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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

***



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 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.’



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 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.’

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.

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.’



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 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.

‘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 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 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 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, 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 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 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.



3.

Na de lunch vind ik mezelf terug op de bank in Bernds studio. Ook mijn tweede poging om te gaan slapen is mislukt. 

Beelden van mannen met flessen wijn en van mannen met losgerukte overhemden buitelden door elkaar zodra ik in mijn 

bed kroop. Kon ik de klok maar een stukje terugdraaien. Dan zou ik me nooit door Bernd hebben laten overhalen om The 

Kiss of the Bottle te spelen en zou ik na het nieuwjaarsfeest direct mijn bed in zijn gerold. Dan zou ik niets hebben 

meegekregen van Rosie. Misschien zou dat dan wel helemaal niet zijn gebeurd. Alles wat je doet, heeft effect op je 

omgeving, toch?

Ik trek het visitekaartje voor de twintigste keer uit mijn zak en laat het rondjes draaien tussen mijn vingers. Dan lijkt er 

een beetje licht door te dringen in mijn slaperige brein: ik hóéf hier helemaal niets mee. Als ik de keuze van zijn wijn afdoe 

als toeval en de tekst op het kaartje als een dronken uiting – dan kun je best twee keer een ‘m’ schrijven in plaats van één en 

een woord met hoofdletters laten beginnen en met een kleine letter laten eindigen – staat niets me in de weg om dit hele 

voorval te vergeten. Straks is die Alexander een enorme engerd en ben ik hier een beetje tijd aan het verdoen met bedenken 

of ik ga bellen of niet.

Ik moet spontaan om mezelf lachen. Kennelijk kan ik vandaag echt niet meer nadenken. Ik klap mijn laptop open en 

googel ‘Alexander Ford’. Talloze verwijzingen naar Hotel Ford komen samen met zijn naam naar boven. Een krantenartikel

tipt hem als meest succesvolle dertiger van het jaar. Dat betekent dat hij nauwelijks ouder is dan ik. Ik klik door naar de 

afbeeldingen en laat me dieper in de leren bank zakken. Wauw! Alexander Ford lijkt allesbehalve eng. Ik kies een 

profielfoto uit en zoom in. Dat maakt het effect niet minder. Twee waanzinnig lichtblauwe ogen kijken me zo verleidelijk 

aan dat ik het er warm van krijg. Ik scrol verder. Een kwartier later weet ik dat Alexander een voorliefde heeft voor 

maatpakken in het antraciet en donkerblauw en dat hij nooit, maar dan ook nooit lacht. Zelfs een glimlachje kan er niet 

vanaf.

Wat me verbaast, is dat ik nauwelijks vrouwen op de foto’s zie. Als ik van achter mijn beeldscherm al onder de indruk 

ben van die ogen, zou je toch denken dat deze man in het echte leven zowat om zou moeten komen in de vrouwelijke 

aandacht? Misschien moet ik ook alle linkjes aan een nader onderzoek onderwerpen.

‘Hé!’ Met een zwaai gaat de deur open en Rosie laat zich met open armen op de bank naast me vallen. ‘Ik dacht al dat ik

je had weggejaagd.’ Ze schuift naar me toe, trekt haar knieën op en duwt haar krullenbos even tegen mijn schouder.

Ik zie onmiddellijk die vent van vanochtend met zijn neus tegen haar oor en voel mijn lichaam verstrakken.

‘Wat ben je aan het doen?’ Ze trekt de haastig dichtgeklapte laptop van mijn schoot.

‘Roos! Ho!’ Af en toe is ze net een klein kind in een volwassen lijf. Ik probeer haar tevergeefs aan de kant te duwen.

‘Aha, research?’ Ze knipoogt. ‘Ziet er goed uit, hè? Zou zijn lijf er net zo strak uitzien als de pakken die hij draagt?’

Ik kijk opzij en zie in haar groene ogen dezelfde twinkeling als vannacht.

‘Wat?’ Rosie trekt haar wenkbrauwen op. Als ik niets zeg, staat ze op en loopt naar het keukentje. ‘Als hij voor mij was 

gekomen, had ik het wel geweten,’ hoor ik haar zeggen.

Ik pak het visitekaartje, maak er zo goed als ik kan een propje van en gooi het haar kant op. ‘Alsjeblieft, veel plezier 

ermee!’ Ik schrik van mijn stem, zo fel klink ik anders nooit.

Rosie staat meteen weer voor me. Haar handen in de zakken van haar gescheurde bootcut jeans. ‘Wat heb jij nou?’

‘Niets. Alles. Weet ik veel.’ Ik zucht en draai een streng van mijn haar om mijn wijsvinger. Nu moet ik iets zeggen. Nu.



‘Niets. Alles,’ herhaalt Rosie. ‘Ik zou die mysterieuze tekst wel willen ontcijferen. Met mister Ford.’ Ze smakt met haar 

lippen, pakt het propje van de grond en vouwt het open. Dan loopt ze terug naar het keukentje.

Ik bonk met mijn hoofd tegen de muur. Dit moet nu ophouden. ‘Moeten wij niet ergens over praten?’

Precies op dat moment gilt Rosie: ‘Tadaa!’ Ze trekt een minisprintje en staat met haar mobiel aan haar oor voor me. ‘Met

de assistent van Ivy,’ hoor ik haar zeggen.

Ik kan alleen nog maar naar de telefoon kijken.

Nee. Dit heeft ze niet gedaan.

‘Heeft u een momentje?’

O nee.

Ze houdt de telefoon voor mijn neus. ‘Alles of niets, Ivy,’ fluistert ze. En met een giechel erachteraan: ‘Bovendien wil ik

binnenkort mijn studio terug. Je belemmert mijn seksleven.’ Dan glipt ze de deur uit.

Ik geef mezelf tien seconden om mijn wurgneigingen te onderdrukken en dan breng ik de telefoon naar mijn oor.

‘Sorry dat ik u liet wachten. Met Ivy Jansen.’

‘Ivy, hai, je spreekt met Madeleine Verhoef, Alexander Fords personal assistent.’ Alexanders assistent slikt de ‘h’ van 

Verhoef in, precies zoals enkele van mijn studiegenoten deden, en ik vraag me onwillekeurig af of ze dat vleugje Franse 

charme er expres aan plakt. Waarom weet ik niet, maar ik kan het gevoel van teleurstelling dat ergens in mijn buik ontwaakt

niet negeren. Had ik verwacht dat ik hem zelf aan de telefoon zou krijgen? Als ik heel eerlijk ben: ja.

‘Ik was al benieuwd wanneer je zou bellen.’

‘O?’

‘Ik geef toe dat we een bijzondere manier hebben gekozen om kennis met je te maken, maar we wilden graag zeker 

weten of je het in je had.’

Ik weet niet hoe ik hierop moet antwoorden.

‘En we denken dat jij de perfecte kandidaat bent om de functie van sommelier in ons restaurant te gaan vervullen. Wat 

denk je? Zie je het zitten bij Atelier L’Orage?’ Als ik niet direct reageer, vraagt ze streng: ‘Je hebt toch wel van ons 

restaurant gehoord, hoop ik?’

Natuurlijk ken ik Atelier L’Orage. Wie niet, zou ik bijna zeggen. Dan dringt tot me door dat ze me een baan aanbiedt. En

wat voor een. Ik draai een nieuwe streng haar om mijn vingers. De grote vraag is of ik die wel wil.

‘Ik heb je al een paar weken gadegeslagen en Alexander was erg onder de indruk. Kun je anders over een uur bij me 

langskomen?’ Ze klinkt opeens gehaast. ‘Ik wil je graag beter leren kennen. Meer weten over je achtergrond en opleiding, 

bijvoorbeeld.’



4.

‘Ivy, ga zitten, ik word nerveus van je.’ Bernd duwt me naar een kruk.

‘Jij en nerveus. Dat is een geheel nieuwe combinatie voor mij.’

‘Fijn dat je je stem niet hebt verloren. Kun je alsjeblieft ook blíjven zitten? Je hebt nog een uur voordat je naar de 

overkant moet.’ Hij legt zijn grote handen op mijn schouders. ‘Jij krijgt nu koffie. Zitten blijven.’

‘Bernd, ik wil geen koffie, dan moet ik straks nog plassen. Als ik iets niet wil –’

‘Alsjeblieft.’

De mok staat al voor me. Alsof ik ook maar iets in te brengen heb. Dan ruik ik de Captain Morgans. ‘Doe je er nou rum 

in? Ben je helemaal?’

‘Meid, als jij niet relaxt, kun je het schudden met petite Madeleine. Zoveel zit er bovendien niet in.’

Ik buig over de bar om een glas water te tappen en schuif de koffie demonstratief opzij. ‘Ik dacht niet dat ik naar alcohol

ruikend naar de overkant ga zo meteen.’

‘Ze zoeken toch een sommelier? Zeg je gewoon: “Beroepsdeformatie”.’

‘Ha ha.’ Dan dringt er iets door. ‘Waarom geef je Alexanders PA de naam van een cakeje?’

Bernd grinnikt. ‘Ik kan het niet laten. Die cakejes hebben maar één ding met haar gemeen en verder zijn ze voornamelijk

alles wat die vrouw niet is: zacht, rond en smakelijk. Ik probeer haar een beetje uit haar tent te lokken, maar dat is tot nu toe 

nog niet gelukt.’

‘Tot nu toe? Ken je haar al lang dan?’

‘Nee. Alexander heeft haar vorig jaar aangenomen. Tot een paar weken geleden had ik haar nauwelijks gezien. Kennelijk

heeft ze ontdekt hoe leuk het hier is.’

‘Hoe bedoel je?’

Hij pakt de koffie die hij voor mij had ingeschonken en neemt een slok.

‘De afgelopen zondagen was zij een van de mensen die voor je stonden te klappen.’

‘Echt waar?’

‘Ja, en dat terwijl het zo’n strenge is. Daarom is het ook zo leuk om haar te plagen.’ Hij vangt mijn blik. ‘Een klein 

beetje maar. Net genoeg om wat leven in de brouwerij te brengen.’

Hij schuift zijn beker naar me toe. ‘Zeker weten?’

Ik knik.

‘Weet je,’ vervolgt hij, ‘eerst dacht ik dat het kwam doordat ze Frans is. Die gereserveerdheid. Alleen zou dat betekenen 

dat Alexander ook zo was en dan had ik het nooit met hem kunnen vinden.’

Ik laat de informatie even op me inwerken. Madeleine is ook Frans? Dan slikte ze de beginletter van haar achternaam 

dus niet expres in. Ik heb niet zo lang naar de linkjes gekeken, maar het was snel duidelijk dat Alexander een Franse moeder

en een Nederlandse vader heeft. Ik ben benieuwd of er meer personeel uit Frankrijk komt.

‘Dus Alexander ken je wel goed?’

‘Ja. De man blijkt net zoveel van een goed glas te houden als ik.’

‘Beroepsdeformatie,’ grap ik. ‘Waarom heb ik hem hier dan nog nooit gezien?’



‘Omdat hij geen tijd heeft om bij ons aan de bar te hangen. Sinds hij me bij onze opening de hand kwam schudden, is hij

hier niet meer geweest. Tot vannacht. Maar toen kwam hij natuurlijk niet voor mij.’ Hij trekt zijn wenkbrauwen op. ‘Moet jij

inmiddels niet naar de overkant?’

Dat moet ik. ‘Wens je me succes?’

‘Uiteraard,’ zegt Bernd. Dan laat hij zijn ogen met nadruk over mijn kleding gaan. Van mijn spijkerbroek naar mijn 

standaard zwarte topje, waar ik een jasje overheen heb getrokken.

‘Wat?’

‘Het gaat me natuurlijk niks aan, maar misschien wil je vandaag iets gezelligers aantrekken?’

Ik kuch. ‘Wens me nou maar succes.’

‘Dat deed ik net al. Het enige wat je moet doen, is mijn plagerijtje vergeten. Niet handig als ze direct pissig wordt.’

‘Hier word ik blij van. Is ze zo erg?’

‘Wat ik zeg, een beetje te opgefokt naar mijn smaak. Dat zou jou trouwens niet moeten boeien. Alexander heeft jou 

benaderd, niet andersom. Niks te verliezen. Alles te winnen.’

Dat is Bernds motto. Sinds altijd. Irritant genoeg heeft hij natuurlijk weer gelijk. Bovendien was Alexander erg van me 

onder de indruk. Dat zei ze. Petite Madeleine. Of nee, gewoon Madeleine natuurlijk.

Dank je wel Bernd. Nu moet ik nog opletten ook.

Eigenlijk is het best bijzonder dat ik er nog nooit ben geweest. Hotel Ford ligt recht tegenover Club Inked. Als de Jobshaven

er niet was, zou ik in een rechte lijn van de ene deur naar de andere kunnen lopen. Ik laat het gebouw even op me inwerken. 

Twee verdiepingen met hoge glazen ramen torenen boven me uit. De begane grond heeft witte muren, met ook veel glas.

Hotel Ford oogt als een bedrijf waar designmeubelen worden ontworpen. Van die veel te dure, heel mooie lampen en 

andere fijne spullen voor in je huis. In werkelijkheid is het gebouw een ingenieuze constructie, waarbij hotel en restaurant 

naadloos in elkaar overlopen.

Dankzij de foto’s die ik op het internet zag, ben ik verkocht. Daarom durf ik ook niet naar binnen. De afgelopen 

maanden was Club Inked alles wat ik nodig had. Meer hoefde ik niet. Dat er nu een plek is waarvoor ik met liefde uit mijn 

cocon wil kruipen, is zowel bevrijdend als beangstigend. Ik wíl hier werken. In Atelier L’Orage. In die prachtige tuin, die ze 

restaurant noemen. Op de foto’s zag ik muren met klimop en wanden met honderden doorzichtige flesjes, gevuld met 

veldbloemen. Glazen tafels en witte Philippe Starck-stoelen. Een bar in het midden met honderden lichtgevende sterren 

erboven.

Design en natuur. Vooral die laatste maakt me erg gelukkig. Want ik mis de oprijlaan. Ik weet dat de platanen nu geen 

bladeren hebben, maar ook dan zijn ze mooi. Als kind vond ik het al heerlijk om ertegenaan te leunen, de kracht van zo’n 

oeroude, grote boom te voelen en dan door te lopen, naar die andere, kleinere bomen en tussen de lange rijen door te rennen.

Zigzaggend van de ene naar de andere kant. Ook later rende ik nog tussen de bomen door, wetend dat mijn vader naar me 

keek, zoals hij altijd had gedaan en waarschijnlijk altijd zal blijven doen. Al zou ik op mijn vijftigste nog over het landgoed 

ronddartelen.

Ik wil die baan. De consequenties daarvan, die wil ik niet. Dus sta ik nog steeds buiten, ook al zou mijn gesprek met 

Madeleine vijf minuten geleden begonnen moeten zijn. Dan tikt er iemand op een van de ramen. Een meisje met benen tot 

aan haar oksels, zwaait naar me. Even later verschijnt ze in de ingang.

‘Bent u misschien mevrouw Jansen?’



‘Ja.’

‘Mijn bazin vroeg of ik aan u door wilde geven dat ze begrijpt dat u onder de indruk bent van ons hotel, maar dat ze het 

prettig zou vinden om binnen met u te praten.’

Ik weet niet hoe snel ik achter haar aan moet lopen. Mijn jas trek ik onderweg uit. Wat ben ik blij dat ik er op het laatste 

moment toch nog voor gekozen heb om een nette spijkerbroek aan te trekken en mijn top te verruilen voor een wikkelblouse

en dat ik gisteren zomaar weer eens mijn nagels heb gelakt.

De vrouw die aan het eind van de hal verschijnt, ziet eruit alsof ze net voor Chanel heeft geposeerd. Pas als ik haar de 

hand schud, ontdek ik dat ze waarschijnlijk jonger is dan ik.

‘Ga zitten.’ Ze wijst naar een van de stoelen, die ook in het restaurant staan. ‘Wijn?’

Dat was een grapje. Toch?

‘Een glas water, alstublieft.’

‘Zeg maar Madeleine.’ Ze sluit de deur en gaat elegant zitten. Ze pakt een notitieblok en een pen, die ze vasthoudt alsof 

hij van zijde is. 

‘Zoals ik je aan de telefoon al liet weten, zijn we op zoek naar een nieuwe sommelier. De vorige heeft een baan 

aangenomen bij een niet nader te noemen tweesterrenrestaurant.’ Ze kucht. ‘Natuurlijk is de rest van ons personeel prima in 

staat om de gerechten met goede wijnen te combineren, maar dat is niet genoeg. Atelier L’Orage heeft een sommelier nodig.

Bij voorkeur vandaag nog.’ Ze kijkt me ineens strak aan. ‘Iets zegt me dat je niet pas een paar maanden wijn aan het testen 

bent.’

Daar gaan we. Niets te verliezen, alles te winnen? Ik ben er niet van overtuigd, Bernd.

‘Dat klopt,’ antwoord ik. ‘Ik heb kennelijk een heel goed ontwikkeld reukorgaan.’

‘En wanneer heb je dat ontdekt?’

‘Toen ik zes was.’

Ze lacht. ‘Niet door wijn te testen, neem ik aan.’

Eigenlijk wel, maar dat ga ik haar niet vertellen. ‘Ik herkende heel snel allerlei verschillende bloemen en ik vond het 

best lastig om in grote gezelschappen te zijn. Mensen kunnen behoorlijk stinken, als er veel bij elkaar zijn.’

Madeleine lacht opnieuw. Iets minder hartelijk dit keer.

‘En de wijn?’

‘Ik heb van jongs af aan in een restaurant willen werken, dus toen ik een studie moest kiezen…’

‘… besloot je om naar Le Cordon Bleu te gaan,’ maakt ze mijn zin af.

Hoe. Weet. Ze. Dat?

‘Ik begrijp de voorliefde van buitenlanders voor Parijs niet zo. Het is een mooie stad, maar bijzonder?’ Ze perst haar 

lippen even op elkaar. ‘Le Cordon Bleu is wel een bijzondere keuze, vind je niet?’

‘Mijn vader wilde graag dat ik ernaartoe zou gaan.’ Waarom vertel ik haar dit?

‘Juist. Een aparte keuze. Ik denk dat de doorsnee Nederlander nog nooit van die school gehoord heeft.’

Ik hoor de onuitgesproken vraag en doe alsof mijn neus bloedt. Dit gesprek is heel vreemd. Ik hoop dat het meisje met 

het korte rokje snel water komt brengen.

Als bij toverslag beweegt op dat moment de deurklink. ‘Heeft ze geaccepteerd?’ De deur gaat naar binnen open, zodat ik

niet kan zien wie er binnenkomt, maar dat hoeft ook niet. Mijn wangen reageren automatisch op zijn stem. Ik leg snel mijn 

handen ertegenaan, maar die voelen alsof ik ze net heb gewassen. Met warm water.



Madeleine geeft een kort knikje in mijn richting. De punten van haar strak geknipte blonde haren vallen naar voren.

Dan verschijnt Alexanders hoofd. ‘Je bent hier.’ Hij klinkt verbaasd. Of opgelucht? ‘Dan kan ik het ook rechtstreeks aan 

jou vragen. Hebben we onze nieuwe sommelier gevonden?’

In het echt zijn zijn ogen nog blauwer. Ze schitteren mijn kant op. En wat hij op de gegoogelde beelden niet deed, doet 

hij nu wel: hij glimlacht. Dodelijk. Denk McDreamy meets McSteamy – op minder dan een meter afstand. Net zo strak in 

het pak als ik me hem had voorgesteld. Alleen is het niet antraciet of donkerblauw, maar zwart, en zijn het overhemd en de 

stropdas vervangen door een nauw aangesloten zwart T-shirt. Dat zie ik zelfs door zijn jasje heen. Hij buigt zijn lange 

lichaam een beetje naar me toe als hij zijn hand uitsteekt. ‘Laat ik me eerst eens fatsoenlijk aan je voorstellen: ik ben 

Alexander Ford, oftewel de man die zich zomaar aan je opdrong.’

‘Ivy... Jansen,’ pers ik eruit. ‘En ehm,’ kom op stem, laat me nou niet zitten, ‘Madeleine had me nog niet verteld wat 

jullie aanbod is.’ 

Alexander gaat op haar bureau zitten en laat zijn ogen van haar naar mij gaan. ‘Ben je al boven geweest?’ Zijn arm leunt 

ontspannen op het bureaublad.

‘Dat wilde ik straks doen,’ zegt Madeleine. ‘Nadat we ons gesprek over Le Cordon Bleu hebben afgerond.’

Zei ik net ‘dodelijk’? Zoals Madeleine nu kijkt, dat is pas dodelijk.

‘Le Cordon Bleu?’ Alexander knikt goedkeurend. ‘Heb je daar gestudeerd? Geen wonder dat Madeleine je zo graag in 

ons team wil. Sommeliersopleiding neem ik aan?’

‘Ja.’

‘Dat lijkt me dan voldoende informatie.’

Madeleine doet alsof ze hem niet hoort. ‘Zodra we ons gesprek hebben afgerond, komen we naar het Atelier,’ zegt ze.

Alexander doet een stap naar de deur. ‘Ik neem het vanaf hier wel over.’ Hij reikt me zijn hand, die ik aarzelend 

aanneem, en trekt me uit mijn stoel. ‘Zorg je dat er over een uur een passend contract voor onze nieuwe sommelier klaarligt,

Madeleine?’

‘Maar...?’ zeggen Madeleine en ik tegelijk.

Alexander trekt me het kantoor uit en sluit de deur achter ons. ‘Vanaf nu ben je van mij.’



5.

Zijn woorden galmen door mijn hoofd tijdens de rondleiding door Atelier L’Orage. Ik heb al drie keer een poging 

ondernomen om oogcontact te maken, maar sinds Alexander me heeft meegenomen, is zijn houding compleet veranderd. 

Hij lijkt nu op de foto-Alexander: stijve schouders, een strakke kaak, geen teken van vrolijkheid meer te bekennen. Ik laat 

hem me voorstellen aan zijn maître d’hôtel en probeer me te concentreren op zijn stem, als hij me uitlegt waarom Atelier 

L’Orage zelfs heeft samengewerkt met een parfumontwikkelaar.

Natuurlijk weet ik dat een klassiek parfum uit drie tonen is opgebouwd, maar ik ben verbijsterd als hij me vertelt dat de 

geuren in zijn restaurant volgens hetzelfde principe zijn uitgekozen. Dat verklaart waarom ik eerst de frisse geur van de 

veldbloemen als een zeebriesje langs voel komen, vervolgens kennismaak met de zoetige balsamicosmaak van ebbenhout 

en dat ik, terwijl we de twee trappen naar de wijnkelder af lopen, nog steeds de zwoele tonen van verschillende kruiden 

waarneem.

Mijn hakken klikklakken op glazen treden. Zelfs de trap moet van de hand van een ontwerper zijn. Ik laat mijn lichtroze 

nagels langs de ruwe, bakstenen muur glijden. Alexander is gestopt met zijn uitleg. Onder aan de trap doet hij een stap opzij,

zodat ik de kelder in me op kan nemen. 

Onder de pakhuizen die aan weerszijden van de Jobshaven staan en stonden, bevinden zich prachtige ondergrondse 

bergplaatsen. Deze lijkt op die van Club Inked, maar dan een stuk langer, hoger en veel leger. In deze prachtige, precies op 

de juiste temperatuur gebrachte ruimte, tel ik niet meer dan vijftig flessen.

‘Is dít de wijnkelder?’ Ik kan mijn verbazing niet verbergen. ‘Hier staat net genoeg voor één avond.’

Alexander houdt zijn hoofd scheef. ‘Goed gezien. Voor vanavond, om precies te zijn. Ons nieuwjaarsdiner heeft een vast

wijnarrangement en dat zie je hier.’

‘En als iemand per ongeluk zin heeft in iets anders?’

‘Gebeurt niet.’

Ook zonder naar hem te kijken, kan ik me voorstellen dat zijn lichaam net zoveel zelfvertrouwen uitstraalt als op alle 

afbeeldingen die ik heb gegoogeld. Ik probeer verder maar niet na te denken over wat dat lichaam voor effect op me heeft. 

De tintelingen die hij me in mijn onderbuik bezorgt, bijvoorbeeld. Ik lijk wel gek.

Snel loop ik dieper de kelder in. Ik zie voor me welke flessen waar zouden moeten staan. Misschien nog een extra 

koelunit erbij. Ik heb Bernd helemaal niet gevraagd wat hij ervan vindt dat ik hier aan de slag ga. Zodra ik deze kelder heb 

ingericht, is hij niet meer de enige met een voortreffelijke collectie. Ik adem tevreden uit. Bernd moet geweten hebben dat ik

me hier op mijn plek zou voelen en echte concurrenten zijn ze natuurlijk niet.

Ik heb het eind van de kelder bereikt en probeer me voor te stellen hoeveel tijd het gaat kosten om te inventariseren 

welke wijnen er nodig zijn en hoe ik die zo snel mogelijk hier ga krijgen.

Dan zie ik ze.

‘Alles in orde, Ivy?’ Ik moet een geluid hebben gemaakt, want Alexander beent met grote passen mijn kant op. ‘Zei je 

iets?’ vraagt hij.

Er is nauwelijks meer dan een meter tussen ons. Ik durf hem niet aan te kijken. Het is maar wijn, vertel ik mezelf. Kom 

op zeg. Ik recht mijn rug en focus op Alexanders jasje. Zijn sterke schouders zorgen direct voor afleiding. Ik laat mijn ogen 



via zijn armen naar zijn handen dwalen. Hij heeft pianovingers. Sterke, slanke vingers, die vast geweldig voelen als hij ze 

onder mijn blouse laat verdwijnen om mijn rug te strelen.

‘Gaat het wel goed met je?’

Natuurlijk, wil ik zeggen. In plaats daarvan hoor ik een irritante bibber in mijn stem als ik antwoord: ‘Ja hoor, ik vroeg 

me alleen af of je met vaste leveranciers werkt.’ Fijn, nu kan ik me niet meer concentreren als hij in de buurt is en laat mijn 

stem het ook nog afweten. Om maar niet na te denken over de reden voor mijn gestuntel.

Alexander trekt een wenkbrauw op. Eén millimeter. Dan trekt hij zijn jasje uit en voordat ik helemaal besef wat er 

gebeurt, hangt het al om mijn schouders. Nu hij alleen nog zijn zwarte shirt aanheeft, zie ik pas goed hoe gespierd zijn 

armen daadwerkelijk zijn. Het moet fijn zijn om daarin weg te kruipen en alles te vergeten wat er om je heen gebeurt.

‘Je ziet bleek.’

Het liefst zou ik zijn jasje direct teruggeven. Het is beter als hij zo veel mogelijk kleren aanhoudt. Hij heeft nu al zo’n 

vreemde uitwerking op me. Maar ik krijg de kans niet, want Alexander reikt langs me heen en pakt een van de drie flessen. 

Het etiket met het bekende embleem naar boven. Hij staat nu nog dichterbij.

‘Dus daar kwam die fles vandaan.’ Hij laat de witte wijn rusten in zijn hand, alsof hij hem wil wegen.

Ik probeer mijn blik te verplaatsen naar iets anders. Het lukt niet. Voor mijn ogen verschijnt een andere hand om 

dezelfde fles.

‘Ik denk dat we iets moeten veranderen.’

‘Veranderen?’

‘Het label voldoet niet meer. Wacht, ik laat het je zien.’

Hij pakt een potlood en begint te tekenen in de kleine ruimte tussen de naam van de wijngaard en de naam van de wijn. 

Ik moet op mijn tenen staan om te kunnen zien wat hij doet.

Als hij opkijkt, glunderen we samen. Op het etiket is een blaadje met vijf punten verschenen.

‘Goedgekeurd?’ Hij houdt de fles, met zijn hand er nog steeds achter, in de lucht.

‘Oui, papa.’

‘Goedgekeurd?’

Ik doe van schrik een stap naar achteren. Alexanders blik is ondoorgrondelijk.

‘Sorry?’

‘Ik vroeg of je de Cassis in onze collectie zou willen opnemen. Iets zegt me dat dit een bijzondere wijn is, anders zou 

Madeleine hem nooit hebben uitgekozen. Af en toe ontdekt ze een parel en dan stelt ze alles in het werk om hem te krijgen. 

Of haar.’

Ik ben zo gefocust op de fles in zijn hand, dat ik te laat merk hoe stil het is geworden. Ik hoor nota bene mijn eigen 

ademhaling. Alexander leunt tegen het verder lege wijnrek en heeft zijn aandacht verlegd van de witte wijn naar mijn 

gezicht. ‘Ik wil graag weten wat jij denkt. Vooral sinds de laatste tien minuten.’

‘Ik zou deze wijn graag in de collectie opnemen.’

Hij haakt zijn ogen vast in die van mij. ‘Waarom?’

‘Omdat hij een bijzonder smaakpalet vertegenwoordigt, dat je niet zo vaak vindt.’

‘Ivy?’



‘Ja?’

‘Je gaat het me niet vertellen, hè?’

‘Ik... Wat bedoel je?’ Ik beweeg me nog iets verder bij hem vandaan.

‘Wat er met je aan de hand is, sinds we hier rondlopen?’

‘Nee!’ Ik draai me zo snel van hem weg dat ik tegen het wijnrek bots. Het kraakt. Terwijl beelden van nieuwe 

wijnrekken voor mijn ogen verschijnen, wordt het geluid sterker en begint de constructie mijn kant op te komen. 

‘Wooooow!’

Alexander heeft precies een seconde nodig om met zijn arm langs mijn hoofd te schieten en het rek tegen te houden.

Nu zit ik gevangen tussen mijn toekomstige baas en een leeg wijnrek. Ik durf Alexander niet aan te kijken en zoek 

houvast bij de punten van mijn laarsjes.

Op hetzelfde moment hoor ik het geluid van brekend glas en zie ik stroompjes witte Cassis in de richting van mijn hoge 

hakken gaan. Ik probeer mijn voeten te verplaatsen, maar dat lukt niet. Opnieuw klinkt er gekraak. Alexander heeft zich een 

kwartslag gedraaid en kijkt samen met mij naar de tegels. Dan zoekt hij mijn ogen.

Het rek heeft de lamp boven ons hoofd zo’n tik gegeven dat die ermee op is gehouden. Toch zie ik in het restje licht dat 

via de trap naar binnen komt de verschillende schakeringen blauw van zijn ogen. Een zeeblauwe ster met licht- en 

donkerblauwe lijntjes eromheen. Ik wankel op mijn hakken. Alexander slaat een arm om me heen, de enige overgebleven 

fles wijn nog steeds in zijn hand.

‘Wat gebeurt hier?’ hoor ik hem vragen.

‘Ik denk dat een van je wijnrekken het aan het begeven is.’

‘Dat is ook exact wat ik bedoelde.’ Zijn gezichtsuitdrukking is zacht, ondanks zijn gefronste wenkbrauwen. ‘Ivy?’

‘Ja?’

Dan trekt hij me nog dichterbij. Ik beland in een wervelstorm van ceder gemengd met citroen en witte peer die vanuit de 

grond opstijgt. Hij is zo dichtbij dat mijn borsten zijn overhemd raken. Ze reageren direct. Zijn arm om me heen heeft 

hetzelfde effect als ik me had voorgesteld; ik verdwijn uit de wijnkelder en kom ergens terecht waar ik me alleen nog 

bewust ben van hem. Mijn lijf voel ik pas weer als Alexander me met een ruk wegtrekt van het in elkaar stortende rek. Het 

knalt in een heleboel stukken op de stenen vloer. Boven het kabaal uit hoor ik mijn eigen hartslag en Alexanders woorden: 

‘Zoals ik al zei: jij hoort hier.’

Parijs – anderhalf jaar geleden

Madame Levie lijkt nog het meest op Café des deux Moulins, beroemd geworden door de film Amélie. Donkerbruine, 

houten krukken langs een lange, golvende bar. Tweedehandsstoelen in allerlei aardetinten rondom lichte, houten tafeltjes. 

Doorgezakte donkergroene banken en lange, roodfluwelen gordijnen. Op het eerste gezicht lijkt het een studentencafé, maar

dat is schijn. Madame Levie is niet alleen de stamkroeg van de meeste Cordon Bleu’ers, maar ook van de winkeliers uit de 

omgeving en de managers uit de nabijgelegen kantoorcomplexen.

Ze weet wie ik ben. Zodra ik de dikke gordijnen bij de ingang heb opengeschoven, gaat haar hand omhoog. ‘Ivy!’ schalt 

het over de bar. ‘Kom hier. Proeven.’

Ik mag haar graag. Madame Levie is het antwoord op lange lesuren en tentamenstress. Ze is de moeder die je mist als je

voor het eerst op kamers gaat. En de vader tegelijkertijd.



Ik kruip achter de bar en geef haar een zoen. Geen vier, zoals de gewoonte is, maar één. Ze tovert een fles van achter 

haar rok vandaan. Om de haverklap heeft ze een nieuwe wijn en voordat ze deze op de kaart zet, mag ik hem goed- of 

afkeuren. Eerst moet ik raden welke het is. Ik pak de fles van haar over. Het etiket heeft ze afgeplakt. Het kost me nauwelijks

tijd om de wijn te plaatsen en haar te vertellen dat ze hem het beste in de gootsteen kan mikken.

‘Maar chérie,’ protesteert ze, ‘ik heb er twintig.’

‘Dan had je me eerder moeten laten proeven,’ kaats ik terug.

Haar lach galmt door het café. En stopt abrupt als ze Line ziet. Ze geeft haar een knikje. ‘Mademoiselle Zorin, bonsoir.’

Geen idee waarom, maar Line en mevrouw Levie zijn niet zulke dikke vrienden.

‘We hebben iets te vieren.’ Line doet alsof het haar niet boeit dat iemand haar per ongeluk een keer niet aardig vindt. 

‘Mogen we drie glazen van die Sauvignon die Ivy vorige keer getest heeft?’

‘Ja graag,’ val ik haar bij. ‘Die was geweldig! Daar had je er direct een heleboel van mogen kopen.’

Mevrouw Levie zet de glazen voor ons neer. Het mijne zit net iets voller en ze zet er een klein zakje naast. ‘Cum laude, 

heb ik me laten vertellen? Maak dit later maar open.’

‘Op ons.’ Line klinkt tegen mijn glas en tegen dat van Olivier, die ook net is binnengekomen. ‘Wel frustrerend dat ze jou 

na al die jaren nog steeds het meeste inschenkt.’

‘Dankzij mevrouw Levie wordt Ivy straks Master Sommelier,’ zegt Olivier. ‘Jij hebt al zoveel wijn geproefd, die test moet 

een makkie zijn.’

‘Nou, dat weet ik niet, hoor,’ zeg ik. ‘Bovendien draait het niet alleen om wijn herkennen.’ De deelnemers aan het 

examen moeten namelijk ook de theorie beheersen en de rol van sommelier op zich nemen terwijl twee van de juryleden hun

gasten spelen.

‘Ik heb gehoord dat ze je behoorlijk te grazen kunnen nemen,’ vult Line aan. ‘Dat laat ik over aan de echte diehards.’

Olivier en ik kijken elkaar aan. Ik voel een kriebel in mijn buik als ik ontdek dat mijn decolleté zijn aandacht heeft 

getrokken. In navolging van Line draag ik ook een kort jurkje. Nooit gedacht dat dat effect zou hebben. Ik verzamel moed en

leg mijn hand op zijn knie.

‘Jouw cijfers waren toch ook niet mis,’ zegt hij tegen Line.

‘Maar geen cum laude.’ Ze neemt de laatste slok van haar Sauvignon en zet het glas beheerst neer. ‘Nou ja, jij gelukkig 

ook niet, Olivier. Dat scheelt weer.’

‘Nee, maar dat hoop ik goed te maken met het Master Sommelier-diploma.’ Hij slaat zijn armen over elkaar.

‘Hoe bedoel je, goed te maken?’ vraagt Line. Er zit plotseling een scherp randje aan haar stem.

Olivier leunt zo ver naar achteren dat de barkruk begint te wiebelen. ‘Ik denk dat het goed is om je te onderscheiden, 

dat is alles.’

‘En bedankt.’ Line draait zich van ons af en steekt haar hand op naar de barman, ten teken dat ze nog meer wijn wil.

Olivier schudt snel zijn hoofd, alsof hij zich afvraagt wat hij verkeerd heeft gezegd.

Als er drie nieuwe glazen op de bar staan, gaat Line weer rechtzitten. Ze schudt haar blonde haren over haar schouder. 

‘Toch heb je wel een punt, meneer Philipe,’ zegt ze met iets samengeknepen ogen. De bitse ondertoon is verdwenen. ‘Daar 

moet ik nog iets op vinden.’ Ze strijkt zogenaamd achteloos met haar hand langs zijn kin. ‘En jij moet hier iets mee. 

Wanneer gaat die driemaandenbaard eraf?’

‘Voorlopig niet.’ Olivier zet zijn duim en wijsvinger onder zijn kin en probeert een sexy pose aan te nemen. ‘Ik vind 

mezelf wel leuk zo.’



Ik giechel. Eigenlijk hou ik helemaal niet van mannen met baard en al helemaal niet als ze dan ook nog wat langer haar

hebben, maar Olivier heeft het sinds een poosje allebei en als hij zijn lokken na het douchen in een knotje draait, krijg ik die

vlinders in mijn buik helemaal niet meer onder controle.

‘Bovendien zou ik me over je onderscheiden maar niet druk maken, als ik jou was,’ voegt hij toe en hij knikt naar de drie

mannen die naast ons zitten en hun ogen nog niet van Line af hebben kunnen houden.

‘Ja,’ zegt ze daarop. ‘Dat is inderdaad precies hetzelfde als zo’n meesterdiploma halen en als beste van je klas geslaagd 

zijn.’

Ze zwiept haar lange lokken nog een keer over haar schouder in de richting van haar fans.

‘Dan verzinnen we iets anders voor je. Toch, Ivy?’ Olivier heft zijn glas. ‘Op de toekomst!’

We klinken nog een keer. Dan buig ik me in de richting van zijn oor en fluister zo hard dat Line het kan horen: ‘We 

zouden haar natuurlijk mee kunnen vragen.’

‘Ben je gek?’ Line lacht. Ze pakt haar glas om nog een slok te nemen, maar stopt voor het haar lippen raakt. 

‘Alhoewel…’ Langzaam kijkt ze van mij naar Olivier en terug en ineens dringt tot me door dat ze misschien wel ja gaat 

zeggen. Waarom heb ik toch altijd het gevoel dat ik haar overal bij moet betrekken? Terwijl ik als ik heel eerlijk ben enorm 

uitzie naar het moment waarop Olivier en ik samen in het vliegtuig naar Amerika stappen. Ik zie al helemaal voor me hoe 

we tot diep in de nacht zullen studeren. En hoe ik dan tegen hem aan in slaap kan vallen. Misschien komen mijn dagdromen

dan eindelijk uit.

Line speelde daar alleen geen rol in. Ik verschuif mijn blik naar mijn hand, die nog steeds op Oliviers been ligt, en hoor 

haar precies zeggen wat ik niet wil horen: ‘Ik kan jullie natuurlijk niet alleen de wijde wereld in laten trekken!’

Olivier geeft haar enthousiast een high five. ‘En Ivy is zo goed, die helpt ons er allebei nog doorheen.’ 

Lines ogen beginnen te glinsteren. ‘Meer wijn!’

Ik zeg niets. Het enige geruststellende aan deze situatie is dat ik nu Oliviers vingers op de mijne voel en dat hij zachtjes 

mijn hand streelt.
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