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Milan en ik kenden elkaar van jongs af aan. Hij was het buurjongetje dat me 

uitdaagde hoog in de lucht van de schommel te springen. Het jeugdvriendje 

waarmee ik samen naar school liep, samen buiten speelde, samen huiswerk 

maakte. Er was geen ontkomen aan: we werden een setje. Alsof het in de 

Nederlandse grondwet was vastgelegd. En, weet je, hij en ik, dat ging eigenlijk 

best goed.  

Totdat ik meedeed aan een talentenjacht op tv.  

En won.  

Milan kon niet zo goed met mijn bekendheid omgaan, net zomin als mijn beste 

vriendin dat kon. Wat een geluk dat ze daar met elkaar erg goed over konden 

praten. Was het maar bij praten gebleven... 

En wat een geluk dat daar Chris Ashton was om me over mijn liefdesverdriet 

heen te helpen. Chris Ashton: dé rock-and-roll-god van de Nederlandse 

muziekscene. Zanger, maar vooral sex on legs. En hugs with drugs. Dus eigenlijk 

ook foute boel, en dat wist ik heus wel, maar het was zo makkelijk en bijna 

vanzelfsprekend om in zijn helderblauwe ogen te verdrinken en Milan te 

vergeten. God, wat was Chris sexy. En ongrijpbaar. Ik weet niet eens of ik 

überhaupt echt verliefd op hem ben geweest, maar het zijn weken geweest van 

knetterende spanning (en drank en drugs, ik geef het toe). En dat kwam tot een 

abrupt eind omdat er een andere vrouw in beeld kwam. Niet mijn voormalige 

beste vriendin dit keer.  

En nu zit ik dus hier. 

In een Volkswagenbusje vol muzikanten zielig eenzaam te zijn. Het enige wat ik 

rijker ben geworden van mijn relatie met Chris zijn roddelbladen vol slechte 

foto’s en sappige artikelen. En een paar wallen onder mijn ogen die reiken tot 

aan mijn sleutelbeen. Al die drank heeft me niet bepaald goed gedaan. En nu 

heeft het me ook nog eens hier gebracht. Maar alles is beter dan me thuis, in 

mijn appartement in Amsterdam, te verstoppen voor de paparazzi die zich op 

hun beurt achter mijn vuilnisbak hebben verstopt in de hoop iets van mijn 

liefdesverdriet vast te kunnen leggen. Toegegeven: ik heb ook dagenlang 

stiekem die roddelbladen zitten lezen. Ik kon al die artikelen over mezelf en 



 

over Chris en zijn nieuwe vlam gewoonweg niet weerstaan. Niets menselijks is 

mij vreemd.  

Núria kijkt me nog steeds vragend aan en dan besef ik dat ik haar vraag - ‘gaat 

het?’ - nog steeds niet heb beantwoord. ‘Een man,’ zeg ik dan en besluit het 

daar, als een soort ultrakorte samenvatting, bij te laten. 

Núria knikt begrijpend. Het lijkt erop dat ze ook geen verdere uitleg nodig 

heeft. Of wil. De mannen voorin de bus houden zich verdacht stil. De mannen 

die ik overigens nog steeds niet bij naam ken. Mijn telefoon begint ongenadig 

te trillen in mijn broekzak. Ik durf bijna niet te kijken. Het zal ongetwijfeld mijn 

manager zijn die zich afvraagt waar ik ben. En hij zal me ongetwijfeld heel graag 

willen vertellen dat ik me nu echt eens moet leren gedragen omdat ik niet 

geboekt word als mensen me alleen maar zien als het meisje dat ze denken te 

kennen uit de roddelbladen: bloeddoorlopen ogen, wallen, soms een beetje 

aangeschoten zoals gisteravond en vooral heel erg ongelukkig. Aan de andere 

kant: het kan nooit zo slecht zijn, anders had Xerrac me niet in hun 

voorprogramma willen hebben. Zie je? Ik heb geen manager nodig. Ik regel 

mijn eigen optredens. 

Het VW-busje stuitert over de Belgische wegen. Ik wil niet eens weten hoe dat 

dadelijk op de provinciale wegen in Zuid-Frankrijk moet gaan. Ik denk dat ik aan 

het einde van deze Europatour kale plekken op mijn hoofd heb van het schuren 

tegen het lage plafond. Waarschijnlijk krijg ik daar wel een paar bulten ter 

grootte van struisvogeleieren in ruil voor terug. Ik probeer een andere houding 

waarbij ik gebogen voorover hang. Als ik me ooit uit dit busje mag worstelen, 

zie ik er vast uit als het zusje van Quasimodo. Mijn blik kruist opnieuw die van 

No-es-Enrique en ik weet me even geen houding te geven. Ik ken iedereen in 

de bus en toch weet ik van niemand de naam. Oké Chanice, zeg ik tegen 

mezelf, even socializen. ‘Hoe heet je eigenlijk?’ 

‘Louis Enrique,’ antwoordt hij met een mysterieuze grijns.  

Ik staar hem perplex aan. ‘Enrique?’ 

‘Enrique is mijn achternaam,’ antwoordt hij met een zucht, waarschijnlijk 

omdat het niet voor het eerst is dat mensen vreemd opkijken bij het horen van 

de naam ‘Enrique’.  

‘Iglesias?’ vraag ik toch maar voor de zekerheid. 

‘Zie ik er zo uit?’ 

Tja, daar kan ik wel iets op zeggen, maar ik hou wijselijk mijn mond over dit 

onderwerp.   

De man naast hem, zanger van de band, proest zacht. Hij is de enige die nog 

geen woord met me heeft gewisseld en het ook niet bepaald onder stoelen of 



 

banken heeft gestoken dat hij niet zo enthousiast was over mijn aanwezigheid. 

‘Alvaro Navas,’ zegt hij dan. 

‘Ja, feliz navidad.’ Ik rol met mijn ogen. 

‘Alvaro Navas,’ herhaalt hij alsof ik niet begreep dat het zijn naam is. Ja, en ik 

ben niet zo dom om mijn grapje uit te leggen… Hij draait zich half naar me om 

en wijst iedereen aan: ‘Núria Pajas, Carlos Oliveira en José Porta. Niet de 

voetballer,’ verduidelijkt hij. ‘De drummer.’ 

‘Oké dan. Nou ja, weet je, de enige Spaanse voetballer die ik ken is Ronaldo.’ 

José kijkt me aan of ik zojuist in de kerk heb gevloekt.  

‘Wat?’ 

‘Ronaldo is een Portugees,’ legt Alvaro uit. De andere bandleden kijken me nu 

allemaal zo verwachtingsvol aan dat ik me min of meer verplicht voel me niet 

alleen voor te stellen, maar ze ook mijn geboorteakte voor te leggen. ‘Chanice 

‘t Hart. Beter bekend als, gewoon, Chanice.’ 

‘Gewoon Chanice,’ herhaalt Alvaro. 

De blik in zijn ogen ontgaat me niet. 
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