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Nog voor we Beaune bereiken, zie ik de grote, met druiven en wijnranken 

beschilderde hallen in het landschap. Dit gebied ademt wijn. Ik krijg er dorst 

van. 

Na een half uur hebben we de overvolle pèage verlaten. Na de eindeloze 

tolweg is de provinciale weg een verademing. We passeren de oude stadskern 

en melden ons op een festivalterrein net buiten Beaune. 

‘We kunnen hier onze tenten opzetten,’ kraait Louis enthousiast. Of misschien 

is hij gewoon blij dat hij van de snelweg af is en zijn vracht veilig op de plaats 

van bestemming heeft gekregen. 

‘Leuk, hè?’ zegt Núria. Ze staat, nou zeg maar gerust hangt, zo’n beetje tegen 

Alvaro aan.  

‘Nou…,’ pruttel ik. ‘Heel leuk. Ik ben gek op kamperen.’ Not, denk ik. ‘Fijn ook 

dat Louis dat vooraf heeft gezegd.’ 

Het in elkaar gestrengelde zangkoppel kijkt me vragend aan.  

‘Ja. Waar haal ik zo snel een tent vandaan? Of dacht je dat ik die in mijn 

gitaarkoffer had verstopt?’ 

‘Maar meissie,’ lacht Núria. ‘Dat regelt Louis toch allemaal?’ 

‘Wat regel ik nu weer?’ vraagt Louis die net terugkomt van zijn gesprek met de 

organisatie van het festival. 

‘Een tent voor onze vedette,’ zegt Alvaro. 

‘Nou, niet zo sarcastisch,’ zeg ik verontwaardigd.  

‘Oh, neem me niet kwalijk hoor,’ verontschuldigt hij zich snel. ‘Maar die 

paparazzi daar komt echt niet voor ons.’ 

Ik draai iets te snel mijn hoofd om. Hoor de camera klikken. De vuile rat! Hij 

heeft zijn plaatje al geschoten. Shit. Die foto is niet alleen bewogen, mijn 

gezicht is ook nog gekreukeld van de reis. Ik zie de koppen in de roddelbladen 

al voor me. ‘Chanice verdrinkt haar verdriet in wijnstreek. - Chanice kapot nu 

Chris haar heeft verlaten - Chanice…’. Ach fuck it. Ik grijp mijn Birkenstock en 

smijt mijn elegante teenslipper naar de fotograaf.  

‘Wauw. Indrukwekkend,’ lacht Alvaro. ‘Dat zal hem echt afschrikken.’ 



 

‘Nou ja,’ zucht ik. ‘Het maakt ook niet uit wat ze over me schrijven. Als ze maar 

iets schrijven.’ 

‘That’s the spirit,’ zegt Louis tevreden. Ik weet niet zeker of hij bedoelt dat ik 

gelijk heb, of dat hij hoopt dat mijn breuk met Chris de band ook extra 

aandacht oplevert. ‘En over dat andere ‘probleem’. Loop maar even mee.’ 

Ik volg hem naar de voorkant van de VW-bus. Op de motorkap is de 

reserveband bevestigd. Louis trekt de hoes van de reserveband los. ‘Wat?’ zeg 

ik. ‘Ga je er een hangmat van maken?’ 

‘Nog beter,’ gniffelt hij terwijl hij tot mijn verbazing een complete tent 

tevoorschijn tovert. Jemig. You´re a wizard, Louis. Ik denk dat we dit concert 

afsluiten met een potje zwerkbal. 

‘Maar… maar... ’ stamel ik. 

Louis wuift mijn bezwaar weg met zijn hand. ‘Geen zorgen. Ik zet de tent voor 

je op.’ 

‘Nou eh, dat is heel fijn. Heel nobel van je.’ Lieve help. ‘Nobel’. Gebruikt 

iemand dat woord nog? ‘Maar, eh, waar is de reserveband dan?’ vraag ik 

terwijl ik naar de lege plek staar. 

‘Oh, die heb ik onderin de bus gelegd,’ zegt hij geruststellend. ‘Geniet jij nou 

maar van je rust. Morgenavond mag je hier op het podium schitteren.’ 

‘Nou, oké dan.’ Ik kijk aarzelend toe hoe Louis de tenten opzet. Vraag me af of 

ik ergens mee kan helpen, maar ken mezelf als geen ander. Het antwoord is 

nee. Dus doe ik waar ik goed in ben. Laat mezelf in het gras zakken, steek tegen 

beter weten in nog een sigaret op en stort me daarna vol overgave op het 

checken van mijn social media. Het eerste wat ik tegenkom zijn links naar 

artikelen over mijn verdwijning. ‘Chanice spoorloos na breuk met Chris Ashton’. 

Maar ook: ‘Dronken van liefdesverdriet, Chanice geeft beschamend optreden 

op Zeeuwse dam’. Auw! Dan vind ik de foto die daarnet is gemaakt. Nu al! 

‘Chanice huilt uit op Franse camping’ staat erboven. Maar ook: ‘Fotograaf 

gemolesteerd door zangeres’. Ja, duh, bekogeld met mijn teenslipper 

goochemerd. Dan valt mijn oog op een ander artikel. Een artikel dat niet over 

mij gaat. ‘Chris en nieuwe vlam alweer uit elkaar’.  

Mijn hart staat stil. 

Chris is bijgekomen uit zijn vlaag van verstandsverbijstering. De eerste 

gedachte die in me opkomt is: misschien wil hij me terug. En ik weet heus wel 

dat dat wanhopig overkomt, maar that’s me. Ik vergroot de foto en kijk verliefd 

naar zijn vertrouwde gezicht. Zijn volle, donkere wenkbrauwen accentueren 

zijn blauwe ogen. Zijn donkere haar contrasteert mooi met zijn witte huid. Zijn 



 

volle lippen. De stoppels op zijn kin. Ik streel liefkozend over het beeldscherm 

van mijn mobiel. ‘Oh, Chris…,’ verzucht ik alsof hij me zou kunnen horen. 

‘Is dat hem?’ luidt het onverwachte antwoord. Núria komt naast me zitten en 

kijkt nieuwsgierig mee over mijn schouder. Ze fluit tussen haar tanden. ‘Knappe 

man.’ 

Ik knik. ‘Helaas ook een onbetrouwbare man.’ 

Núria klopt op mijn been en zucht. ‘Mijn moeder zei altijd dat je een knappe 

man nooit voor jezelf alleen hebt.’ 

‘Nee,’ brom ik. ‘Dat blijkt.’ 

‘Laat los,’ zegt Núria streng. ‘Jij bent hier. Hij is daar.’ 

Mijn mobiel begint te trillen en Núria legt haar hand op de mijne. ‘Niet 

opnemen.’ 

Ik lach spijtig. ‘Denk maar niet dat dit Chris is, hoor. Dit zal Roland wel zijn, mijn 

manager. Boos omdat Alvaro halverwege ons gesprek de verbinding heeft 

verbroken. Maar dat weet Roland niet. Hij denkt dat ik het gesprek heb 

beëindigd.’ 

Núria lacht. ‘Oh Alvaro…’ 

Ik kijk haar aan, weet niet goed wat ik van haar moet denken. ‘Ja, Alvaro. En nu 

is mijn manager boos en geeft hij zijn nieuwe hitsingle vast aan een andere 

zangeres die wel naar hem luistert.’ 

Núria, die voornamelijk bij de naam ‘Alvaro’ was blijven steken, kijkt nu op. 

‘Schrijf je je nummers niet zelf?’ 

‘Nee. Of… ja. Alleen de teksten, de muziek wordt door anderen gedaan. En 

jullie?’ 

‘Tuurlijk,’ zegt ze opgewekt. ‘De meeste schrijven Alvaro en ik samen.’ 

‘De meesten.’ Ik ben even stil. ‘En die paar andere dan?’ 

Núria kijkt me vragend aan: kan je dat zelf niet raden? Ik begin een vermoeden 

te krijgen dat wordt bevestigd als Núria, alsof het vanzelfsprekend is dat je 

naast tenten opzetten, tamboerijn spelen en jezelf uitleven als amateur 

vrachtwagenchauffeur - oké buschauffeur - ook nog een songs schrijft, zegt: 

‘Louis, natuurlijk.’ 

Mijn mobiel gaat nog een keer over. In de veronderstelling dat het Roland is, 

haalt Núria haar hand weg. Ik kijk naar het oplichtende beeldscherm. Er komt 

een appje binnen. Ik schrik als ik zie dat het niet van Roland is. Het is Chris. 

 

- wordt vervolgd – 

 
© Jeske en Eduard Meinema 


