
 

De rockchick en de vuurvogel  
Door Kate Paris 

 

‘Hé, Nova, ik geloof dat ik een weddenschap heb verloren.’ Aidan geeft een 

knikje in de richting van de voordeur. ‘Je houdt een drankje van me tegoed.’ 

Ik hoef me niet om te draaien om te weten wie er net ons hostel binnen is 

komen wandelen. De jongen met het blauwe notitieboek komt hier al zes 

dagen achter elkaar stipt om elf uur ’s morgens. Dat mijn baas alias beste 

vriend niet geloofde dat iemand zo consequent kon zijn levert mij binnenkort 

dus iets te drinken op. Gelukkig weet Aidan niet dat mijn hart sinds dag drie 

telkens een slagje overslaat, als de jongen aan het tafeltje tegenover de bar 

gaat zitten. Dat is natuurlijk ook ronduit belachelijk. Ook al ziet hij er abnormaal 

sexy uit met zijn net-uit-bed-haar en zijn stoppelbaardje. Er zitten zo vaak leuke 

mannen bij ons - dat krijg je als je een van de best beoordeelde hostels in 

Kopenhagen bent - maar dit is de eerste keer dat ik moeite heb om mijn 

aandacht bij mijn werk te houden. Om me een houding te geven draai ik de 

radio harder en zing luid mee met het liedje van Lauv & Troye Sivan, terwijl ik 

twee scheppen oploskoffie, een grote lepel suiker en een beetje ijskoud water 

in een shaker doe en begin te schudden.  

 

I’m so tired of love songs 

Tired of love songs, tired of love 

Just wanna go home 

Wanna go home 

Wanna go home, woah 

 

‘Ehm, Nova?’ De stem van Aidan komt door mijn laatste uithaal heen. ‘Iemand 

probeert je aandacht te trekken.’ 

Ik draai me met zo’n snelheid om dat de shaker tegen de bar knalt. Natuurlijk 

vangen mijn wangen deze actie op als een teken om knalrood te worden. Ik 

voel het gebeuren. 

De jongen aan de andere kant van de bar glimlacht. Nu hij zo dichtbij staat valt 

me op hoe diepbruin zijn ogen zijn. Met iets groens erin. En een zweem goud. 

De kleuren van herfst en van de open haard, van rode wijn en warme dekens. 

Mijn lichaamstemperatuur stijgt ter plekke een paar graden en ik wis 



 

automatisch het zweet van mijn voorhoofd. Niet heel vrouwelijk - alhoewel ik 

me afvraag waarom ik daar ineens bij stilsta. 

‘Je wist het nog,’ zegt hij. ‘Doe je er dit keer een beetje melk bij?’ 

Melk? Het is dat hij naar de shaker kijkt en ik daardoor de link kan leggen met 

wat hij bedoelt, anders had ik waarschijnlijk een belachelijke opmerking 

gemaakt. In plaats daarvan pak ik een groot glas en schenk de shaker erin leeg. 

Dan trek ik de kleine vrieskast onder de bar open voor ijsklontjes en mik er vier 

in het glas. Het kost me moeite om niet te trillen, wat tot uiting komt als ik 

probeer om een beetje melk bij de ijskoffie te gieten. De helft gaat ernaast. 

‘Slecht geslapen,’ mompel ik, en schuif het glas naar hem toe. 

Als hij het aanpakt raken onze vingers elkaar. De verwachte elektrische lading 

blijft uit. Terwijl dat toch is wat er hoort te gebeuren, als je alle romantische 

films mag geloven. Maar nee hoor, nadat hij ‘dankjewel’ terug heeft 

gemompeld, zet hij de twee passen naar zijn tafel en verdwijnt in zijn 

notitieboek. Net als gisteren en alle dagen ervoor. Zijn donkere haar valt als 

een gordijntje voor zijn gezicht, waardoor er, zelfs als ik er de moed voor had, 

geen enkele vorm van communicatie mogelijk is. 

Gelukkig stopt er net op dat moment een touringcar voor de deur en kan ik me 

het volgende uur bezighouden met een terras vol jolige, Nederlandse 

studenten. Alhoewel ik het toch niet kan laten om elke keer als ik van buiten 

naar binnen loop even naar de jongen te kijken, die ondanks de zomerse hitte 

toch binnen blijft zitten. Het schrijven lijkt hem vandaag niet zo goed af te gaan. 

Steeds als ik kijk zit hij net voor zich uit te staren, of iets door te krassen, of met 

zijn hand zijn haar weg te duwen, wat geen enkel resultaat heeft, omdat het 

toch terug valt.  

‘Je bier wordt warm.’ Een klein tikje tegen mijn dienblad laat me opschrikken 

uit mijn gedachten. Aidan loopt net zo hard als ik, de studenten blijken de hele 

nacht te hebben gereisd en hebben nu honger en vooral heel veel dorst. Ik 

weet niet hoe snel ik de drankjes moet uitserveren. Niets is smeriger dan lauw 

bier. 

‘Waarom spreek je hem niet gewoon aan?’ fluistert Aidan als we even later 

achter de bar staan uit te puffen en ik mezelf er al drie keer op heb betrapt 

naar die ene bezette tafel aan deze kant van het raam te kijken. ‘Als jij niet naar 

hem kijkt, kijkt hij naar jou, en vice versa, reuze vermakelijk hoor, maar echt 

opschieten doet het niet.’ 

Ik werp nog een blik naar tafel zeven. Laat mijn ogen van het donkere haar naar 

de bril met het klassieke lichtbruine montuur gaan, die de jongen alleen draagt 

als hij schrijft. Hij heeft de mouwen van zijn witte overhemd opgerold, zijn 



 

vingers tikken rusteloos op het tafelblad, zijn glas is leeg. Ik zou hem zo kunnen 

vragen of hij nog iets anders wil. IJskoffie, bier, een avond door Kopenhagen 

wandelen met de beste gids van de stad… Mijn liefde voor deze plek kent geen 

grenzen en ik kan me niets leukers voorstellen dan dat gevoel met hem te 

delen. Alleen zou het dan wel handig zijn als ik op zijn minst een keer met hem 

zou praten. Straks is hij in mijn hoofd veel leuker dan in het echt. 

Gefrustreerd sla ik mijn armen over elkaar. Normaal gesproken ben ik niet zo 

op mijn mondje gevallen, maar bij dit figuur lukt het niet. Zijn 

terughoudendheid lijkt besmettelijk. 

‘Nou?’ zegt Aidan, die natuurlijk geen genoegen neemt met mijn stilte. 

‘Niet echt mijn type.’ Ik aai demonstratief met mijn handen over de 

vlindertatoeages die mijn beide schouders sieren. ‘Veel te braaf.’ 

Hij snuift. ‘Vast. Daarom oefent hij zeker zoveel aantrekkingskracht op je uit. 

Kijk nou.’ 

Ik kijk. En, wat tot nu toe nog niet is gebeurd, ons onderwerp van gesprek heeft 

zijn ogen op mij gericht. En nu is de elektrische lading er wel. Alsof er een 

onzichtbaar draadje tussen ons zit dat knettert van de spanning. Wat zeg ik? 

Draadje? Zeg maar gerust kabel. Aidan lacht luid en geeft me een por. ‘Ja, 

hoor,’ fluistert hij, zodra ik me met moeite heb weggedraaid en een flinke slok 

heb genomen uit de fles mineraalwater die achter me stond. ‘Helemaal niet 

jouw type. En er hing ook helemaal niets in de lucht.’ 

Ik heb zin om hem een oplawaai te geven, want het voelt toch een beetje alsof 

hij me erin heeft geluisd, maar dan hoor ik achter me het geluid van kleingeld 

dat het hout van de bar raakt en neem ik nog net waar hoe de jongen door de 

deur naar buiten loopt. Zou hij zo geschrokken zijn van dat momentje net dat 

hij op de vlucht is geslagen? Geweldig. Ik veeg het geld van de bar in mijn 

handen, stop het in de kassa en loop naar de lege tafel om het glas te halen. 

Door het raam zie ik Aidan buiten in gesprek met de studenten. Met veel 

handgebaar doet hij zijn verhaal. Grappig genoeg ben ik de enige echte Deen 

hier en werken er verder mensen uit alle landen van Europa, wat bijzonder 

praktisch is, met al die toeristen. Aidan is de enige Hollander, dus het zal wel 

leuk zijn dat hij zich nu even in zijn moederstaal kan uitdrukken. Als hij me 

opmerkt zwaait hij naar me, wat me direct bekijks van de hele groep oplevert. 

Ik draai mijn hoofd weg. En dan zie ik het. Een stukje blauw op de bank naast 

de tafel. 

Mijn hoofd slaat op hol als ik het boekje naar me toe trek. Volgens de regels 

moet ik het in de kast achter de receptie leggen. Die met het bordje ‘gevonden 

voorwerpen’ erboven. Volgens de regels mag ik het niet langer dan een paar 



 

minuten in mijn bezit hebben. En ik mag het al helemaal niet meenemen naar 

het toilet om er een blik in te werpen. 

‘Plaspauze,’ gil ik, zodra Aidan naar binnen komt. 

Hij trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Was je niet net…?’ 

‘Vrouwending.’ Daar kan geen man tegenop. 

In het hokje voor de medewerkers laat ik me op de wc-bril zakken. Heel even 

aarzel ik nog. Dit mag echt niet. Dit is privé. Maar stel je voor dat hij over me 

heeft geschreven? De kans is miniem, maar toch, hoe gaaf zou dat zijn? 

Misschien is hij ergens op de wereld wel een bekende schrijver. Uit de paar 

Engelse zinnen die we hebben uitgewisseld heb ik niet kunnen opmaken waar 

hij vandaan komt en Aidan heeft helemaal geen woord met hem gesproken. 

Snel sla ik het boekje open. Opluchting spoelt door mijn lijf als ik het woord op 

het schutblad herken. Firebird. Vuurvogel. Dat moet een titel zijn. Ik krijg de 

neiging om in mijn handen te klappen, zo spannend vind ik dit, maar de euforie 

verdwijnt onmiddellijk als ik de bladzijde omsla en niets begrijp van wat ik zie. 

Ja, de woorden die voor me verschijnen hebben dezelfde letters als in het 

Deense alfabet, maar daarmee is ook alles gezegd. Zuchtend blader ik naar de 

laatste beschreven bladzijde. Net als ik het boekje wil dichtklappen valt mijn 

oog op het woord dat boven de tekst staat. 

Rockchick. Dat woord heeft geen vertaling nodig.  

Met een glimlach sta ik op en bekijk mezelf in het kleine spiegeltje dat naast de 

wc hangt. Met zwarte eyeliner heb ik vanochtend strakke lijntjes boven mijn 

ogen getekend en mijn lichtblonde haren hangen stijl langs mijn gezicht. Mijn 

zonnebril met de blauwe glazen heb ik erin geschoven, zodat de punten van 

mijn lokken niet in biertjes en cappuccino’s belanden. Ondanks de hitte ben ik 

ook vandaag in het zwart. Daar voel ik me nu eenmaal het lekkerst bij. Mijn 

korte short viel bij de studenten geloof ik aardig in de smaak en samen met het 

vintage ACDC-shirt dat ik erop draag en de halfhoge laarsjes met hun open 

neuzen zou ik misschien, het zij onbedoeld, voor een rockchick door kunnen 

gaan. Ik laat mijn vingers langs de choker met de zwarte kraaltjes en het 

bedeltje gaan dat ik om mijn nek draag. 

Nog een keer probeer ik de woorden te vertalen. Natuurlijk lukt het niet. Hoe 

bekend ze er ook uitzien. En dan weet ik het ineens. Ik kwak de wc-deur open 

en sprint terug naar de bar, waar ik het boekje in Aidans handen duw. ‘Hij is het 

vergeten,’ zeg ik, zonder de moeite te nemen iets uit te leggen. ‘En volgens mij 

is het Nederlands en dat betekent dat jij het kunt lezen.’ 

Dan weet ik eindelijk of hij echt over mij heeft geschreven. Hoe waanzinnig die 

gedachte ook is, hij blijft maar door mijn hoofd gaan. Maar dat vertel ik Aidan 



 

natuurlijk niet. In plaats daarvan zeg ik: ‘Hij komt hier alleen maar om te 

schrijven, ik denk dat hij het graag terug wil, en misschien vinden we zo een 

aanwijzing,’ 

Aidan klemt zijn lippen op elkaar. Alsof hij zijn best moet doen om niet te 

lachen. ‘Je weet dat we hier een plek voor hebben,’ zegt hij dan met een 

uitgestreken gezicht. ‘Zodat klanten hun vergeten spullen op kunnen halen.’ 

Serieus? ‘Dat meen je niet,’ zeg ik. ‘Alsjeblieft. Voor deze keer?’ 

‘Omdat hij niet je type is?’ 

‘Oké, goed.’ Ik geef me gewonnen. ‘Ik vind hem leuk en hij heeft een akelig 

effect op me. Ik herken mezelf niet eens meer en dat vind ik zwaar irritant. 

Help me nou.’ 

Aidan pakt het blauwe boekje en houdt het in de lucht. ‘En hier staan alle 

antwoorden in.’ 

‘Nou, nee, vast niet, maar…’ Nu kan ik zelfs bij hem niet meer de juiste 

woorden vinden. 

Aidan kijkt om zich heen. We draaien de bardienst met z’n tweeën totdat het 

echt druk wordt en er is verder niemand in de buurt. ‘Strikte geheimhouding,’ 

fluistert hij. Dan slaat hij het boekje open en klapt het direct weer dicht. ‘Goed 

gezien, hier hebben we geen tolk voor nodig. Maar dit doe ik echt alleen omdat 

jij het bent.’ Hij stapt achter de bar vandaan en gaat bij de receptie zitten. 

Als ik met een nieuw lijstje met bestellingen van het terras terugkom, zie ik dat 

er tijdens het lezen een grote glimlach op Aidans gezicht is verschenen. Zo een 

die ondertiteling verdient. Ik kan niet wachten om ernaar te vragen, maar eerst 

moet ik drankjes klaarmaken en wegbrengen. Met het laatste maak ik zo’n 

haast dat ik niet in de gaten heb dat er iemand in de deuropening staat als ik 

terugloop. Iemand die zijn mond al opendoet om iets tegen me te zeggen, maar 

dan over mijn schouder heen kijkt, een blije kreet slaagt en langs me heen 

stapt. Ik ben zo uit balans dat ik de deurlijst even vast moet pakken voordat ik 

in staat ben om me weer te bewegen. 

Terug achter de bar heb ik goed zicht op de receptie. Aidan staat met de jongen 

te praten alsof ze de beste maatjes zijn en ze kijken allebei geregeld mijn kant 

op. Uiterlijk konden ze niet meer van elkaar verschillen. Terwijl Aidan aardig 

veel wegheeft van zijn naamgenoot uit Sex and the City, die er bijna met de 

hoofdpersoon vandoor ging, lijkt de jongen van het notitieboek meer op het 

vriendje van een van die andere meiden, die met zijn brilletje. Behalve dat 

halflange donkere haar dan. De jongen omklemt zijn notitieboek alsof zijn leven 

ervan afhangt. In zijn andere hand heeft hij een rol papier, die hij vlak voordat 

hij door de andere uitgang verdwijnt aan Aidan geeft. 



 

‘En?’ Zodra hij uit beeld is, sta ik al bij de receptiebalie. 

‘Dat was Joris,’ zegt hij, alsof hij niet in de gaten heeft dat ik bijna ontplof van 

nieuwsgierigheid. ‘Hij was bijzonder blij dat zijn notitieboek nog hier lag. Alleen 

toen ik hem vertelde dat jij het had gevonden leek hij te schrikken.’ 

‘Hè, waarom?’ 

‘Tja…’ Aidan haalt zijn schouders op. ‘Laten we zeggen dat het maar goed is dat 

je geen Nederlands kan lezen.’ 

Mijn wenkbrauwen zitten nu waarschijnlijk ter hoogte van mijn zonnebril. ‘Jij 

gaat me nu vertellen wat er in dat boekje stond,’ zeg ik gespeeld dreigend. 

‘Dat gaat helaas niet.’ 

‘Want?’ 

‘Sommige dingen kun je beter zelf ontdekken.’ 

‘Hoe bedoel je?’ 

‘Dat bedoel ik precies zoals ik het zeg.’ 

‘Ik geloof dat ik jou vandaag helemaal niet aardig vind.’ 

Aidan slaat een arm om mijn schouder. ‘Dat komt wel weer. Vertrouw mij 

maar. En spreek die gast alsjeblieft aan als hij weer langskomt. Zeker weten dat 

je hem wel aardig vindt.’ Dan loopt hij met de rol papier onder zijn arm naar 

het grote prikbord naast de receptie, dat grotendeels in beslag wordt genomen 

door een poster van het jaarlijkse jazzfestival. In de hele stad is volgende week 

geen kamer meer te vinden, zo veel bezoekers trekt het. Aidan vouwt het 

papier open en hangt het scheef over de onderkant van de poster. ‘Er zijn nog 

wat nieuwe artiesten bijgekomen,’ zegt hij en hij tikt met een vinger op het 

papier.  

De naam die hij aanwijst, lijkt naar me toe te springen. Firebird. Niet de titel 

van een manuscript, maar die van een jazzband die over twee dagen optreedt. 

Met Joris als zanger. Er begint onmiddellijk iets te fladderen in mijn buik. Maar 

dan zie ik het tijdstip waarop hij optreedt. Halverwege mijn avonddienst. Over 

gemiste kansen gesproken. 

Op de avond van het optreden krijgt niets en niemand me nog in een goed 

humeur. Vind ik een keer iemand echt leuk, heb ik de mazzel dat die persoon 

mij waarschijnlijk ook wel de moeite waard vindt, ontbreekt het me aan lef om 

hem aan te spreken. 

‘Hé, smurf.’ Aidan komt naast me staan. 

‘Ik ben niet blauw,’ snauw ik. 

‘Nee,’ zegt hij. ‘Maar je hebt wel een bril op je hoofd en je moppert al de hele 

avond.’ 



 

‘Heb je zelf in de gaten hoe flauw je bent?’ Ik wil me van hem wegdraaien, 

maar hij pakt mijn schouder beet. 

‘Nova, dit is de allereerste keer in drie jaar dat je collega’s zich over je 

beklagen. Jij moet hier weg. Kom, pak je jas.’ Aidan stapt voor me langs en 

loopt naar de voordeur. 

Als ik geen sjoege geef komt hij terug, verdwijnt even in het hokje naast de 

receptie en verschijnt bijna direct weer met mijn jack in zijn handen. ‘Niet 

treuzelen. Daar hebben we geen tijd voor.’ 

Mijn maag knijpt samen. Zo heeft hij me nog nooit toegesproken. ‘Maar, ik heb 

dienst,’ sputter ik tegen. 

Hij gooit mijn jas naar me toe. ‘Je vervanging is onderweg.’ 

Verbouwereerd volg ik hem naar buiten. Als hij de straat waar ons hostel aan 

ligt oversteekt om zijn fiets te pakken moet ik ondanks alles toch glimlachen. 

We zijn hier best gewend aan fietsen, maar Aidan lijkt geen ander 

vervoersmiddel te willen gebruiken. Voordat ik er erg in heb staat hij alweer 

voor me. ‘Spring achterop.’ Zijn toon is gelukkig een stuk vriendelijker. ‘Soms 

moet je het lot een beetje helpen,’ mompelt hij als ik een klein aanloopje 

neem, mijn armen om zijn middel sla en zijlings op zijn bagagedrager ga zitten. 

‘Wat zeg je?’ 

Hij geeft geen antwoord, maar fietst als een bezetene de straat uit. 

‘Hebben we haast?’ 

‘Ja. Hou je vast.’ 

Het duurt niet lang voordat we bij een bekend pand staan: restaurant en 

wijnbar Maven. Hun tuin is een sprookje en deze avond helemaal omdat de 

mensen die op het terras zitten te eten tegelijk kunnen genieten van een 

optreden. De zangeres die slechts in gezelschap van haar cello op het podium 

staat heeft de aanwezigen helemaal in haar greep. Haar vertolking van Nina 

Simone’s Feeling good klinkt zo lekker dat ik naast Aidans fiets blijf staan om te 

luisteren. ‘Kom,’ zegt hij, ‘dan zoeken we een plekje.’ Hij pakt mijn hand en 

trekt me mee naar een tafel aan de zijkant van het terras. Daar checkt hij zijn 

mobiel. ‘Gelukkig,’ verzucht hij, ‘net op tijd.’ 

Ik krijg helemaal de kriebels van hem. ‘Op tijd waarvoor? Als je me een 

reprimande wilde geven had je dat toch ook op het werk kunnen doen?’ 

Zijn wenkbrauwen gaan omhoog. ‘Reprimande? Hoe kom je daar nou bij?’ 

‘Je zei dat er mensen hadden geklaagd en ik ben inderdaad uit mijn hum, dus ik 

begrijp het best als je niet blij met me bent. Ik begrijp alleen niet waarom je me 

hier mee naartoe neemt als je me dat wilt vertellen.’ 



 

‘Dat is ook helemaal niet de reden dat ik je heb laten vervangen.’ Hij draait zich 

naar me toe. ‘Heb je echt geen idee waarom we hier zijn?’ 

Ik schud mijn hoofd. Ik houd enorm van jazz en Aidan is prima gezelschap 

omdat hij altijd zo ongelooflijk relaxed is, maar vanavond vind ik vooral dat hij 

erg vreemd doet. 

‘Je hebt nog een drankje van me tegoed,’ zegt hij. ‘Wat mag het zijn?’ 

‘Doe maar een gin-tonic.’ 

Aidan verdwijnt naar binnen en komt met twee hoge glazen terug. De zangeres 

is inmiddels aan het einde van haar nummer beland en de eigenaar van Maven 

loopt applaudisserend naar voren. ‘En dan is het nu tijd voor een nieuw geluid,’ 

zegt hij luid. 

En dan valt ineens alles op zijn plaats en heb ik spontaan het gevoel alsof ik 

mijn winterjas aan heb, in plaats van mijn korte leren jack. Ik draai mijn hoofd 

naar Aidan. ‘Firebird?’ vraag ik, om het echt heel zeker te weten. 

Hij knikt en klinkt zijn glas tegen het mijne. ‘Cheers,’ zegt hij vrolijk. ‘Beter dan 

een reprimande, toch? Ik wilde eigenlijk morgen met je gaan, omdat je dan 

geen dienst hebt, maar het leek me toch beter om je niet langer te laten 

wachten.’ 

Morgen? In mijn teleurstelling heb ik nooit verder gekeken dan naar het eerste 

tijdstip waarop de band zou optreden. Ik voel me ongelooflijk stom. ‘Dank je 

wel,’ fluister ik zacht. 

‘Ik had je onmogelijk niet mee kunnen nemen,’ fluistert hij terug. ‘Anders… Nou 

nee, dat merk je zo vanzelf wel.’ 

‘Wat? Aidan, wat?’ 

‘Laat ik zeggen dat ik blij ben dat jij zijn notitieboek hebt gevonden en dat je 

onze hostelregels aan je mooie laarzen hebt gelapt.’ Hij werpt een blik naar 

mijn voeten. Ik draag dezelfde open laarzen als een paar dagen geleden, maar 

met een lange zwarte rok erop, en een zwart topje. ‘Anders had je nooit 

geweten dat iemand iets heel bijzonders voor je heeft gedaan.’ 

‘Voor mij?’ 

Hij knikt naar het podium. Daar staat Joris, met een microfoon in zijn hand. In 

het Engels begint hij te vertellen hoe de bandleden elkaar hebben ontmoet. 

Aidan leunt naar me toe. ‘Joris vertelde me dat hij zijn liedjes eerst ruwweg in 

het Nederlands op papier zet en ze daarna in het Engels vertaald, dus je kunt zo 

alles verstaan.’ Dan schuift hij zijn stoel naar achteren, tegen een muur van het 

restaurant aan, en vouwt zijn handen achter zijn hoofd. Alsof hij me alle ruimte 

wil geven. 



 

Daarna is het stil. Ook om me heen. Iedereen heeft zijn ogen gericht op het 

podium. En als Joris begint te zingen begrijp ik waarom. Want wat is die gast 

goed. Het stemgeluid van de dame met de cello verbleekt erbij. Niemand 

steekt meer een hap in zijn mond en zodra ik dat heb waargenomen kan ik 

alleen nog maar denken aan lippen, zíjn lippen, die hopelijk ooit de mijne zullen 

raken. 

Als het eerste liedje is afgelopen gaat hij samen met een van zijn bandleden op 

de rand van het podium zitten. Met hun handen roffelen ze tegen de houten 

planken waar ze net opstonden en ik herken de melodie. Gaan ze echt een 

poging wagen om Bobby McFerrins Thinking about your body te imiteren? Ik 

ken het nummer alleen omdat ik bij YouTube per ongeluk een keer de versie 

van hem met Thomas Quasthoff voorbij heb zien komen, en ik kan me niet 

voorstellen dat iemand het zo goed zal kunnen overbrengen als die twee. 

Maar, ja hoor, Joris en zijn maat gaan het echt doen. Inclusief alle aparte 

geluiden. Het publiek gaat uit zijn dak, zo bijzonder is het en ik kan het niet 

laten om aan het einde samen met een aantal anderen op te springen en te 

klappen tot mijn handen pijn doen. 

Aidan trekt me alleen al heel snel weer op mijn stoel. ‘Sst,’ sist hij. ‘Wacht even, 

voordat je jezelf laat zien.’ 

Ik krijg de neiging om in elkaar te duiken. Wat is dit nou? ‘Waarom mag Joris 

me niet zien?’ 

Hij trekt me naar zich toe. ‘Omdat hij aan de buitenkant volgens mij net zo 

stoer is als jij, maar vanbinnen ook net zo onzeker. Wacht nou maar even.’ 

Opnieuw is het me niet duidelijk waar Aidan het over heeft, maar ik laat het 

langs me heen gaan. Tot nu toe geniet ik met volle teugen en dat is wel genoeg. 

Joris zingt nog een liedje en last dan een kleine pauze in. Als hij weer op het 

podium staat is er een stukje van zijn bravoure verdwenen. Hij gaat op de rand 

zitten, staat op, en gaat dan toch weer zitten. ‘Ik mag me wel heel erg vergissen 

als dit niet het moment is,’ zegt Aidan zacht. 

Joris kucht en het is opnieuw stil. Ik denk dat iedereen net zo gespannen is als 

ik naar wat hij nog meer in petto heeft. ‘Ik wil iets bijzonders met jullie delen,’ 

begint hij. 

‘Kom maar door, man,’ roept iemand uit het publiek. 

Hij glimlacht. Toch heeft hij ook iets kwetsbaars dat maakt dat ik hem het liefst 

zou willen knuffelen. Ik ben echt gek geworden. 

‘Ik ben verliefd.’ 

‘Woohoo,’ roepen er een paar. 

Mijn hart gaat in galop. 



 

‘Op jullie stad.’ 

Er gaat een zucht door de menigte. Ik doe gezellig mee. Wat een anticlimax. 

‘En op een meisje.’ 

‘Nu gaat het ergens over,’ klinkt het vanaf het terras. 

‘Sst, laat hem vertellen.’ Een andere stem. 

Het zou fijn zijn als iedereen gewoon stil was. Ik kan de woorden wel uit Joris’ 

mond trekken, zo benieuwd ben ik naar wat hij te zeggen heeft. 

‘Eigenlijk ken ik haar niet echt.’ Joris zet zich af op de houten planken en loopt 

naar de microfoonstandaard. ‘We hebben maar een paar woorden gewisseld.’ 

Hij trekt de microfoon naar zich toe en achter hem begint een van de 

bandleden zachtjes op zijn saxofoon te spelen. ‘En toch…’ Hij haalt adem. ‘Toch 

weet ik zeker dat zij het is,’ zingt hij dan, met zoveel warmte dat ik even flink 

moet slikken. 

‘Herkenbaar?’ vraagt hij aan het publiek. 

Een aantal hoofden gaan op en neer. De saxofoon zet nog een keer in. En daar 

gaat Joris. Hij zingt. Over een meisje dat eruitziet als een rockchick, dat niet 

weet dat hij alleen maar ijskoffie drinkt omdat zij het telkens voor hem maakt, 

dat nauwelijks in de gaten heeft hoeveel bewondering ze oogst en nooit naar 

hem kijkt, hoe hij ook zijn best doet om haar aandacht te vangen. Dat hij dan 

maar liedjes over haar schrijft. Over de vlinders die van haar schouders 

wegvliegen en hem vertellen wat ze voor hem voelt. Als onzichtbare 

liefdesbrieven. 

Ik trek mijn jack dichter om me heen. Iemand moet me echt even knijpen. En 

knuffelen. En daarna heel lang zoenen. 

En precies daar zingt Joris over. Dat hij hoopt dat ze als door een wonder op 

hem af zal stappen en hem zal zoenen tot hij sterren ziet, omdat hij wel aardig 

kan zingen maar geen idee heeft hoe hij een vrouw versiert. Dat dat tot nu toe 

niet is gebeurd en hij dus maar verdwijnt in zijn liedjes. ‘Ik blijf luisteren naar de 

vlinders,’ zingt hij als laatste. En die zin herhaalt hij tot de collega met wie hij 

net het nummer van McFerrin zong er doorheen gaat met ‘thinking about your 

body’. Het blijkt een prachtige medley op te leveren. 

‘Mag ik nu wel opstaan?’ grap ik naar Aidan als het applaus losbarst. 

‘Grijp je kans,’ zegt hij, en hij trekt me overeind. 

Grijp je kans? Mijn hart maakt een sprongetje. Ik dacht dat ik mijn kansen bij 

Joris had verprutst, maar hij heeft net een heel liedje aan me gewijd. Hij 

droomt er zelfs van om door me gezoend te worden. Mijn hart zit bijna in mijn 

keel als ik de eerste stap zet. Het podium is maar een paar meter van me 

verwijderd, ook al lijkt dat nu niet zo. Natuurlijk heb ik in de gaten dat het 



 

geluid om me heen verstomt, maar ik dwing mezelf om door te lopen. Pas als ik 

voor de houten verhoging sta durf ik op te kijken. Gelukkig zijn het zijn ogen die 

ik als eerste zie. Vol verwondering steekt hij zijn hand naar me uit en trekt me 

omhoog. ‘Je bent hier,’ zegt hij zacht. 

Ik krijg er geen geluid uit, kan alleen maar naar zijn hand kijken, die de mijne 

vasthoudt. Maar dan vullen zijn woorden van net opnieuw mijn hoofd en doe ik 

het enige wat ik kan bedenken. Met alle moed die ik heb en een heleboel 

schietgebedjes dat hij echt wil wat hij heeft gezongen. Ik sla mijn vrije hand om 

zijn nek en zoen hem. 

Er gaat een trilling door zijn lijf en heel even denk ik dat ik de stomste fout van 

mijn leven heb gemaakt, maar dan zoent hij me met zoveel vuur terug dat ik 

begrijp waarom de band geen andere naam heeft. Hij slaat zijn armen om mijn 

rug en ik leg ook mijn andere hand in zijn nek. Om ons heen klinkt gejoel en 

applaus en ook al is de zon allang onder, voor mijn gevoel schijnt hij toch, 

precies boven ons, zo warm heb ik het. Als we elkaar eindelijk loslaten heeft 

Joris een glimlach om zijn lippen die bijna niet op zijn gezicht past. ‘Wow,’ zegt 

hij. ‘Deze avond kan gewoon niet beter.’ 

Vanuit mijn ooghoek zie ik hoe Aidan twee duimen naar me opsteekt. 

‘Dames en heren,’ zegt Joris, ‘ik hoop dat jullie het niet erg vinden, maar ik wil 

nu heel graag zo snel mogelijk van dit podium verdwijnen om met deze 

prachtige vrouw verder de avond door te brengen.’ Er klinkt opnieuw applaus 

en hij buigt zich naar me toe. ‘Als je daar tenminste zin in hebt.’ 

Ik knik snel van ja. Mijn stem laat me nog steeds in de steek. 

Eenmaal naast het podium steekt hij zijn hand naar me uit. ‘Ik ben Joris.’ 

Ik schraap mijn keel en dan lukt het. ‘Nova.’ Het klinkt sterker dan ik had 

verwacht. Soms moet je jezelf kennelijk even opnieuw leren kennen. 

‘Nova,’ herhaalt hij. ‘Zullen we iets drinken? Of wil je misschien ergens anders 

heen?’ 

Ik zwaai naar Aidan, die enthousiast terugzwaait en een wegwapper-gebaar 

maakt. ‘Ben je in Tivoli geweest?’ 

Joris schudt zijn hoofd. 

‘Dan gaan we daar naar de lichtshow kijken.’ 

‘Dat klinkt goed.’ Hij neemt afscheid van zijn bandleden, die hem aansporen om 

me zo snel mogelijk mee te nemen. Elkaar leren kennen komt wel op een ander 

moment. Maar eenmaal aan de andere kant van het restaurant, zonder alle 

nieuwsgierige ogen om ons heen, staat Joris abrupt stil. ‘Misschien moet je me 

eerst even een duw geven of zo, want ik denk nog steeds dat ik droom,’ zegt 

hij. 



 

‘Ik ook,’ geef ik direct toe. ‘Dit is niet… Wat ik net heb gedaan…’ Ik haal diep 

adem. ‘Eigenlijk zoen je pas aan het eind van een afspraakje, toch?’ 

Hij schenkt me een glimlach. ‘Meestal wel, alhoewel ik niet zoveel ervaring heb 

met afspraakjes. Eigenlijk vond ik het wel erg gaaf zo.’ 

‘Ik ook.’ 

Hij draait me naar zich toe. ‘Dan doen we het toch gewoon nog een keer? En 

dan neem ik je morgen mee uit eten, zoals dat hoort bij een echt afspraakje. En 

als je me daarna nog steeds leuk vindt reserveer ik een stoel vlakbij het podium 

voor je. Alhoewel ik mijn laatste liedje dan misschien een beetje moet 

aanpassen.’ 

Het is net alsof Joris, nu hij eenmaal met me praat, alles in wil halen van de 

afgelopen dagen en ik kan mijn lach niet onderdrukken. ‘Ik ga graag met je uit 

eten,’ zeg ik. ‘En daarna wil ik absoluut nog een keer naar je luisteren. Maar 

een ding wil ik heel graag nu. Om zeker te weten dat ík niet droom.’ 

Gelukkig begrijpt hij wat ik bedoel. En als zijn lippen de mijne raken en ik mijn 

ogen sluit om daar dit keer in alle rust van te genieten, beloof ik mezelf vanaf 

nu alle kansen te grijpen die het leven me biedt, precies op het moment 

waarop ze zich voordoen en zeker als ik daarmee in de buurt van deze 

fantastische jongen kan blijven. 
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