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Bestemming: Parijs!
Mirjam Mieserius

Chloe heeft een passie voor lezen en reizen. Haar verloofde Peter niet. Chloe besluit
om dan maar in haar eentje in Parijs in de voetsporen te treden van haar geliefde
schrijver Hemingway. Daar ontmoet ze de Franse bouquiniste en schrijver Guillaume
die haar meeneemt op avontuur. Er gaat voor Chloe een heel nieuwe wereld open,
maar dan staat Peter op de stoep met een verrassing…
Sofia heeft alles voor elkaar. Ze runt een delicatessenwinkel in Montmartre, heeft
een geweldig appartement in Le Marais en haar vriendje Jean-Luc houdt immens
veel van haar. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn in Sofia’s leven. Sofia draagt
een geheim met zich mee wat ze angstvallig voor iedereen verborgen houdt. Maar
geheimen komen altijd uit en Sofia dreigt alles te verliezen wat haar lief is.
Lizzy heeft San Francisco achter zich gelaten om in Parijs een wereldberoemde
muze te worden. Met een flinke dosis zelfvertrouwen duikt ze direct na aankomst
het Parijse kunstenaarsleven in en hoopt de waardering te krijgen waar ze zo
wanhopig naar op zoek is. Lizzy schuwt daarbij geen grens, ook niet die van zichzelf,
wat haar uiteindelijk duur komt te staan.
De paden van de vrouwen kruisen elkaar tijdens hun zoektocht naar liefde, moed en
durven zijn wie je werkelijk bent.
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Over de auteur

Mirjam Mieserius groeide op in een wijk in Rotterdam Zuid waar de ‘niet lullen maar poetsen’
mentaliteit hoog in het vaandel stond. Terwijl iedereen in haar omgeving zijn best deed om na
de middelbare school een baan te vinden, droomde Mirjam van een leven op het toneel. Helaas
werd haar acteerdroom genadeloos de grond ingeboord nadat ze van de toneelopleiding werd
weggestuurd wegens gebrek aan talent. Mirjam vertrok naar Hilversum en ging achter de
schermen werken wat haar een stuk beter afging. Ze begon zich, naast het produceren van
films, steeds meer te interesseren in schrijven. Ze las talloze filmscripts en begon de verhalen
die in haar hoofd rondwaarden op te schrijven. Eerst in scriptvorm, maar al snel begon ze aan
de roman Bestemming: Parijs! Het schrijven van een boek beviel haar zo goed dat er zeker een
vervolgroman gaat komen.
In haar vrije tijd reist Mirjam op en neer naar Parijs om daar de parttime Parisienne uit te
hangen. Daarnaast trekt ze er veel op uit om de stad te fotograferen en werkt ze aan nieuwe
projecten.

Preview
Chloe
Voordat ik naar binnenging, stak ik nog even mijn neus de lucht in
om de zoete geur van de bloesems op te snuiven. Met mijn sterke
geur geheugen en de foto’s die ik had gemaakt, zou ik straks een
prachtige herinnering hebben. Met gesloten ogen ademde ik een paar
keer diep in en uit totdat ik voor de tweede keer die dag opgeschrikt
werd door mijn telefoon. Ik glimlachte toen ik zag dat het Peter was.
‘Hé schatje!’ begroette ik hem uitbundig. ‘Wat toevallig dat je me
precies op dit moment belt! Raad eens waar ik ben?’
Peter had geen idee, hoewel er best een lichtje bij hem mocht gaan
branden, ik had hem namelijk jaren verveeld met verhalen over deze
plek.
‘Ik geef je een hint,’ zei ik, Peters desinteresse negerend. ‘Hemingway,
Fitzgerald, Ginsberg…’
Het bleef stil aan de andere kant van de lijn, Peter had geen idee waar
ik het over had. ‘De boekwinkel…’
Niks.
‘Mijn favoriete boekwinkel…’ probeerde ik nog in een laatste poging.
‘Nou, dan vertel ik het je gewoon, hoor,’ zei ik ongeduldig. ‘Luister. Ik. Sta. Voor. De. Deur.
Bij………. Shakespeare and Company!’
Peters kwartje viel eindelijk, maar hij deelde mijn overdreven enthousiasme niet. Toch was hij
blij voor me, antwoordde hij lief. Ik voelde dat, ondanks dat deze plek Peter koud liet, ik het
jammer vond dat we dit speciale moment niet samen konden delen. Het was leuk als dit onze
herinnering zou worden, in plaats van alleen die van mij. Ik zuchtte diep en even leek het alsof
de zon achter de wolken verdween.
Ik keek naar de boekwinkel en herpakte mezelf. Nu niet zeuren Chloe. Het is niet anders. Ik was
hier, Peter daar en dat hoefde dit moment niet per se minder speciaal te maken.
Ik liep naar de ingang, duwde de deur open en stapte het Walhalla van verhalen binnen. En net
toen ik Peter wilde laten meedelen in de vreugde die ik voelde, werd de verbinding verbroken.
Even twijfelde ik of ik hem terug zou bellen, maar toen zag ik die boeken, al die duizenden
boeken die netjes in rijen stonden te wachten om gelezen te worden en plotsklaps was ik mijn
verloofde, mijn aanstaande man en de vader van mijn toekomstige kinderen vergeten. In mijn
geheugen was geen spoor meer van Peter te bekennen en ik vroeg me verbaasd af waarom ik
met de telefoon in mijn hand stond.
Langzaam liep ik de winkel door waarvan letterlijk ieder plekje was volgestouwd met boeken,
van de grond tot aan het plafond en weer terug. Terwijl ik voorzichtig door de smalle paadjes
liep en naar al die verschillende titels keek, besefte ik dat deze boeken hier niet voor mij waren,
maar dat ik hier was om de verhalen die hier rondzwierven te eren. Verhalen die ooit in
iemands bewustzijn waren geslopen omdat ze gehoord wilden worden. En die persoon had
jaren van zijn of haar leven gegeven om dat specifieke verhaal aan ons kenbaar te maken, met
pijnlijke vingers van weken achter elkaar schrijven en een bonkend hoofd omdat dat ene juiste
woord gevonden moest worden om een zin compleet te maken. Het was de hemel en de hel
voor deze kunstenaars geweest, liefdesrelaties waren verbroken en nieuwe opgebloeid, maar
uiteindelijk waren deze verhalen hier beland in de vorm van een boek. Zonder het van tevoren
te weten hadden deze mensen geschiedenis geschreven. En wat kon er nu mooier zijn dan dat?

Voorzichtig pakte ik een boek uit het schap en voelde hoe het onder mijn handen begon te
leven. Ik sloeg het open en snoof verlekkerd de geur op van nog nooit omgeslagen bladzijden.
Want echt waar, niets ruikt lekkerder dan een nieuw boek, iets wat sommige mensen trouwens
over baby’s verkondigen. Dat zal misschien wel zo zijn, maar ik had nog nooit aan een baby
geroken, dus ik had geen vergelijkingsmateriaal.
Ik sloot mijn ogen en snoof nog eens diep de geur op toen ik weer werd onderbroken, dit keer
niet door mijn telefoon, maar door een zangerige stem met een licht Frans accent die vroeg: ‘En
wat is jouw raison d’être?’
Ik draaide me om en keek recht in het gezicht van een man van ongeveer mijn leeftijd. De man
haalde een hand door zijn warrige, donkere haar. Zijn diepbruine ogen keken me vragend aan
voordat ze zich verplaatsten naar de tekst op mijn T-shirt waarop met grote letters book nerd
stond geschreven. Voor het eerst in mijn leven schaamde ik me voor mijn liefde voor quotes en
ik drukte snel het boek dat ik in mijn handen had tegen mijn lichaam zodat de tekst niet meer te
lezen was.
De man keek me weer aan, dit keer met een geamuseerde blik. ‘Nou?’ vroeg hij.
Ik…’, begon ik, terwijl mijn hersenen naar een antwoord zochten. ‘Ik… ik ben op een missie.’
Ik had geen idee waar ik dit opeens vandaan haalde, maar het voelde goed. Ik ben op een
missie, herhaalde ik in mezelf en ik rechtte mijn rug bij deze woorden.
Blij met dit pas verworven inzicht draaide ik me om en liep verder de winkel in. Helaas werd
mijn hint om het gesprek hierbij te beëindigen niet opgepikt, want de man liep rustig met me
mee. ‘Heeft niet iedereen een missie in het leven?’ ging hij verder.
‘Ik ben op een Hemingway-missie,’ antwoordde ik zonder me om te draaien. Ik gaf mezelf een
denkbeeldig schouderklopje. Wat een mysterieuze opmerking.
‘Dus jouw reden van bestaan is een dode schrijver.’
‘Meerdere dode schrijvers zelfs, maar Hemingway komt op de eerste plaats.’
Ik pakte een boek uit de schappen, sloeg het open en deed alsof ik iets heel interessants las.
Misschien dat hij nu zou begrijpen dat ik geen behoefte aan gezelschap had, zodat ik me weer
kon terugtrekken in de droomwereld waarin ik me fijn voelde.
‘Een vrouw alleen in de stad van de liefde op zoek naar Hemingway. Hm…’
Nu keek ik hem wel aan. ‘Hoe weet je dat ik hier alleen ben?’
De man glimlachte. ‘Ik weet dat gewoon. Ik ben Parijzenaar.’
Ik zette het boek terug en peinsde hoe ik van deze Fransman af kon komen. Hij was misschien
best aardig, maar ik had een missie te volbrengen en missies kosten veel tijd.
‘Je zou mijn boekenstal hier aan de overkant van de straat eens moeten zien,’ ging hij
onverstoorbaar verder. ‘Ik heb aardig wat dode schrijvers in de aanbieding.’
Mijn hart sloeg een slag over. ‘Je bent een bouquiniste?’ Ik hoorde hoe overdreven
belangstellend mijn stem klonk.
‘En schrijver. I dream for a living.’
Ik voelde hoe mijn mond open zakte van verbazing. Ik was net een uur in Parijs en ik had al een
echte bouquiniste ontmoet die ook nog eens schrijver was. Ik was zo onder de indruk dat ik
alleen maar kon uitbrengen: ‘Een schrijver? Wauw.’
Gelukkig werd ik na deze inhoudsloze opmerking gered door de spreekwoordelijke bel. Mijn
telefoon ging weer en snel nam ik op zonder te kijken wie het was.
‘Hallo?’
De moed zakte me tot heel diep in de schoenen bij het horen van de stem die me al zolang ik me
kan herinneren een onaangenaam gevoel gaf.
‘Oh. Hallo, mam.’

Sofia
Nadat ik nog eerst nog wat had lopen te mopperen omdat Jean-Luc me tegen
mijn wil van het feest had weggehaald, vond ik het nu wel best dat we
richting huis gingen.
Jean-Luc en ik zaten stil naast elkaar achter in de taxi. Ik leunde met mijn
hoofd tegen de rugleuning en zong zachtjes voor me uit terwijl ik naar
buiten keek. Ik voelde me rozig en ontspannen.
Ik draaide mijn hoofd naar Jean-Luc en tikte met mijn vinger zacht tegen zijn
wang. Hij reageerde niet en bleef met een strak gezicht naar buiten staren. Ik
trok mijn vinger terug, stopte met zingen en keek naar de taxichauffeur. Wat
een vriendelijk gezicht had deze man. Volgens mij was hij net zo gelukkig
als ik. Ik boog me voorover en stopte mijn hoofd tussen de twee voorstoelen
in. ‘Bonsoir, monsieur,’ begroette ik hem.
De taxichauffeur draaide zijn hoofd naar me toe. ‘Bonsoir, mademoiselle.’
Ik keek de man aan terwijl hij zich weer op de weg concentreerde. ‘Heeft u
een fijn leven?’
De taxichauffeur keek me glimlachend aan via de achteruitkijkspiegel. ‘Ik
heb een heel fijn leven,’ antwoordde hij met een donkere, warme stem.
‘Dan ben ik blij voor u.’
Tevreden liet ik me weer achterover zakken. Jean-Luc draaide zich boos naar me toe. ‘Sofia, doe
niet zo stom,’ siste hij me toe. Ik begreep niet waarom hij zo boos was. Ik deed toch niet iets
geks? Ik was gewoon benieuwd.
‘Ik doe niet stom,’ verdedigde ik mezelf dan ook. ‘Ik stel deze meneer gewoon een vraag.’
‘Wie stelt er nu zo’n vraag aan een onbekende?’
‘Waarom niet? Het is toch fijn wanneer iemand zich afvraagt of je gelukkig bent? Dat betekent
dat men in je geïnteresseerd is.’
‘Je bent niet geïnteresseerd, je bent dronken.’
Ik haalde mijn schouders op. ‘Ik ben een geïnteresseerde dronkenlap,’ zei ik tevreden over mijn
slimme antwoord. ‘En zijn dat niet de aardigste?’
Jean-Luc draaide zich weer van me weg, maar het kon me weinig schelen. Hij kon mijn humeur
proberen te verpesten, maar dat lukte hem echt niet.
Ik richtte mijn aandacht weer naar buiten en keek hoe we langs de Seine reden. De verlichting
op de bruggen zorgde ervoor dat het water sterretjes kreeg zodat het leek of er elfjes over het
water dansten. In de verte stond de Eiffeltoren als een trotse dame te stralen. ‘Wat is Parijs toch
mooi,’ zuchtte ik verrukt. ‘Ik ben zo gelukkig hier.’
Opeens kreeg een lumineus idee en ging rechtop zitten. ‘Lieverd, wat denk je ervan als we ons
de hele nacht door de stad laten rijden? Net als in de film.’
‘Ik heb zoiets nog nooit in een film gezien,’ antwoordde Jean-Luc nors zonder me aan te kijken.
Ik pijnigde mijn hersens, maar kon eigenlijk ook niet echt op een film komen. ‘Maar het is toch
super romantisch?’ probeerde ik hem over te halen.
‘Ik vind er niks romantisch aan. Ik ben moe. En trouwens… een rit door de stad gaat ons een
fortuin kosten.’
‘Ons?’ zei ik verbaasd. ‘Maar ik betaal toch altijd alles?’
Woest draaide Jean-Luc zich naar me toe. Hij liep rood aan, iets wat zelfs in de donkere taxi te
zien was. ‘Waarom doe je me dit aan, Sofia?’ riep hij en zijn stem klonk schril. ‘Heb ik iets fout
gedaan? Je deed ook al zo denigrerend tegen me op het feest.’

Ik schrok van zijn felle reactie en pakte zijn onderarm om hem te kalmeren, maar hij trok ‘m
ruw weg. ‘Lieverd, maar dat meende ik toch niet?’ probeerde ik de boel te sussen. ‘Ik mag je
toch wel een beetje plagen?’
‘Plagen? Je zette me voor gek.’
‘Voor gek?’
Ik dacht terug aan het feest. Had ik mijn lief echt voor gek gezet? Misschien was ik iets te open
geweest en ja, misschien was wat ik had gezegd niet aardig, maar dat kwam omdat ik op Lizzy
wilde lijken. Het had zo fijn gevoeld om te dansen en te lachen en me zorgeloos te voelen, iets
wat me al heel lang niet was overkomen.
En daarnaast, wat ik net had gezegd over dat geld, daar was niets van gelogen. Ik betaalde
altijd alles. Dat vond ik ook oké, want de huur moest toch betaald worden, maar alle andere
dingen zoals eten en kleding, kwamen ook uit mijn portemonnee. Ik gunde het Jean-Luc, ik
wilde hem alle ruimte geven om zijn dromen waar te maken. Ik had die kans zelf ook ooit
gekregen en hoopte dat het bij hem net zo goed zou uitpakken. Daarom begon ik er nooit over
dat het ook weleens fijn zou zijn als hij wat geld in het laatje bracht. Alleen dan moest hij nu
niet gaan zeggen dat een ritje door de stad hem een fortuin ging kosten.
De taxi stopte voor ons appartement. ‘Kom, we gaan,’ zei hij kortaf.
Ik merkte dat ik nog geen zin had om uit te stappen. Vooral niet nu de sfeer niet echt fijn was
en ik het heerlijke gevoel van deze avond nog even vast wilde houden. Ik wist namelijk precies
hoe het zou gaan als we thuis waren. Jean-Luc zou direct doorlopen naar de slaapkamer, zich
uitkleden en de hele nacht demonstratief met zijn rug naar me toe liggen. Dat vond ik geen
leuk einde van het feest.
‘Nee,’ zei ik daarom opstandig. ‘Ik ga niet naar huis.’
‘Sofia…’
‘Nee. Ik wil door de stad rijden!’ Ik klonk als een opstandig kind en stampte nog net niet met
mijn voeten.
Jean-Luc opende het portier. ‘Sofia, ik stap nu uit, hoor.’
‘Je gaat je gang maar. Ik blijf toch zitten.’ Demonstratief sloeg ik mijn armen over elkaar om te
laten zien dat ik me bij mijn besluit zou houden.
Jean-Luc pakte mijn arm en trok aan me. ‘Kom, doe niet zo raar. We gaan gewoon naar huis.’
‘Nee! Ik blijf zitten!’ Met een ruk trok ik mijn arm los.
Jean-Luc stapte uit en smeet het portier met een harde klap dicht. ‘Zoek jij het dan lekker zelf
uit!’ riep hij door het raam.
Ik keek naar zijn mond waar nog meer zinnen uitkwamen, maar waar ik niets van verstond.
Mijn lief zag eruit als een vis in een kom.
Toen Jean-Luc voelde dat ik deze keer echt niet overstag ging, draaide hij zich om en beende
boos weg.
Even twijfelde ik. Deed ik hier wel goed aan? Misschien kon ik toch maar beter naar huis gaan
om in ieder geval een beetje de lieve vrede te bewaren. Ik draaide me naar de taxichauffeur die
deed of hij niets had gemerkt van ons akkefietje.
‘Nog wensen, mademoiselle?’ vroeg hij overdreven beleefd. ‘Heeft u een voorkeur voor een
bepaalde richting?’
Ik giechelde en nam een besluit. Ik ging me gewoon door de stad laten rijden. Dat gedoe met
Jean-Luc kwam wel weer goed. Verrukt keek ik de taxichauffeur aan. ‘U bent nu net mijn
privéchauffeur.’
‘Net als in de film,’ knipoogde hij.
‘Net als in de film,’ herhaalde ik. ‘Mag ik u dan James noemen?’
De taxichauffeur knikte. ‘James klinkt geweldig.’
Ik liet me weer achterover zakken op de achterbank en riep luid: ‘James, trap die auto op zijn
staart en laten we eens kijken wat de nacht ons brengt!’

Lizzy
Het Place du Tertre werd omringd door cafés en restaurants. De hoge
bomen op het plein beschermden de kunstenaars en hun kunstwerken
tegen de zon. De ambiance was prachtig, maar ik had het me hier toch
iets levendiger voorgesteld. Nu leek het of sommige kunstenaars alleen
maar zaten te wachten tot ze mochten uitklokken om naar huis te gaan.
Waar was hun joie de vivre gebleven? Het werd tijd dat ik daar eens
verandering in zou brengen.
Langzaam liep ik tussen de kunstwerken door en bekeek met een kritisch
oog de schilderijen die op de ezels stonden te wachten om verkocht te
worden. Tientallen kunstwerken van de Eiffeltoren, Sacré-Coeur en
kleurige terrassen kwamen voorbij, gemaakt op een formaat doek dat
precies in de tas van de toerist paste. Wel zo gemakkelijk, maar
ontzettend teleurstellend.
Ik liep verder door de zee van schilderijen en werd af en toe
aangesproken of ik een portret van mezelf wilde laten maken, maar geen
van de kunstenaars stond me aan en ik vond portretten niet interessant.
Ik hield ervan om van top tot teen geschilderd te worden. Een hoofd is
maar een hoofd en ik ben veel meer dan dat.
Net voordat ik de hoop begon op te geven, stond ik plots oog in oog met enkele bombastische
schilderijen van mollige vrouwen die er stuk voor stuk prachtig uitzagen ondanks hun
overgewicht. Ik was er stil van. Zoiets hadden mijn Californische kunstenaars nog nooit van
mij gemaakt. Ademloos nam ik de schoonheid in me op toen ik voelde dat de man die bij de
kunstwerken hoorde me van top tot teen bekeek. Of bewonderde, iets wat ik natuurlijk hoopte.
Ik deed of zijn aandacht mij totaal ontging om niet te gretig over te komen.
‘Ben je op zoek naar een schilderij, belle?’ sprak hij me aan.
Ik deed alsof ik hem niet gehoord had en bleef peinzend naar zijn schilderijen staren met een
hand onder mijn kin
‘Of wil je misschien zelf geschilderd worden?’
Bingo! Ik voelde een kriebel door mijn lichaam gaan.
‘Vijftig euro voor jou,’ ging hij verder.
Ik draaide me langzaam naar de kunstenaar toe alsof hij me nu pas was opgevallen. ‘Vijftig
euro? Dat is niet echt veel,’ antwoordde ik zakelijk.
De kunstenaar schudde zijn hoofd. ‘Nee, niet veel.’
Ik bekeek man eens goed. Hij zag er een beetje smoezelig uit met zijn grote trui en onverzorgde
haren. Zijn broek hing te laag waardoor zijn kruis tussen zijn knieën hing. Ik was iemand die
van stijl hield en dat had deze man duidelijk niet. Maar ja, aan de andere kant, je kunt een
gegeven kunstenaar die jou naar grote hoogten brengt ook niet in de bek kijken. Ik besloot hem
daarom een kans te geven want eerlijk was eerlijk, zijn schilderijen waren geweldig.
‘Nu moet jij eens even goed naar me luisteren, Scrooge,’ zei ik streng om niet te gretig over te
komen. ‘Normaal krijg ik zo’n honderd dollar per sessie. Dus voor minder doe ik het zeker
niet.’ Ik keek hem daarbij hooghartig aan.
De kunstenaar keek me aan met zijn lodderige ogen, maar reageerde niet op mijn voorstel.
Misschien moest ik toch een beetje voorzichtiger beginnen, ik wist tenslotte nog niet hoe
Parijzenaars onderhandelden.
‘Voor dat geld poseer ik dan wel naakt natuurlijk,’ zei ik er daarom maar snel erachteraan.

De kunstenaar krabde even op zijn hoofd en kneep zijn ogen samen. ‘Jij wilt naakt geschilderd
worden?’
Ik knikte. ‘Ja hoor, geen probleem.’
De kunstenaars ogen lichtten op. Ik voelde de opwinding door mijn lijf gieren en snel zette ik
wat dingen voor mezelf op een rijtje. Als ik een schilderij van mezelf liet maken door hem, al
was het maar voor vijftig euro, dan had ik in ieder geval een begin gemaakt en waren de
eerste verdiensten binnen. En misschien wilde hij wel meer schilderijen van me maken, dan
had ik direct een portfolio. Dan zou daarna het balletje vanzelf verder rollen en zou er vast
een kunstenaar op mijn pad komen voor wie ik me niet hoefde te schamen als ik naast hem
liep
Ik vond het een reuze goed plan dus ik herhaalde nog eens: ‘Ja hoor, je mag me gewoon naakt
schilderen.’
‘Dus jij wilt mij honderd euro betalen voor een naaktportret?’ De kunstenaar schudde
ongelovig zijn hoofd.
Wat?! Ik moest betalen? Had die man verf in zijn oren of zo?
Ik draaide met mijn ogen en zuchtte diep. ‘Nee Picasso, je begrijpt me niet. Jij. Betaalt. Mij,’
articuleerde ik overdreven.
De kunstenaar keek me even aan en begon hard te lachen. Ik wist niet wat er zo grappig was
aan wat ik hem net duidelijk had gemaakt, maar ik lachte maar een beetje mee. Misschien was
dit Franse humor.
De kunstenaar veegde de tranen uit zijn ogen. ‘Je begrijpt het niet,’ hikte hij nog even na. ‘Ik
betaal niet voor modellen. Vrouwen staan voor me in de rij om geschilderd te worden.’
‘En zij dan?’ en ik wees met mijn vinger naar zijn schilderijen.
Trots draaide de kunstenaar zich naar zijn kunstwerken toe. ‘Ja, maar dit zijn professionele
modellen. Ik betaal alleen voor modellen met ervaring.’
‘Hallo!’ zei ik strijdlustig. ‘Ik ben geen amateur hoor. Weet je wel hoe vaak ik model heb
gestaan voor de beste kunstenaars in San Francisco en omstreken?’
‘San Francisco?’ De kunstenaar stak een sigaret op en blies de rook langzaam uit. Hij volgde
even de wolkjes die in de lucht vervaagden en keek me toen weer aan. ‘In San Francisco zijn
geen kunstenaars, daar lopen alleen hippies rond met te veel LSD in hun lijf.’
Hij vond zichzelf schijnbaar erg grappig, want hij lachte weer zo hard dat zijn sigaret tussen
zijn lippen vandaan schoot en op de grond viel. Snel raapte hij de sigaret op en stak ‘m
opnieuw in zijn mond.
Ik werd nu echt pissig. Ik kwam hier met de beste bedoelingen, probeerde een goed gesprek
te voeren en ik werd keihard uitgelachen. Ik besloot in de aanval over te gaan. Ik zou ‘m
krijgen, die Rubensfiel of weet ik veel hoe iemand heet die van dikke vrouwen houdt.
Om mijn woorden kracht bij te zetten, plaatste ik mijn handen in mijn zij en deed een stap
naar hem toe. ‘Dus het is waar wat ze over jullie Fransen zeggen?’ zei ik met een uitdagende
blik in mijn ogen.
De kunstenaar stopte met lachen. ‘En wat zeggen ze dan over ons?’
‘Dat jullie ontzettende arrogante kwasten zijn.’
Ik gaf mezelf een denkbeeldige high five voor deze geweldige woordspeling. Kunstenaars,
kwasten… hoe kwam ik er op.
Even leek de kunstenaar van zijn stuk gebracht, maar begon toen weer hard te lachen.
Waarom lachte deze man zoveel? Waar waren die goede oude kunstenaars gebleven die
gebukt gingen onder de zwaarte van het leven?
‘Je bent grappig,’ zei hij. ‘Maar… c’est vrai. Wij Fransen mogen ook een beetje arrogant zijn.
Want kijk eens wat wij de wereld allemaal hebben gegeven. De beste en grootste kunstenaars
hebben hier in Parijs geleefd. Denk aan Picasso, Degas, Matisse, van Gogh. Welke andere stad
kan dat van zichzelf zeggen? Geen één toch, n’est ce pas?’
Ik zuchtte diep. Wat konden mij die dode kunstenaars schelen? Het ging nu even om mij.

Veelgestelde vragen
Waarom een boek dat zich afspeelt in Parijs?
“Ik heb altijd een speciale band gehad met Parijs. Het is mijn tweede thuis. Daarnaast
spreekt Parijs voor velen tot de verbeelding, denk aan de rijke geschiedenis van de stad, de
zweem van romantiek die er altijd rondwaart, Parijs heeft gewoon iets magisch.
Wat daarnaast meespeelt is dat dit verhaal is begonnen als filmscript en Parijs natuurlijk
een prachtige locatie is om een film te draaien.
Dus toen de drie hoofdpersonages tot leven kwamen, wist ik direct dat zij op deze plek
moesten zijn. Parijs is de stad van de schrijvers, de kunstenaars en culinair genot, drie
ingrediënten die in mijn boek aan bod komen.”

Zijn de personages op jezelf gebaseerd?
“Ik denk dat dit de meest gestelde vraag is die ik krijg. Of de vraag dat mijn personages op
bekenden gebaseerd zijn. Het antwoord is nee. Tenminste, niet bewust. Natuurlijk stop je
karaktertrekken van jezelf in een personage, de goede en minder goede, daar ontkom je
niet aan.”

Kun je een voorbeeld geven?
“Ik heb het dromerige van Chloe. Als mijn leven niet zo spannend is, duik ook ik graag
weg in een verhaal en beleef ik het alsof ik er zelf bij ben.
Wat betreft Sofia, we hebben twee dingen gemeen. Ik bewaar, net als zij, graag de lieve
vrede, wat me soms duur komt te staan en daarnaast ben ik gek op alles wat met eten te
maken heeft. Ik zou het heerlijk vinden om haar delicatessenwinkel te mogen runnen in
een van de leukste straten van Montmartre.
Ik deel ook zeker een karaktereigenschap met Lizzy. Ongeduld. Verder lijken we niet op
elkaar, al vond ik het heerlijk om via haar tegen alles aan te schoppen en met regelmaat
egoïstisch te mogen zijn.”

Heb je een band met je personages?
“Jazeker! Toen ik begon met schrijven heb ik iedere vrije minuut met deze drie vrouwen
doorgebracht. Op een gegeven moment weet je precies wie ze zijn, waar ze van houden en
wat ze verafschuwen, dat schept wel een band.
Toen ik vorig jaar een maand lang in een piepklein appartement in Montmartre aan mijn
boek werkte, in dezelfde straat waar Sofia haar winkel heeft, kwamen de personages nog
meer tot leven, alsof ze zo de hoek om konden komen wandelen met een baguette onder
hun arm.”

Heb je de smaak van het schrijven te pakken gekregen?
“Ja, ja en nog eens ja! Ik schrijf al jaren, ik vind het leuk om mijn hersenspinsels op papier te
zetten, maar ik had nooit gedacht dat ik ooit een boek zou schrijven. Ik was er zeker van dat ik
daar geen geduld voor had, dat ik binnen de kortste keren zou afhaken. Maar niets was
minder waar, want toen ik eenmaal had besloten om eraan te beginnen, was ik na het eerste
hoofdstuk verkocht. Ik had nooit gedacht dat ik mezelf nog zo zou verrassen.”

Heb je een schrijfritueel?
“Ik ben sowieso het productiefst als ik een hele dag de tijd heb om te schrijven. Ik sta op zo’n
dag rond half zeven op, om daarna een sprintje te trekken richting de sportschool. Als ik na
een uur weer thuis kom, stap ik onder de douche en ga aan de slag. Ik schrijf de hele dag door
tot een uur of vijf. Dat lijkt veel, maar in die uren zit ik ook regelmatig op social media. Vooral
als ik een lastige scène aan het schrijven ben heb ik nog weleens de neiging om weg te
vluchten in de levens van andere mensen.
Aan het eind van de dag plof ik tevreden, (als ik veel meters heb gemaakt) of ontevreden (als
ik de helft van de tijd op internet zat), op de bank en kijk ik een serie of film. Niet heel
spannend allemaal.”

Kun je iets meer vertellen over de stadskaarten en je blog?
“Ik vond het leuk om de lezer iets meer mee te geven dan alleen het boek. Dus kan iedereen
die het boek koopt drie stadskaarten downloaden met de favoriete plekken van de
personages. Daarnaast ben ik anderhalf jaar geleden een blog begonnen, Destination: Paris!
waar Chloe, Sofia en Lizzy bloggen over alles wat hen bezighoudt in Parijs.”

Wat zijn je verdere plannen?
“Ik wil graag ontdekken of er leven in het filmscript zit, dat wil zeggen dat ik ga kijken of er
een producent geïnteresseerd is in dit verhaal.
Misschien ga ik ook wel een tweede deel schrijven, het lijkt me leuk om te weten hoe het
verder gaat met de drie vrouwen. Daarnaast liggen er nog wat ideeën rond Bestemming: Parijs!
te wachten die ik nog verder wil uitwerken, maar als dat allemaal gaat lukken, wordt het een
groot avontuur!
Verder zou ik het geweldig vinden als ik een eigen appartementje in Parijs kon vinden, maar
dat blijft vooralsnog een droom.”

Recensies
“In elk van de drie meiden die een rol hebben in dit heerlijke boek, herken ik ook iets in
mezelf. Daarnaast raakt het ook op een zoete manier de grotere thema’s van het leven aan.
Elke pagina ademt de geur van croissants, de romantiek van de lichtstad en het verlangen
naar meer.” - Froukje de Both

“De avonturen van Chloe, Sofia en Lizzy zijn zo spannend en ontroerend dat ik
het boek in één ruk heb uitgelezen! Na afloop voelde het alsof ik er drie nieuwe
vriendinnen bij heb gekregen.” - Ophélie - Parisian blogger
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