zult echt moeten wachten. Het is vakantieperiode. Het is druk. We 

komen zo snel mogelijk.’ 

‘Maar hóé snel is snel?’ vroeg ik. 

‘Ongeveer een half uur tot een uur,’ zei de telefoonmedewerker bedachtzaam. 

Dus staan we hier al anderhalf uur in de brandende zon langs de kant van de 

A46. Onze spullen staan uitgestald alsof er een vlooienmarkt gaande is. Door de 

vakantiedrukte rijden de auto’s bijna stapvoets voorbij. Ik zie hoe een paar 

vrouwelijke passagiers nieuwsgierig onze spullen bekijken en snel scannen of er 

iets tussen ligt waar ze interesse in hebben. Carlos is gestopt met zijn 

luchtgitaar-act en heeft zijn eigen gitaar erbij gepakt. Hij is op de vangrail gaan 



 

zitten en tokkelt wat op zijn gitaar. Ik kijk toe en probeer de brandende zon in 

mijn nek te negeren. Zie ook hoe Carlos’ nek met de minuut, ondanks zijn 

getinte huid, roder en roder wordt. ‘Moet jij je niet insmeren?’ zegt Núria op 

datzelfde moment. 

Ik kijk op. ‘Hoezo?’ 

Núria gebaart naar mijn voorkomen. ‘Je bent zo… wit. Ik kan het zonnetje wel 

gebruiken om een lekker kleurtje op te doen.’ Ze kijkt me even aan in 

afwachting of ik ook nog bruin zal worden en vraagt dan: ‘Of verkleur jij nooit?’ 

‘Ja,’ schamper ik. ‘Rood.’ 

‘Carlos heeft wel wat zonnebrandcrème, laat me het even zoeken.’ Het zou 

geen slecht idee zijn als Carlos zich ook in zou smeren, trouwens. Núria 

doorzoekt als een soort drugshond alle tassen en ik doe bijzonder weinig 

moeite om haar te helpen. Vooral omdat ik me er niet zo prettig bij voel om 

Carlos’ spullen te doorzoeken. Wie weet wat ik daar tegenkom… Ik draai me 

om en zie dat Alvaro naast Carlos is gaan zitten en zachtjes meezingt. Louis 

staat er verloren bij en slaat af en toe op zijn tamboerijn. Jose begint te 

drummen op de platte motorkap van de VW-bus, ik betwijfel of de toch al 

gammele bus dat lang volhoudt. Langzaam ontstaat er een ritme. Núria, nog 

steeds op ontdekkingsreis in Carlos spullen, hopend daar zonnebrandcrème te 

vinden, zingt als vanzelf mee. Daar houdt ze zelfs niet mee op als er een auto 

achter ons de vluchtstrook op komt rijden. Een auto die bijzonder weinig lijkt te 

mankeren. Een nieuwsgierig koppel stapt uit. De vrouw kijkt haar man verrukt 

aan. ‘Wat leuk! Ik wist helemaal niet dat dat hier een ding was. Zo’n 

hippiemarkt langs de weg.’ Ze hurkt naast Núria en begint ongegeneerd in onze 

spullen te wroeten, terwijl manlief geniet van het optreden. Het gratis vangrail 

concert. Núria stopt abrupt met zingen en weet zich geen houding te geven. Ze 

wisselt een blik met mij en sjort dan voorzichtig aan de arm van de vrouw die 

als ervaren koopjesfanaat onze kleren uit onze koffers trekt. 

‘Eh, sorry, maar dit is niet te koop...’ 
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