Enige weken geledenheb ik mijzelf
weer eensgetrakteerdop eenpaar
dagenParijs. Parijs is eengrotè stad.
De grote vraagdie dan ook altijd
onmiddellijk bij de planning van
zo'n reisje opdoemt, is: wat gaanwe
er doen?Dit keer hebbenwe dat
probleemeenvoudigen snelopgelost
door eengoudengreepuit de boekenkast van de openbarebibliotheek.
We leendenhet boekje 'Wandelenin
Parijs', beslotenelke morgen tijdens
het petit déjeunerwelke wandeling
we zoudengaandoen,en vervolgens
waren we de hele dag onder de
pannen.
Het boekje bracht veel voordelen
met zich mee.Door het klakkeloos
te volgen, hoefdenwe niet zelf een
route vast te stellen aande hand van
allerlei verschillendetips, folders en
reisgidsen.We voelden niet op
iederehoek en bij iederedwarsstraat
de neigingom te gaandiscussiërenof
we naar links of naar rechtszouden
gaan.De ervaringhad ons geleerddat
degenedie de uiteindelijke beslissing
nam van 'Linksaf' of 'Rechtsaf' zich
altijd wat ongemakkelijk
verantwoordelijk voelde voor de
leukheidvan de gekozenstraat.Maar
nu het boekje voor ons besliste,
vonden wij automatischiedere
straatleuk, de auteurhad het immers
zo gewild.

Degenedie het boekje tijdens de
wandeling in de hand had,
fungeerdeals gids en las hardop
waar we op moestenlenen. Een raar
idee daarbij vond ik altijd dat zo'n
bibliotheekboek misschienal wel
twintig keer in eenkoffer meewas
genomennaar Parijs, en steedsmet
dezelfdepagina'sopengeslagendoor
de Parijsestraten had

De volgendedag liepen wij van de
AssembléeNationale via de
Madeleinenaar de Opéra. Drie

krankzinnig grote pompeuze
gebouwendie ons hoog boven ons
dagelijkseleven uittilden. Wij waren
er net in de tijd dat het honderd jaar
geledenwas dat Emile Zola zijn
pamflet tegende Franseregering
had geschreven.In Parijs wordt
zo'n jubileum groots aangepakt:een
meegewandeld.
huizenhogecopie van het pamflet
Een van de wandelingendie we
hing tegende gevelvan het
haddenuitgekozen, voerde ons
regeringsgebouw.Uit twee
door de wijk St. Germain desPrés. reusachtigeboxen klonk eenstem
Het was tijdens dezewandeling dat die in prachtig krakend Frans de
ik begon te beseffenwaarom
tekst voorlas, en wel zo luid dat wij
mensenzo graagnaar Parijs gaan.
geenwoord meervan elkaar konden
Hoe klein en nietig je namelijk als
verstaan.De restvan dezewandeling
mensook bent, in Parijs voel je je
leidde ons langsjuweliers, langs
vanzelf groot met de groten. St.
winkels vol porselein en etalagesvol
Germain desPrésheeft eenallure
kristal. We begonnenons te vereendie je vroeg of laat op jezelf gaat
zelvigen met Napoleon, die in deze
betrekken.Je treft er grote pleinen buurt op eenmetershogebronzen
aan,met achteloosin de hoek een
zuil op het gepeupelneerkijkt.
kerk die hier in Nederland al gauw
de naam'De Grote Kerk' zou
Met het gevoeltwee mondaine
dragen.Je zit in caféswaar grote
wereldburgerste zijn, lieten wij ons
schrijvers alsSartreen Simonede
met de Thalys weer naar Nederland
Beauvoir hun boeken hebben
vervoeren.Onze hoogmoedsgeschreven,en je voelt opeensdat
waanzin kreeg eeneersteknauw
ook jij dat kunt: boekenschrijven. toen in Breda omgeroepenwerd dat
In de etalagesstaanmodepoppen
er eenstroomstoring was, en dat we
met elegantemantelpakjesen fijne verder met bussenvervoerd zouden
lederentassen,en plotsklaps weet
worden. Toen ik eindelijk thuis
je: dit is mijn stijl.
kwam, vond ik op de deurmat het
aanbiedingenkrantjevan de buurtsuper om de hoek. De kat had in de
gang gekotst, en aande kastdeur
hing mijn oude rafeligeochtendjas
die nodig aanvervangingtoe is.
Het enigewat ons nog van Parijs
rest, is eenstapeltjecopieënuit het
boekje 'Wandelenin Parijs'. Als ik
die af en toe nog eensnalees,trekt
het beeldvan al dat groots weer aan
mijn ogen voorbij. En zo fungeert
het boekje na Parijs ook nog eens
als reisverslag.Een grote stad,een
klein boekje. Ach, eenkinderhand
is gauw gevuld.
Margot
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