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k ken haar, de vrouw in de zwarte kanten jurk. Ik ken haar trotse houding, de manier waarop ze zich beweegt. Haar haren, perfect als altijd,
haar make-up haast onzichtbaar (ook al weet ik dat ze ’s ochtends niet

zo wakker wordt).
En toch ken ik haar niet. Ze lijkt anders nu, hoewel ik elke lijn in haar

gezicht, net als de manier waarop ze met haar mond trekt als ze even
moet nadenken, kan uittekenen alsof het mijn eigen gezicht is.
Ik heb haar lach, haar frons, haar intense blik, al zo vaak gezien. En
toch is het bijna alsof ik haar vandaag voor het eerst zie, zoals ze daar op
het podium staat. Ze is de droom van iedere aanwezige volwassen man
(en ongetwijfeld ook van hun puberzoons). Ze zal vast niet lang alleen
blijven. Met haar zachte stem, haar volle lippen. De moeder die iedere
man voor zijn nageslacht wenst en die ieder kind zou willen hebben.
Kun je ongenaakbaar en toegankelijk tegelijk zijn? Het kan. Zij kan
dat. Ze slikt en even denk ik een traan te zien in haar ooghoek. Ze knippert hem weg, ze wil haar mascara niet verpesten.
‘Wanneer u er klaar voor bent, mevrouw,’ zegt de meneer die de dienst
leidt zachtjes. Hij zet een glas water voor haar neer. Ze knikt naar hem
maar kijkt hem niet aan. Nadat hij zich discreet heeft teruggetrokken
begint ze te spreken. ‘Mijn echtgenoot was de meest geweldige man die
u zich maar kunt voorstellen…’
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elfs haar naam is mooi, net als in het liedje. Isabella Catherine
Stéphanie Recourt. Zo had ze haar brieven aan mij en mijn moeder ondertekend. Recourt, ja. Van Huis Recourt, van de Recourt

Academie voor Meisjes. Gaat er al een belletje rinkelen?
De ochtend dat ik haar eindelijk ontmoette stak ze met een sierlijk
gebaar haar hand naar me uit zodat ik die kon schudden. Omdat de hare
ondanks de drukkende hitte koel en droog aanvoelde, werd ik me nog
bewuster van mijn natte oksels (waarom had ik een grijs shirt aangetrokken?) en het glibberige zweet dat in mijn handpalmen stond. Het was
best ver lopen geweest van het busstation naar het Huis en ik had halverwege de ellendig lange oprijlaan al spijt gekregen van mijn twee grote
koffers. De hoeveelheid bagage die ik had meegenomen leek, zeker nu ik
hier voor haar stond, belachelijk. Alsof het me in Huis Recourt aan iets
zou ontbreken.
‘Isabella Recourt.’ Ze glimlachte en ik was blij dat ze net deed alsof ze
niet merkte hoe zenuwachtig ik was. ‘Je kunt me Bella noemen,’ zei ze.
‘Dat doen alle meisjes.’ Natuurlijk, dacht ik. Bella. Mooi. Hoe zouden ze
haar ook anders kunnen noemen?
‘Ik ben Em,’ zei ik.
‘Frédéric vindt het vreselijk jammer dat hij er niet bij kan zijn vandaag
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om je welkom te heten. Hij is ontzettend blij dat je er bent, Em,’ zei ze.
‘En ik ook. Kom verder, dan laat ik je je kamer zien.’
In het echt was ze nog knapper en gracieuzer dan ik me had voorgesteld. Het was de eerste keer dat ik haar gezicht in zijn geheel zag. Op
Google had ik alleen een paar slechte, korrelige foto’s van haar kunnen
vinden, allemaal van veraf genomen, vermoedelijk door paparazzi. Haar
echtgenoot Frédéric daarentegen was werkelijk overal: hij werd gefotografeerd in het gezelschap van bekende zakenlui en politici tijdens golfwedstrijden, hij was te zien met een beroemde actrice op een benefietgala
en ik vond zelfs beelden van hem met twee leden van het Koninklijk Huis.
Op elke foto fonkelden zijn blauwe ogen scherp vanonder zijn donkere
krullen, alleen het grijs bij zijn slapen verraadde zijn leeftijd. Frédérics
houding en blik straalden een bepaald gezag uit waardoor ik wel begreep
dat mensen graag naast hem wilden staan. Ik denk dat ze hoopten dat zijn
natuurlijke autoriteit ook een beetje op hen af zou stralen. Of misschien
wilden ze gewoon graag met hem gezien worden, om het bewijs van hun
ontmoeting aan hun vrienden te kunnen showen: ‘Kijk nou toch eens,
dit ben ik, met Frédéric Recourt!’
Frédéric was eenenveertig toen hij met Isabella trouwde. Zij was twintig. Van hun trouwdag – die volgens ‘een bron dicht bij het bruidspaar’
zowel ‘romantisch’ als ‘intiem’ was – had ik nergens foto’s kunnen vinden. (En ik had hard gezocht.)
De vrouw met wie hij inmiddels al tweeëntwintig jaar getrouwd was,
was geen typische trophy wife. Isabella wilde haar ‘privéleven het liefst
privé houden’. Zo had ze het gezegd in het eerste en tegelijkertijd laatste
persoonlijke interview met haar dat ik ooit las, in de Britse Vogue, vijf
jaar geleden. Ik was twaalf toen ik het las. Het was een interview ter ere
van het vijftienjarige jubileum van de Academie, maar de interviewer
bleek vooral nieuwsgierig naar Isabella zelf. ‘Talent moet gevoed worden,’ stond erboven. En, refererend aan Eleanor Roosevelt: ‘Pas als jouw
succes bijdraagt aan het succes van anderen, stelt het werkelijk iets voor.’
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Het was een bijzonder intrigerend artikel geweest. Zelfs zo intrigerend
dat het ervoor had gezorgd dat ik dit jaar, tussen mijn examens door, een
poging had gewaagd en me had aangemeld.
Frédéric kende ik, natuurlijk. Iedereen wist wie hij was. Maar ik was
gefascineerd geraakt door háár, door haar persoonlijkheid, haar woorden. Wat ze zei raakte me en de schitterende artistieke foto’s die bij het
interview stonden droegen alleen maar bij aan mijn fascinatie. Bella (ik
mocht Bella zeggen!) werd op elke foto omhuld door witte, net niet doorzichtige tule, waardoor je steeds maar een klein deel van haar te zien
kreeg: haar linkeroog, met een perfecte wenkbrauw erboven, haar rode
lippen, één volmaakt gemanicuurde hand. Als een betoverende legpuzzel. Ik had het interview al die jaren bewaard en kende zo’n beetje alle
quotes uit mijn hoofd (iets waar mijn moeder graag de draak mee stak).
‘Meisjes worden in ons huidige onderwijssysteem nauwelijks voorbereid op iets anders dan hun vervolgopleiding. Maar als zij willen toetreden tot het allerhoogst haalbare hebben ze meer nodig dan wat ze op onze
middelbare scholen meekrijgen. Met alleen wiskunde en Engels red je het
simpelweg niet,’ had Bella gezegd.
Ha! Precies wat ik al dacht.
‘Daarom heeft mijn man ook ooit besloten om de Academie op te richten. Het was zijn droom om getalenteerde meisjes de kans te geven om
zich op álle vlakken te ontwikkelen. Volledig kosteloos, uiteraard. Ik
kan nauwelijks in woorden uitdrukken hoe trots ik op hem en op onze
meisjes ben.’
Zoals zij, zo wilde ik worden, nam ik me voor. Welbespraakt, filantropisch en alom gerespecteerd. De universiteit kon best een jaar wachten
(als ik die überhaupt nog nodig had hierna). Ik wilde naar de Academie
om toe te kunnen treden tot het allerhoogst haalbare, wat dat dan ook
mocht zijn. Net als Isabella Recourt.
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uis Recourt was helemaal geen huis. Althans niet een huis zoals
alle huizen waar ik ooit was geweest, of waarin ik zelf was opgegroeid. Dit was van een compleet andere orde. Niet alleen was het

Huis enorm, het leek ook meer op een middeleeuws kasteel, met puntige
bogen en hoge gebrandschilderde ramen die me het gevoel gaven dat ze
me aankeken. Alsof dat wat uit steen en glas bestond in werkelijkheid
leefde. Huis Recourt was sensationeel.
‘Je zou zeggen dat het uit de middeleeuwen komt, nietwaar?’ Bella
glimlachte toen ze zag dat ze mijn gedachten had geraden. ‘Je bent niet de
enige die dat denkt, hoor. Het Huis ziet er vanbuiten veel ouder uit dan
het eigenlijk is,’ zei ze terwijl ze twee zware houten deuren openduwde.
Ik hoorde ergens water stromen, een geluid dat helderder werd naarmate ik dichter bij de deuren kwam.
‘Frédérics betovergrootvader Jacques heeft Huis Recourt aan het einde
van de negentiende eeuw laten bouwen. Hij koos voor deze stijl omdat
zijn vrouw Elizabeth er zo van hield.’
Terwijl ik mijn koffers onhandig meezeulde volgde ik Bella naar binnen. Wat meteen opviel was het temperatuurverschil. Hier was het minstens tien graden koeler dan buiten. Dat kwam niet alleen door de dikke
stenen muren maar ook door de airconditioning, die duidelijk flink
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aanstond. In het midden van de uitgestrekte hal prijkte een fontein, die
nogal de aandacht trok. Ik kon niet anders dan kijken naar hoe het water
over een bijna naakte marmeren vrouw stroomde. Het klateren overstemde het monotone gezoem van de airconditioning op de achtergrond.
De koele luchtstroom was een verademing tegen mijn bezwete gezicht.
Ik huiverde onwillekeurig.
‘Kijk, dit is Elizabeth, met wie het allemaal is begonnen.’
Ik maakte mijn blik los van de vrouw in de fontein en volgde de weg
van Bella’s vinger. Ze wees naar een minstens drie meter hoog portret
van een forse vrouw in een ongemakkelijk ogende, hooggesloten jurk. De
vrouw keek nogal nors voor zich uit.
‘Ze was de liefde van Jacques’ leven.’
Ik keek Bella zijdelings aan om te zien of ze meende wat ze zei, maar
van haar gezicht viel niets af te lezen.
Op de vloer lag dik, donkerrood tapijt waarin ik bijna tot mijn enkels
wegzakte. Het tapijt liep door over de twee uitwaaierende trappen, waarvan de ene toegang bood tot de oostelijke en de andere tot de westelijke
vleugel. Enkele meters boven de fontein kwamen ze bij het balkon weer
samen. Ik stelde me voor hoe Frédéric vanaf die plek de menigte zou toespreken tijdens het roemrijke jaarlijkse kerstbal. Niemand die ook maar
iets voorstelde, had ooit een uitnodiging van Frédéric en Bella voor het
kerstbal onbeantwoord gelaten.
Een smalle streep zonlicht viel door een immens glas-in-loodraam
vanachter het balkon. Blauwe, rode en gele vlekken dansten over het
tapijt. Het kerstbal, wist ik, zou overdadig zijn, en geweldig, zoals alles
hier overdadig en geweldig was en alle Academiemeisjes van dat jaar
schenen erbij te mogen zijn. Ik verheugde me er nu al op.
‘Frédéric heeft het Huis volledig laten renoveren toen wij hier kwamen
wonen. Aan de buitenkant is niets veranderd, maar vanbinnen voldoet
alles aan de eisen van nu. De fontein is een van zijn laatste toevoegingen.
We hebben haar pas net. Wat vind je ervan?’ vroeg Bella.
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Tja. Wat vond ik ervan? De fontein leek wat misplaatst. Ik aarzelde,
wist niet goed wat ik moest zeggen. Gelukkig leek Bella niet echt antwoord te verwachten en vertelde ze verder.
‘De oostelijke vleugel is privéterrein. Het is absoluut niet de bedoeling
dat jullie daar komen.’ De woorden klonken streng, maar ze glimlachte
er verontschuldigend bij. ‘Frédéric houdt er niet van als zijn meisjes hem
storen als hij aan het werk is. Zoals je ongetwijfeld zult begrijpen.’
‘Natuurlijk,’ zei ik. ‘Ik begrijp het.’
‘De westelijke vleugel is van jullie. Daar slaap, eet en studeer je samen
met de andere drie meisjes. Ik weet zeker dat je ze geweldig zult vinden.
En zij jou,’ zei Bella.
Ik was razend benieuwd naar de andere meisjes en hoopte maar dat
Bella gelijk zou krijgen. Ze zouden me toch wel leuk vinden? Ik zou hier
een jaar blijven. Een jaar! Best lang eigenlijk, nu ik erover nadacht. Wat
als ze mij stom zouden vinden? Of ik hen?
‘Trevor?’
Ze had zijn naam nauwelijks uitgesproken, of naast me verscheen een
grijsharige, lange man in een chic donker jasje. Ik had geen idee waar hij
vandaan was gekomen of hoe hij haar stem überhaupt had kunnen horen.
‘Mevrouw Recourt.’
‘Trevor, dit is Em. Onze nieuwste aanwinst,’ zei Bella. ‘Kun je haar koffers alvast naar de fluwelen kamer brengen terwijl ik haar verder rondleid?’
De fluwelen kamer, dacht ik. Dat klonk goed.
‘Welkom, Em. Fijn dat je er bent,’ zei Trevor beleefd. Met zijn waterige
blauwe ogen keek hij me nieuwsgierig aan. ‘Mocht je iets nodig hebben,
wat dan ook, hoef je maar te roepen.’
Hij tilde mijn koffers op alsof ze zo licht als een veertje waren en ik
keek hem na terwijl hij door een van de vele deuren de hal verliet. Ik had
me door zijn grijze haren in de war laten brengen. Te zien aan de manier
waarop hij zich bewoog, was hij een stuk jonger dan ik hem in eerste
instantie had geschat. Of in elk geval een stuk fitter.
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‘Dat is dan dat,’ zei Bella opgewekt. ‘O. Voor ik het vergeet. Je telefoon.’ Ze hield haar hand voor me op. ‘Zoals je weet gelooft Frédéric
sterk in persoonlijke communicatie, in tegenstelling tot wat tegenwoordig de norm lijkt te zijn. We zullen hem voor je bewaren tot je hier weer
vertrekt. Je hebt alle belangrijke telefoonnummers hopelijk bij je? Ergens
op papier?’
Ik slikte. Dat had ik inderdaad, precies zoals in de instructiebrief
stond. Ik had alleen niet verwacht dat ik mijn telefoon ook echt zou moeten inleveren.
‘Em?’
‘Sorry,’ zei ik. ‘Ja. Natuurlijk. Ik heb hem hier.’ Ik trok hem uit mijn
broekzak en gaf hem aan haar. Het voelde vreemd om hem af te staan,
maar niet heel vervelend. Licht, bijna. Anders. Vrij.
Ze knikte goedkeurend. ‘Je zult er snel aan wennen. Kom, ik zal je de
rest laten zien. Volg me maar.’
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