
KORT WEEKENDJE PARIJS 
 
Een fraaie voorjaarsdag en Parijs ligt er aan 
het begin van de week, het is maandag, weer 
als vanouds zeer charmant bij. De Seine 
slingert net als in die oude films gelijk een 
zilveren lint door de stad, terwijl de hengelaars 
langs de oevers af en toe een ferme slok land-
wijn pakken en naar hun dobbertjes staren, 
geduldig wachtend op dat ene grote moment 
van de aanbeet. Want: heel zelden zwemt er 
nog weleens iets langs dat het vangen waard 
is. 
 
Glimlachend wandel ik verder. Ik ben op zoek 
naar een van die typische zijstraatjes waar zich 
een voor mij interessant winkeltje moet bevin-
den. Een man op leeftijd met een kolossale 
snor en een stevige wandelstok had me er de 
dag tevoren over verteld toen ik op een bankje 
in de Jardin des Plantes naar de duiven zat te 
kijken. Tarwe en maïs kregen ze toegeworpen, 
van een krom vrouwtje.  
 
"Zonde van die maïs," had ik gekscherend 
tegen hem gezegd. "Je kunt er beter mee gaan 
karperen." 
"Zo, dus u bent een visser?" vroeg hij.  
Ik had dat bevestigd en hem verteld dat ik niet 
alleen veel te veel viste, maar dat bovendien 
het liefst deed met antieke spulletjes. 
"Antiek gerei?" 
Verwondering had in zijn stem doorgeklonken. 
"Nou ja, niet écht antiek natuurlijk. Ik bedoel 
een splitcane hengel, een leuk Luxortje erop 
en dan liefst nog een Succes spinnertje, dát 
werk, begrijpt u?" 
 
"Maar al te goed," zei hij, en hij stak zijn hand 
uit." Vergun me dat ik me voorstel, monsieur. 
Mijn naam is François Michel, ik ben de 
allerlaatste overgeblevene van de firma 
Pezon&Michel. En als ik u was zou ik eens 
gauw gaan kijken bij een winkeltje in de Rue 
Saint André des Arts. Het nummer weet ik niet 
meer, maar het is gemakkelijk te vinden. Het 
heeft een groene pui en met gouden letters 
staat daarop dat het een hengelsportwinkel is. 
Daar hebben ze een heleboel spullen die u 
vast en zeker interesseren." Hij had zijn stem 
laten dalen en eraan toegevoegd, achter zijn 
hand sprekend: "Kijk vooral naar  de bovenste 
planken, vlak tegen het plafond. Daar staan 
allerlei groene doosjes, en links achterin de 
hoek bij een potkacheltje, hangen verschoten 
kaki foedraaltjes met verkleurde labeltjes er-
aan, en..." 

Ik had de naam van de straat meteen 
opgeschreven en zelfs gevraagd, waar ik de 
moed vandaan haalde weet ik niet meer 
(verzamelaars moeten soms wel hondsbrutaal 
zijn) of hijzelf bijgeval soms ook nog antiek 
gerei in huis had? 
 
"Niks meer," had de oude Michel gedecideerd 
geantwoord. "Ik heb alles opgeruimd. En 
trouwens, thuis ontvang ik geen mensen meer, 
dat heeft mijn huishoudster niet zo graag, 
begrijpt u?"  
 
Zo liep ik die maandagmorgen, toch wel 
enigszins opgewonden, te zoeken naar dat 
winkeltje, met in mijn binnenzak een knap 
stapeltje francs. Uit een bakkerij kwam de lucht 
van verse croissantjes, een groentenboer zette 
zijn kistjes buiten, maar ik had er weinig aan-
dacht voor. Ik dacht voortdurend aan hetzelfde: 
een groene pui met gouden lettertjes. En 
opeens, jawel hoor, die Michel had me niet 
voor de gek gehouden. 
 
Aan de andere kant van de straat las ik op een 
verweerd groen geveltje met sierlijk krullende 
letters: "Pêches Sportives".  
 
Ik struikelde bijna over een hond, ontweek 
handig zowel een fietser als een haastige taxi, 
maar bereikte toch nog, zij het na een enorme 
sprong vlak voor een scooter langs, veilig de 
overkant. 
 
Hijgend drukte ik mijn neus tegen de bestofte 
winkelruit. Er hing een bordje aan een vergeeld 
touwtje. 'Fermé le lundi'. Krijg nou wat! 's 
Maandags gesloten! Zweet liep langs mijn rug. 
De volgende dag zou mijn trein al om vijf over 
zeven in de morgen vertrekken en... 
 
"Hee! Arie! Wat doe je? Wat mankeer je?" 
Ik voelde een por in mijn zij en ontwaardde de 
krullen van mijn vrouw, in nachtgewaad.  
"Luxor, Pezon et Michel, Freino Pexor..." 
stamelde ik verward. "Je ijlt jochie!"  
Ze begon aan me te trekken en te schudden 
waardoor ik, nog enigszins verdwaasd, écht 
wakker werd. 
 
"Shit..." bracht ik toonloos uit. "Frankrijk... 
Parijs... Jean Michel... De hengelaars en de 
duiven, die mais en dat winkeltje vol 
antiek...Croissantjes... Alles gedroomd..." 
 



"Geeft niks," zei ze troostend. "Ik zal een 
lekkere bak koffie voor je zetten. En dat van 
die croissantjes klopt hoor, want die liggen in 
de oven. Je kunt ze hier al ruiken. Lekker?" 
"Heerlijk," zei ik, met zwaar de smoor in, en ik 
probeerde te glimlachen. Gemakkelijk ging dat 

niet. Ik vond die croissantjes maar een zéér 
schrale troost. 
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