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***

Voor de man achter The Kiss of the Bottle

Dat je me nog maar vaak mag zoenen

***

Wine is sunlight held together by water

Galileo Galilei

***

5



6



1.

Het donker beneemt me elke keer de adem. Onder het fluwelen doek

sluit ik mijn ogen en ik probeer mijn hartslag onder controle te krijgen.

Zestig seconden. Meer tijd krijg ik niet. Terwijl ik zachtjes tel, verstomt

het geluid om me heen. Ik hoor alleen wat geknal van rotjes in de verte.

Ik hijg nog steeds als het eerste glas tegen mijn hand tikt. Ik pak de

steel, voel de vluchtige streling van Rosies lange vingers. Voorzichtig

beweeg ik mijn vingers omhoog, om ze direct  weer naar  beneden te

laten glijden. De temperatuur verraadt een deel van de inhoud.

‘Wit.’

Iemand klapt.

‘Ssst, ze is nog niet klaar.’

Ik  breng  het  glas  naar  mijn  lippen,  maar  proef  niet.  Het  is  een

puzzel. Ik ken elke fles uit Bernds wijnkelder. En zelfs een onbekende

wijn kan ik thuisbrengen. Binnen vier minuten en tien seconden. Maar

daar wil ik niet aan denken. Elke herinnering aan de tijd waarin dat net

zo belangrijk voor me was als ademhalen, leidt me nu alleen maar af.

Ik steek mijn neus diep in het glas. Frisse peer mengt zich met iets

kruidigs,  dat  sterker  wordt  als  ik  het  glas  tussen  mijn  vingers  laat

draaien. ‘De Reuilly Sauvignon van 2013,’ zeg ik en ik neem een slok.

‘Zeker weten.’

‘Dat  is  één.’  Rosies  stem  doorbreekt  de  stilte.  Applaus  vult  de

ruimte. ‘Op naar de volgende.’

Het duurde niet lang voordat mijn collega’s ontdekten dat ik nogal

wat van wijn weet. Maar pas toen Rosie een keer een theedoek voor

mijn ogen bond en een glas wijn in mijn handen duwde, zijn we het spel

gaan spelen. Het gaat zo: vaste gasten bewaren wat van hun wijn en ik
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raad welke het is. In de afgelopen weken heeft Rosie er zelfs een naam

voor bedacht:  The Kiss of the Bottle.  We spelen het elke zondag na

sluitingstijd, als Bernd zijn plek achter de bar verruilt voor de kruk bij

zijn piano en oude bekenden binnendruppelen via de achterdeur. Zodra

de intimiteit die Club Inked tot zo’n geliefde plek maakt een hoogtepunt

bereikt, bindt Rosie de fluwelen doek voor mijn ogen en stap ik heel

even in de schijnwerpers. Hoe graag ik alles ook wil vergeten, dit kan ik

niet laten.

Ik hoor veel meer afwachtend gefluister om me heen dan anders. We

hebben net oud en nieuw gevierd, het is bijna zes uur ’s morgens en de

deuren  zijn  nog open.  Bernd  staat  achter  de  bar  om in  de  gaten  te

houden dat ook nu alles goed gaat. Eigenlijk speel ik het spel liever op

rustige zondagen, maar aangezien hij me in zijn studio laat bivakkeren

zonder te vragen waarom ik mijn vaders achternaam niet meer gebruik

en waar ik vandaan kom, kon ik hem dit extra optreden niet weigeren.

Ik laat  de  geur  van rijp  fruit  en weelderige  bloemen,  die  uit  het

zevende  glas  komt,  mijn  neus  binnen  zwieren.  Daarna  volgt

nootmuskaat en peper. Ik had iedereen aan de cocktails verwacht, maar

Bernds gasten hebben geweldige wijnen besteld. Niet te geloven. Dit is

de Barolo Riserva, een van de duurste flessen die we hebben. Ik neem

een slok en proef vanille en zoethout. Lekker.

‘En dit is de Barolo Riserva uit 2005.’ Opgelucht laat ik Rosie het

laatste glas van me overnemen. Het applaus galmt door de ruimte. Op

zondag klappen ze niet zo hard. Ik hoor zelfs iemand fluiten en krijg de

neiging om te buigen. Eerst die blinddoek maar eens af. 

Voordat ik de koordjes los heb kunnen maken, hoor ik Bernds stem

bij mijn oor. ‘Geef hem een kans,’ fluistert hij. En dan harder: ‘Het ziet

ernaar uit dat we nog een uitdager hebben, Ivy.’
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Iemand  in  het  publiek  roept  iets,  maar  ik  hoor  niet  wat.  Dan

verstomt  elk  geluid,  behalve  dat  van  voetstappen  die  mijn  kant  op

komen. Het is jammer dat Rosie die doek altijd zo strak vastknoopt; ik

zou er wat voor overhebben om te zien wie er naast me is komen staan.

Het  enige  wat  ik  weet,  is  dat  het  een  man  is.  Bernd  zei  ‘hij’.  De

vreemdeling  ruikt  naar  citrusvruchten  en  cederhout,  net  als  de

Sauvignon Blanc uit de Alto Adige; een complexe, frisse en levendige

wijn. Ik ben benieuwd wat hij gedronken heeft  vanavond. Langzaam

laat ik mijn vingers naar het glas gaan. Waarom weet ik niet, maar ik

heb zin om deze man een beetje te pesten. We geven nooit toegiften. De

voorstelling was over.

Ik vind de steel  van het  glas  en tik  er  met  mijn nagels  zachtjes

tegenaan. Het is nu zo stil dat je zelfs dit geluid goed kunt horen. Dan

neem ik het glas in mijn handen en draai het rond. 

Ik kan een glimlach niet onderdrukken als ik vraag wie de moed

heeft me uit te dagen, maar val bijna van mijn kruk als ik antwoord

krijg.

‘Iemand die wil weten of je ook andere wijn herkent dan die uit je

eigen voorraad,’ zegt een stem op zakelijke toon.

Opnieuw komt er  een reactie  uit  het  publiek, maar ik ben nu zo

afgeleid  dat  ik  ook  dit  niet  versta.  Moet  ik  een  nieuwe  wijn  gaan

herkennen? Wist  Bernd dit? Mijn hoofd slaat  op tilt.  Natuurlijk wist

Bernd het.  Hij  weet alleen niet  dat hij  me nu op het  randje van een

paniekaanval heeft geholpen. En ik wil ook helemaal niet dat hij dat

weet.

‘Ivy?’ Bernds stem brengt me uit mijn hoofd, terug op de barkruk.

Ik hoor dat hij de wijn inschenkt.

Het enige wat nu werkt, is doorgaan. Niet meer nadenken. Gewoon

ruiken, proeven, hopen dat ik het nog kan. Natuurlijk kan ik het. Ik slik
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iets weg en breng het glas naar mijn lippen. De geur van de zee komt

langzaam mijn neus binnen, alsof ik op het strand sta op een van de

eerste zonnige lentedagen en de wind me begroet.

Onmiddellijk  ben  ik  daar  waar  ik  niet  wil  zijn.  Voor  het  stalen

toegangshek, dat altijd piept als je het opent, hoe vaak de klusjesman

het ook smeert. Achter de hoge bomen, die de oprijlaan flankeren, kan

ik een stukje zien van de okergele muren en de hoge ramen met de

groene luiken waar de klimop zich zo graag omheen slingert.

Ik hoef niet meer te proeven, maar doe het toch. Natuurlijk smaakt

deze wijn naar geel fruit, witte perzik en een vleugje appel, vermengd

met venkel  en citroenschil.  De honderden  ranken,  waar  je vanaf het

verhoogde  terras  een  prachtig  uitzicht  over  hebt,  produceren  al

generaties  lang  een  geweldige  druif,  die  deze  zo  geliefde  wijnsoort

voortbrengt.

Wat ben ik blij met mijn blinddoek. Ook al wist ik het antwoord in

de  eerste  seconde,  toch  laat  ik  mijn  publiek  wachten.  Laat  ik  hém

wachten.  Want  mijn  nieuwsgierigheid  is  omgeslagen  in  een

ongebreidelde mix van emoties, en ik wil niet dat iemand die ziet. Dus

ik  wacht.  Tel  zacht  tot  zestig.  En  zeg  dan  zo  rustig  mogelijk:  ‘De

Chateau Chapeleau Cassis Blanc. Uit 2009.’

De mensen om me heen klappen uitzinnig. Ik zou trots moeten zijn,

maar  het  voelt  als  een  nederlaag.  Wie  weet  welke  wijnen  ze  me

komende  zondag  gaan  aanbieden.  Deze  uitdaging  heeft  ons  spel

geruïneerd. Ik weet niet hoe snel ik de koordjes van mijn blinddoek los

moet maken, maar stop midden in de handeling. De citrus-cedergeur

komt heel dichtbij. Een hand pakt mijn vingers, klemt er iets tussen en

ik voel zijn adem bij mijn oor.

‘Niet loslaten.’
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Van schrik zuig ik mijn adem naar binnen. Ik ben me erg bewust

van mijn vingers, maar durf ze niet te bewegen.

‘Jij raadt never wie dat was!’ gilt Rosie voor mijn gevoel een uur later.

‘Ne-ver!’ Ze rukt de blinddoek van mijn hoofd. Mijn haar blijft  erin

hangen.

‘Au!’ Ik knipper met mijn ogen en zie mijn reflectie in een van de

hoge ramen achter de bar. Mijn donkerbruine haren hebben één seconde

alle  kleuren  van de regenboog door de weerkaatsing van een laatste

vuurpijl. Ik strijk een lok achter mijn oor en scan de ruimte.

De  man  is  verdwenen.  Alleen  zijn  laatste  woorden  zijn

overgebleven, wervelend door mijn hoofd: Jij hoort bij mij. Ik knipper

nog een keer. De groep die om me heen stond, is uit elkaar gevallen en

de eerste mensen begeven zich naar de uitgang. Als ik het visitekaartje

van  de  mysterieuze  uitdager  niet  tussen  mijn  vingers  had,  zou  dit

gewoon een droom kunnen zijn geweest.

Het visitekaartje.

‘Hebbes.’ Rosie trekt het uit mijn hand en wappert ermee door de

lucht.

‘Roos, hallo?!’

‘Alexander Ford. A-lex-an-der Ford!’ Ze kwakt het kaartje voor me

op de bar en tikt met haar dieprood gelakte nagel op de naam. ‘Die man

is  een  beroemdheid.  En komt  gewoon  speciaal  voor  jou  hiernaartoe

vanavond.’ Ze slaat theatraal haar hand voor haar mond.

‘Doe normaal.’

‘Hoe  verklaar  je  anders  die  wijn?  Dat  was  geen  flesje  van  de

HEMA, Ivy.’

Mijn keel  wordt droog bij de herinnering.  ‘HEMA-wijn kan heel

goed zijn,’ breng ik er wat wankel tegen in.
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Ik sla mijn benen over elkaar en klem mijn handen om de rand van

de kruk. De smaak van wat ik dacht achter me te hebben gelaten, is

terug. Letterlijk. Het vleugje citroen bijt zacht op mijn tong en stokt in

mijn keel. Nooit heb ik me na afloop van het spel hulpeloos gevoeld.

Eenzaam. We spelen het al weken. Het is een grapje. Luchtig vermaak

voor de gasten, waar ik stiekem van geniet. Nu voor altijd vermengd

met ongewenste herinneringen.

Rosie knipt met haar vingers voor mijn neus. ‘Je ziet eruit als een

aangeschoten  konijntje,  darling.’  Ze  laat  haar  ogen  rusten  op  mijn

zwarte top, die ik samen met mijn verschoten jeans tot lievelingskleding

heb gebombardeerd, en fronst licht. ‘Je begrijpt best wat ik bedoel. Dit

was geen impulsieve actie.’ Ze pakt het visitekaartje nog een keer. ‘Ik

ben zo benieuwd wat hij van je wil. O...’ ze knijpt haar ogen samen,

‘wat  fluisterde  hij  in  je  oor voor hij  ervandoor  ging?’ Ze  houdt  het

kaartje voor mijn neus en leunt over de bar naar me toe. ‘Heeft hij je

een indecent proposal gedaan?’

‘Róós!’ Ik voel mijn wangen gloeien. Ik ga haar echt niet vertellen

wat hij gezegd heeft.  Ik pak het kaartje en zie dan pas dat er op de

achterkant  ook iets  staat.  In  een  handschrift  dat  nooit  van hem, van

Alexander, kan zijn. Het is veel te rond. Te krullerig. ‘Kijk, daar is je

indecent proposal.’

‘SOMMs  hoef  je  alleen  maar  op  te  bellen  als  je  je  leven  wilt

veranderen.’ Rosie snuift. ‘Wat betekent dat nou weer?’

‘Geen idee.’ Ik hoor mijn stem trillen en stop het kaartje snel in mijn

broekzak. ‘Zullen we straks verder opruimen? Ik ben kapot.’

‘Ook goed. Ik heb Bernd beloofd af te sluiten, dus ik blijf nog even

hier.’ Er glinstert iets in haar ogen en normaal gesproken zou ik vragen

wat er is, maar nu moet ik echt weg. Rosie duikt achter de bar. ‘Ga jij

maar lekker dromen over mister Ford.’
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2.

Natuurlijk kan ik niet slapen. Het wil niet stil worden in mijn hoofd.

Het  moet  toeval  geweest  zijn.  Toch?  Ik  tast  de  vloer  af  naar  mijn

telefoon. Tien uur. Hoelang wil ik nog in het donker blijven staren? Ik

kan beter een kop thee gaan maken. Ik hijs mezelf omhoog en sta heel

zachtjes  op. Mijn spijkerbroek  neem ik mee, terwijl  ik naar  de deur

sluip. Er is een klein keukentje in de studio van Bernd en Rosie, waar ik

sinds drie maanden mijn eigen hoekje heb, maar ik wil ze niet wakker

maken.

Voorzichtig stap ik achteruit de deur uit. En bots tegen iets aan. Iets

met armen.

‘Aaaaaah!’ Van schrik deins ik de studio weer in. ‘Wie? Wat?’

‘Ivy?’ Rosies stem klinkt gedempt. Alsof ze met haar hoofd in een

dikke sjaal zit.

‘Roos?’ Ik knip de zaklamp op mijn mobiel aan en schijn van de

vloer naar de deuropening. ‘Ik schrik me kapot. Wat doe je?’ De kleine

lichtbundel raakt niet alleen Rosies verhitte gezicht, maar ook dat van

de man die zijn hand razendsnel uit haar blouse haalt. Zijn overhemd

hangt  volledig  open.  Er  ontbreken  een  paar  knopen.  Mijn  laatste

woorden blijven onuitgesproken.

‘Ivy...’

De man buigt zich naar Rosies oor en fluistert net iets te hard: ‘Rain

check?’

Met haar ogen op mij gericht knikt ze langzaam.

‘Wat?’ gilt mijn hoofd, maar mijn stem laat het afweten. Ik doe het

enige wat nog lukt: ik sta op en schiet langs hen heen. Dan pas besef ik

hoe  ik  eruitzie.  ‘Sorry.’  Ik  doe  een  stap  terug,  trek  snel  mijn
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spijkerbroek  aan  en  maak  me  uit  de  voeten.  Beneden  aan  de  trap

herinner ik me de twinkeling in Rosies ogen.

Volledig in gedachten duw ik de deur naar de club open. Om opnieuw

tegen iemand aan te botsen.

‘Ho!’ Bernd pakt  mijn arm beet.  ‘Voorzichtig.  Ik  wil  nog langer

mee.’

‘Sorry, ik, eh...’ Ik hou mijn blik naar de grond. Gelukkig zijn alleen

de kleine lichtjes boven de bar aan, zodat hij niet kan zien hoe ik begin

te blozen. Ik moet iets zeggen. Of moet ik eerst met Rosie praten? Ze is

al vijf jaar bij Bernd. Misschien was het een vergissing. Onder werktijd

drinken we nooit, maar dat zegt niets over hoeveel alcohol ze misschien

heeft gehad tijdens het opruimen. Maar die ‘rain check’ dan? Ik schud

mijn hoofd en voel mijn wangen branden.

Helaas  kent  Bernd  me al  veel  langer  dan  vandaag.  Hij  legt  zijn

handen op mijn schouders  en houdt me zo rechtop.  ‘Ik dacht  dat  jij

sliep?’

‘Nee.’ Ik wend mijn hoofd weer af.

‘Voel je je wel goed? Je bent nogal rood.’ Hij duwt me in de richting

van de bar. ‘Koffie?’

Ik knik. Terwijl hij koffie maakt, probeer ik alvast antwoorden te

verzinnen op de vragen die hij gaat stellen. Ik moet hem hier zo lang

mogelijk houden. Wat bezielde Rosie om naar boven te gaan? Als ik

niet  tegen  Bernd  op  gelopen  was,  had  hij  ze  allang  gevonden.  Dat

verdient hij niet.

Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik Rosie nu de gelegenheid geef

om toch door te gaan met waar ze mee bezig was. Ik zie de man weer

voor me. Diepliggende ogen, warrig haar. Er trekt een rilling over mijn

rug. Was ik maar in bed gebleven.
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‘Alsjeblieft.’ De geur van versgemalen bonen en alcohol dringt mijn

neus binnen. Koffie op zijn Bernds.

‘En nu praten, Piep.’ Hij zet de mok zo hard op de bar dat de inhoud

over de rand gutst.

‘Piep’ ben ik alleen als Bernd iets belangrijk vindt. Met wat voor

‘types’ – zijn woord – ik omga bijvoorbeeld. Of hij zijn plan om Club

Inked op  te  zetten  echt  moest  uitvoeren.  Waarom  ik  drie  maanden

geleden met mijn koffer voor zijn neus stond.

Als ik in de zomer met mijn moeder bij opa en oma aankwam, zat

Bernd steevast op het hek op me te wachten. De tuin van zijn ouders

grensde aan die van mijn grootouders en het hek was vanaf mijn zesde

jaar onze ontmoetingsplek.

Bernd was een kei in het verzinnen van spannende verhalen, waarin

we om beurten de hoofdrol speelden. Ondanks het leeftijdsverschil –

een jongen die bijna naar de middelbare school gaat, is heel oud als je

zelf net op de basisschool komt kijken – waren we in de maand juli elk

jaar onafscheidelijk.

Aan het begin van de zomer voordat ik ging studeren, ontstond Piep.

Bernd  en  ik  ontmoetten  elkaar  in  Rotterdam,  in  Hét  Park.  Het  hek

hadden we een paar jaar eerder verruild voor de parken en jazzcafé’s in

de  stad  waar  hij  was  gaan  studeren.  Tijdens  een  lange  wandeling

vertelde ik hem hoe spannend ik het vond om van huis weg te gaan.

Hoe erg ik mijn ouders zou missen. Bernd pakte een stuk papier uit zijn

zak  en  ging  op  een  bankje  zitten  dat  werd  omringd  door  roze

rododendrons  en  trompetbomen.  Hij  tekende  een  rondje  met  rechts

eraan vast een driehoekje. ‘Kijk. Dit ben jij.’

‘Een rondje met een driehoek?’

Bernd zette een stip aan de rand van het rondje, op de plek waar het

het driehoekje raakte. ‘Wacht, een oogje erbij. Zie je het nu?’ Onder het
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rondje  zette  hij  nog  twee  lijnen  met  aan  de  uiteinden  drie  kleine

streepjes. ‘Zo, de pootjes er nog bij.’ Hij draaide zijn hoofd opzij en zei

met een zucht in zijn stem: ‘Een vogeltje, Ivy.’

‘Ik ben een vogeltje?’

Bernd wapperde met de tekening. ‘Piep. Ik ga vliegen, hoor. Kijk.

Echt. Ik ga echt vliegen, hoor. Helemaal naar Parijs. Dat kan ik best.’

Hij tekende vleugeltjes aan het rondje en gaf de tekening aan mij. ‘Het

komt  helemaal  goed  met  jou.  Je  moet  gewoon  niet  vergeten  dat  je

vleugels hebt, ook al zie je ze misschien niet.’ Zijn grijsgroene ogen

waren zachter dan ooit. ‘Piep.’

En  op  dat  moment  was  hij  niet  langer  vriend-broer-adviseur-

vaderfiguur  Bernd,  maar  het  woest  aantrekkelijke  object  van  mijn

begeerte.  Boven ons bloeide de trompetboom nog uitbundig met zijn

witte bloemetjes met lichtgele strepen. De zomerbries rook kruidig en

de afstand tussen onze lippen werd steeds kleiner.  Hij voelt het  ook,

jubelde mijn hoofd. Ik sloot mijn ogen, onze lippen raakten elkaar en

zijn tong vond die van mij. Waar ik in elk romannetje waarschijnlijk

bedwelmd zou zijn geraakt van verlangen, gebeurde er op dat moment

niets. Helemaal niets.

Ik  herinner  me  nu  voornamelijk  zijn  volle  lach  en  mijn  eigen

gegiechel. ‘Nou, dat weten we dan ook weer. Of zullen we het nog een

keer proberen?’

‘Over tien jaar misschien? Als jij niet meer zo’n Piep bent?’

Nu ik erover nadenk, zijn ogen stonden toen hij die vraag stelde net

zoals nu. Onderzoekend. Afwachtend. Nieuwsgierig. Ik ben binnen een

seconde terug in de werkelijkheid. Rosie. O ja.

‘Alexander Ford staat nogal in de belangstelling, maar ik had niet

verwacht dat jij je zo uit je evenwicht zou laten brengen.’ Bernd leunt
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met zijn ellebogen op de bar en kijkt me meewarig aan. Een pluk van

zijn iets te lange, net niet zwarte haar valt in zijn gezicht.

Ik blaas de lucht die ik naar binnen had gezogen in één keer uit. Hij

wil het over Alexander hebben. Ik kan hem wel zoenen. Of nee, toch

maar niet.

Bernd grijnst. ‘Dacht ik het niet.’

Ik laat hem lekker in de waan. ‘Ik laat me niet uit mijn evenwicht

brengen.’

‘Neuh.’

‘Ik ken de man niet eens. Als hij zo’n beroemdheid is, zou zijn naam

me toch iets moeten zeggen?’

‘Als je iets vaker buitenkwam waarschijnlijk wel.’

Ik  doe  mijn  best  zijn  opmerking  te  negeren  en  schuif  het

visitekaartje naar hem toe. ‘Hij wil dat ik bel.’

‘SOMMs  hoef  je  alleen  maar  op  te  bellen  als  je  je  leven  wilt

veranderen,’ leest  Bernd  nu  ook.  ‘Iets  zegt  me  dat  jij  weet  wat  hij

hiermee bedoelt.’ Hij vangt mijn blik. ‘En... daar gaan we het niet over

hebben.’

Ik schud mijn hoofd. 

‘Ga je bellen?’

Ik haal mijn schouders op. ‘Nee, ik denk het niet.’

Bernd pakt  mijn mok.  Vijf  minuten later  staat  er  koffie  met  een

ander smaakje voor me op de bar en heeft hij nog niets gezegd.

‘Wat?’

‘Ik vind dat je moet bellen.’

‘O?’

‘Kom op, joh. Je weet dat het prima is dat je hier logeert. Ik zou

liegen als ik zei dat ik niet graag wil weten waarom je plotseling voor

onze neus stond, waarom ik je moeders achternaam moet gebruiken en
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waarom je buiten het werk dat je voor ons doet niets onderneemt. Maar

als jij niet wilt praten... oké. Ik weet dat je geen bank hebt beroofd en je

bent niet het type om zwaar in de problemen te zitten. Ondertussen ben

je je hier alleen wel aan het verstoppen.’

Ik  frons.  Soms werkt  hij  op  mijn  zenuwen.  Vooral  als  hij  gelijk

heeft. Dat ik nu al meer dan vierentwintig uur wakker ben, helpt ook

niet mee.

‘Dat weet je zelf ook wel.’ Hij neemt een slok.

‘Ja, papa.’ Ik stop demonstratief mijn vingers in mijn oren, maar hij

pakt mijn handen en legt ze op de bar. Zijn rechterhand, die grotendeels

bedekt  wordt  door  een  tatoeage  van  een  zwarte  adelaar,  legt  hij

eroverheen.

‘Luister, het is me duidelijk dat je niet naar je ouders wilt. Dat moet

je uiteindelijk zelf weten. Ik vind het gezellig dat je hier een poosje

logeert. Rosie ook.’

Zodra hij haar naam noemt, schieten mijn gedachten naar de eerste

verdieping. Ik sla mijn koffie achterover en schuif van mijn kruk. Ik

moet naar haar toe.

Maar Bernd is nog niet uitgesproken. ‘Ik weet ook dat dít niet is wie

jij bent. Alleen als je ons spelletje speelt, zie ik soms een stukje terug

van  de  Ivy  die  ik  zo  goed  ken.  Die  levenslustige,  nieuwsgierige,

talentvolle  vrouw. Weet  je wel? Die zich zo elegant  door Rotterdam

bewoog dat ze de mannen van zich af moest slaan?’

Ik blijf voor de bar staan. ‘Nu verwar je me met iemand anders.’

‘Nee, Piep, dat doe ik niet. Als je niet alleen aan wijn had gedacht,

zou je gezien hebben hoe de mannen je opnamen zodra je met mij een

café binnenstapte.’

Nu word ik verdorie weer rood. Om een heel andere reden dan net.

Ik trek mijn lange bruine haren als een gordijntje voor mijn gezicht,
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maar  Bernd  tilt  mijn kin  zo  ver  omhoog dat  ze  weer  naar  achteren

vallen.

‘Ik heb zo’n vermoeden dat  Ford dat  ook heeft  gezien.’ Hij pakt

mijn lege mok en zet hem samen met die van hem achter de bar. ‘Het is

jouw leven,  Piep.  Maar  heb  je  nou echt  geen  zin om weer  te  gaan

vliegen?’

Parijs – anderhalf jaar geleden

‘Deze weet je.’ Olivier houdt zijn hand zo dat ik het antwoord niet kan

lezen. ‘Waaraan herken je een chardonnay uit de nieuwe wereld?’

‘Aan de smaak van tropische vruchten.’

‘En als hij uit de Bourgogne komt?’

‘Aan specerijen en gebrande noten.’

‘En nog een paar andere dingen, waar we het de volgende keer wel

over  gaan  hebben.’  Hij  kijkt  naar  de  doos  vol  witte,  kartonnen

rechthoekjes. ‘Nog maar drieduizend te gaan.’

Ik kan me niet herinneren wanneer we zijn begonnen met het maken

van  de  vraag-  en  antwoordkaarten.  Waarschijnlijk  toen  directeur

Lalique ons aan het eind van ons eerste jaar vertelde dat we geknipt

waren voor het Master Sommelier-diploma. Dat diploma is de droom

en de nachtmerrie van elke wijnexpert. De nachtmerrie begint zodra je

besluit dat je het wilt hebben en ontdekt wat je moet doen om het te

halen. De droom begint zodra je de Master Sommelier-pin op de revers

van je jasje mag spelden en de hele wijnwereld voor je opengaat.

‘We’, dat zijn Olivier en ik. En Line, ook al doet ze niet mee aan het

examen waar Olivier en ik nu voor studeren. Wanneer we ons zijn gaan

gedragen als de drie musketiers kan ik me niet herinneren. In het eerste

jaar  kwamen  we  elkaar  steeds  tegen.  Niet  alleen  op  school,  maar
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vooral  ook  daarbuiten.  En  dat  is  best  opmerkelijk  als  je  in  Parijs

woont. Volgens Line had het iets te maken met energievelden. Geen idee

wat ik daarvan moet vinden, maar als ik me haar energieveld voorstel,

denk ik dat ze Olivier en mij  gewoon heeft  opgeslokt  en nooit  meer

heeft losgelaten. Dat klinkt vervelender dan het is. Line is... Line. Ze

trekt de aandacht naar zich toe, en niemand die dat erg vindt.

‘Zitten jullie hier?’ Het onderwerp van mijn gedachten staat in de

deuropening van onze gezamenlijke woonkamer. Dat had ik nog niet

verteld: Line is rijk. Zo rijk dat haar vader een appartement voor haar

heeft gekocht toen ze hier kwam studeren. Op loopafstand van school.

Haar theorie over matchende energievelden heeft ervoor gezorgd dat

Olivier en ik in het tweede jaar een plekje in haar ‘bescheiden optrekje’

kregen.

Vandaag heeft  ze haar lange blonde haren vastgezet  in een hoge

paardenstaart en ze draagt een wit, ultra strak T-shirt met de tekst  Le

Temps Perdu. De gestempelde letters lopen precies over haar borsten.

Olivier en ik zitten naast elkaar op de bank en ik voel hem kijken. Doet

ze het  nou expres  of  heeft  ze echt  niet  in de gaten dat ze met haar

handen over haar billen aan het aaien is? Nu is Olivier helemaal de

weg kwijt. Ik wend mijn hoofd af. Ja hoor. Langzaam voel ik hoe hij zijn

arm achter me vandaan laat glijden.

‘Nog een rondje?’ vraag ik hem.

‘Ben jij gek!’ Line duwt ons met haar welgevormde achterwerk uit

elkaar en gaat tussen Olivier en mij in zitten. Ze legt haar handen op

onze knieën. ‘We zijn zeven dagen geleden afgestudeerd, een van ons

zelfs cum laude,’ ze steekt haar tong naar me uit, ‘en nu zitten jullie nog

steeds te studeren?’ Ze duwt zichzelf omhoog en draait zich om zodat ze

recht voor ons staat. ‘Let’s party! Kom, ik wil die nieuwe cocktailbar
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zien.  Hoe  heet  hij  ook  alweer?  Olivier?  Iets  met  Midnight...  O  ja,

Midnight Manhattan!’

Dat  is  de  vreemdste  naam  die  ik  ooit  heb  gehoord.  Ik  moet

onmiddellijk  aan  Bernd  denken,  mijn,  letterlijk,  oudste  en  trouwste

vriend.  Hij  is  net  met  zijn  vriendin  Rosie  Club  Inked  begonnen  in

Rotterdam en ik  wil  er  zo graag heen.  Bernd heeft  het  voor  elkaar

gekregen om een van de pakhuizen aan de Jobshaven om te bouwen tot

nachtclub. Bij het horen van de naam moest ik direct lachen. Hij had

niets toepasselijkers kunnen bedenken. Bernds hele leven is uitgebeeld

op zijn beide armen. En, bedenk ik nu, misschien ook wel op delen van

zijn lijf, die voor mij verborgen blijven.

‘Hé!’ Line wappert met haar handen voor mijn ogen. ‘Slaapmuts.

Ga je omkleden. Ik doe mijn little black dress aan vanavond. Over een

uurtje eerst naar Madame Levie?’

Ze wacht mijn antwoord niet af. Natuurlijk ga ik mee. Feesten met

Line is zoiets als met de koningin op pad gaan. Alle deuren gaan voor

je open. Met haar heb ik de afgelopen jaren meer van Parijs gezien dan

op welke kaart dan ook te vinden is. Ik weet zeker dat die ondergrondse

club, waar ze ons vorig jaar zomer mee naartoe nam en die ik de avond

daarna met een studiegenoot nergens meer kon vinden, speciaal voor

haar was gemaakt.

Als ik naar mijn eigen kamer loop, vang ik een blik op van Line, die

in haar zwarte jurkje voor de spiegel staat te swingen. Dan zie ik dat ik

niet de enige ben, die haar bewegingen volgt. Oliviers houding spreekt

boekdelen.
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