
J'ai deux
 

Februari is misschien niet 

de meest voor de hand 

liggende maand om op 

vakantie te gaan, tenzij je 

naar de sneeuw gaat. Maar 

deze winterse maand is 

eigenlijk ook heel erg ge

schikt om een stedentripje 

te maken. Aangezien Va

lentijnsdag - hate it or love 

it - ook in februari valt, zou 

Parijs wel eens de beste 

bestemming kunnen zijn. 

Want zeg nou zelf: heb jij zin om 

met vijftigduizend andere toeris

ten in de hitte te wachten voor je 

eindelijk een museum in kunt? Of 

de hoofdprijs te betalen voor de 

treinreis naar Gare du Nord? Om 

nog maar te zwijgen over de astro

nomische hotelprijzen. Nee, Parijs 

moet je gewoon in de winter doen. 

Lekker fris én goedkoop. 

IDIOTEN 

Je kunt kiezen uit twee opties: je 

gaat met je aangepaste auto, of je 

pakt de trein. Als je met de auto 

besluit te gaan, moet je dat niet 

doen omdat je zo dol bent op de 

esthetische eigenschappen van 

je vervoer. Daar blijft in Parijs 

namelijk weinig van over. Je komt 

in de Franse hoofdstad namelijk 

vrijwel geen onbeschadigde auto's 

tegen. En de Parijzenaren rijden 

ook, op z'n zachts gezegd, als een 

stel idioten. Aan de andere kant 

heb je wel meteen een paar sterke 

verhalen als je onbeschadigd langs 

de Arc de Triomphe bent gekomen. 

Qua kosten ligt de keuze tussen 

auto en OV aan je parkeertarief. 
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Aan benzine ben je ongeveer evenveel 

kwijt als het scherpste aanbiedingsta

rief voor de Thalys, maar een parkeer

garage kost je al snel een tientje of 

twee per dag. 

De Thalys is sneller, zeer comfortabel 

en redelijk toegankelijk. Het kan even 

stressen zijn om er in en weer uit te 

komen, maar zit je eenmaal, kan er 

weinig fout gaan. Je reis eindigt dan 

op Gare du Nord, het belangrijkste 

station van Parijs. Vlak voordat je het 

station binnen rijdt, zie je uit het rech

terraampje de Sacre Coeur liggen, een 

waanzinnig imposant bouwwerk dat 

je meteen herkent aan z'n witte kleur 

en fraaie koepeltjes. 

RUSTPLAATS 
En dan op naar je hotel. Verblijf je in 

het centrum, betaal je de hoofdprijs, 

zelfs in de winter. Natuurlijk hanteert 

de hotelbaas wel een lager tarief dan 

de zomermaanden, maar toch vind je 

net buiten het centrum zat hotelletjes 

waar je voor minder geld meer com

fort kunt verwachten. Blijf daarbij wel 

realistisch, want de Franse hygiëne is 

nu eenmaal net een tikkeltje minder 

dan bij ons. Ook het ontbijt kan vrij 

karig zijn: een stokbroodje met jam en 

een kopje thee vindt de Fransman vol

doende om de dag mee te beginnen. 

Wat veel belangrijker is dan eten of 

hygiëne: maak een praatje - in je beste 

Frans - met de hotelbaas en vraag 

hem wat je vandaag nu écht moet zien 

en waar je vooral een hapje moet gaan 

eten. Als je een goede hotelbaas hebt 

getroffen, heeft hij gegarandeerd her 

en der wat 'amis' zitten die goed eten 

hebben. Ofhij vertelt je dat je beter 

lijn zoveel kunt nemen, omdat je dan 

langs die en die begraafplaats komt 

waar die ene belangrijke schrijver z'n 

laatste rustplaats heeft gevonden. 

SPANNEND 
Want hoe zit het met het vervoer door 

Parijs? Nou, dat is heel goed te doen. 

Het overgrote deel van de stadsbus

sen is toegankelijk en het leuke van 

die bussen is dat ze boven de grond 

rijden. Je ziet dus meteen wat van de 

stad. De metro gaat veel sneller, rijdt 

onder de grond, maar is lang niet 

zo toegankelijk als de bus. Alleen de 

wat grotere stations zijn voorzien van 

liften. Bovendien is het tempo van 

het metroverkeer aan de hoge kant. 

De metro's stoppen slechts enkele 

seconden en soms ziet het op de per

rons zwart van de mensen. Spannend 

is het wel en je moet het eigenlijk 

minstens een keer even proberen. 

VOORRANG 
Wat moet je nu echt doen in deze 

wereldstad? Je kunt natuurlijk de be

kendste bezienswaardigheden op een 

lijstje zetten en die vervolgens in een 

paar dagen afvinken, maar eigenlijk 

bevind je je dan alleen maar tussen 

de toeristen. Vaak is het veel leuker 

om met die bezienswaardigheden op 

de achtergrond het echte leven van de 

Parijzenaren te ontdekken. 

De Eifeltoren bijvoorbeeld, is van 

onder eigenlijk veel leuker dan vanaf 

de bovenkant. Doe een dikke jas aan, 

zoek een mooi plekje en ga gewoon 

maar eens om je heen zitten kijken. 

Als je maar lang genoeg wacht, zie 

je minstens enkele spectaculaire 

achtervolgingen van de 'gendarmes' 

die illegale straatverkopers van het 

plein verjagen. Die verkopers rennen 

dan gniffelend weg, om een minuut 

of tien later weer terug te komen. 

Tien tegen een moet je minstens 

een keer of wat een foto maken van 

een Japanner, Peruaan, of Duitser 

die met zijn geliefde voor 's werelds 

beroemdste toren wil poseren. Wil je 

toch naar boven, kun je tot de tweede 

verdieping met de lift komen. De top 

word je om veiligheidsredenen echter 

door de neus geboord. Je hoeft niet te 

wachten om in de lift te gaan. Met een 

rolstoel krijg je voorrang op de overige 

wachtenden. 

MONTMARTRE 
De Sacre Coeur zag je al liggen vanuit 

de trein en daar moet je absoluut een 

halve dag voor vrijmaken. Eenmaal 

onderaan het bouwwerk blijf je even 

staan en laat je alles eens goed op je 

inwerken. Pas daarna neem je het 

kabelbaantje naar boven en laat je je 

een minuut of wat later vlak voor de 

deur uit de cabine glijden. De kerk is 

van binnen werkelijk adembenemend. 

Als je de mogelijkheid hebt, moet je 

de toren absoluut beklimmen, want 

het uitzicht is prachtig. In een rolstoel 

wordt het alleen wat lastig... 

De kerk is voor veel toeristen de reden 

om dit deel van Parijs te bezichtigen, 

maar eigenlijk wordt het alleen maar 

leuker als je honderd meter verder de 

straatjes inloopt. Je bent nu namelijk 

in Montmartre, het artistieke » 
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deel van de Franse hoofdstad. Onder 

andere Vincent van Gogh heeft in 

een van deze straatjes gewoond en 

gewerkt. Als je goed zoekt, vind je 

z'n huis wel. In hetzelfde straatje 

bevindt zich ook een 'creperie', ofWel 

een soort pannenkoekhuis. Maar dan 

anders, want de Franse 'crepes' zijn 

wat dunner en groter dan onze Neder

landse pannenkoeken. Het leuke van 

dat eettentje is, dat je er nauwelijks 

toeristen zult aantreffen. De gasten 

kennen elkaar, zoenen uitbundig als 

ze aankomen en weer vertrekken·en 

komen aanwippen om even een hapje 

te eten en bij te kletsen met vrienden 

en bekenden. 

VOOR NIKS 
Als je van kunst houdt, zit je in Parijs 

wel goed. Omdat je er toch maar een 

weekendje bent, zul je moeten kiezen 

tussen een van de vele musea. Als je 

dan toch één museum uitkiest, kun je 

misschien het beste voor het Louvre 

kiezen. Die verdraaide Mona Lisa 

moet je toch een keer gezien heb

ben. Bovendien mag jij in je rolstoel 

helemaal vooraan staan en kun je ein

delijk met eigen ogen bekijken dat het 

schilderijtje inderdaad weinig voor

stelt. De gekte er om heen is zoveel 

interessanter dan het schilderijtje zelf. 

Constante bewaking, linten, hekken 

en een glasplaat. Iedereen verdringt 

zich om een glimp op te vangen. Een 

beetje vergelijkbaar met de Nacht

wacht in het Rijksmuseum, maar dan 

veel erger. En ja, de Nachtwacht is 

natuurlijk ook een stukje groter. 

Het Louvre is prima toegankelijk en 
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ook hier hoef je niet in de rij te staan. 

Waar de rest van de wachtenden ook 

nog eens een stevige toegangsprijs 

mag betalen, kom je er met een 

rolstoel voor niks in, samen met maxi

maal één begeleider. 

Buiten is het Louvre overigens weer 

net zo mooi als binnen en als je niet 

van kunst houdt, is de buitenkant zelfs 

mooier. Dat klassieke en moderne 

architectuur soms heel goed kunnen 

worden gecombineerd, blijkt hier wel. 

ONGEGENEERD 
Zelfs in de winter zijn de verschillen

de bruggen over de Seine de moeite 

waard. Hier gebeurt het eigenlijk alle

maal. Geliefden mogen hier ongege

neerd hand in hand en kussend tegen 

de balustrades aanleunen, mannen 

met alpinopetjes bespelen een schorre 

saxofoon en een paar acteurs voeren 

een straatvoorstelling op. In de verte 

zie je de Eiffeltoren en onder je raast 

het ijskoude water richting zee. Wordt 

het nog beter dan dit? 

Als je het wat koud krijgt, zoek je weer 

een cafeetje op. Geen fastfoodketen 

natuurlijk, maar iets waar zo weinig 

mogelijk toeristen komen. Eet nog 

maar eens een 'crêpe', doe een bakje 

koffie, zeur niet over de prijs en ge

niet. Overigens zijn die fastfoodketens 

wel erg handig als je nodig naar de 

wc moet. Zij hebben namelijk altijd 

een aangepast toilet in huis. Iets dat je 

lang niet overal zult vinden. 

ERVAREN 
Het is een illusie dat je Parijs in een 

weekend, een midweek, of zelfs een 

complete week zult kunnen bekijken. 

Je kunt Parijs wel ervaren. Dat doe je 

door vooral niet alle bezienswaardig

heden af te racen en 's avonds bekaf 

in je hotel aan te komen. Parijs ervaar 

je op straat, met de Sacre Coeur op 

de achtergrond, een accordeon langs 

de kant van de weg en de smaak van 

verse koffie nog in je mond. 
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