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Een van de aardigste films van regisseur
Woody Allen is de romantische komedie

’Midnight in Paris’. Een jonge Amerikaanse
schrijver laat in de Franse hoofdstad zijn ver-
loofde in de steek als hij daar op een avond
door een handvol grote kunstenaars, zoals
Hemmingway en Picasso, wordt meegesleept
naar de jaren twintig. Een eigentijds sprookje
maar dan met echte mensen. Leuke onzin?

Onlangs bezocht ik in Parijs een restaurant.
Het liep al tegen ’midnight’, maar het was er
stampvol. Menigeen was er met iedereen ge-
passioneerd in gesprek. Gek genoeg herkende
ik meteen allerlei bekende Parijse gezichten
van weleer. In een hoekje zat Edith Piaf. Ver-
derop at Josephine Baker. En de man met die
krullen, daar verderop? George Brassens, hij
dronk een glas wijn met ’Brave Margot’. 

Naast ons nam een reusachtige vent plaats met
een prachtige kop. Gérard Depardieu? Schater-
lachend begon hij als een jongleur met de
flacons met sauzen een veelbelovend voorspel
tot het hoofdnummer: de grote verdwijntruc
met een onwaarschijnlijke maaltijd. Was de
stripfiguur Obélix mens geworden? 
Dat filmverhaal is niet verzonnen. Het is echt
gebeurd. Dat kan in Parijs, rond ’Midnight’.

Hans Visser Hans Visser ✱ h.visser@hollandmediacombinatie.nl

Midnight

Tijdens de Boekenweek kun je een
twee uur durende literaire wande-
ling maken door de binnenstad
van Amsterdam met Mechteld
Jansen van Booklovers’ Tours en
zelf ontdekken waar de schrijvers
hun inspiratie vandaan haalden.
Van Nescio tot A.F. Th van der
Heijden en van Gerard Reve tot
Herman Koch. De literaire wande-
ling start bij boekhandel Scheltema
aan het Rokin, met wie Jansen voor
deze wandeling een samenwerking
is aangegaan.

Verleidingen
Amsterdam blijkt talloze plekken
te hebben waar schrijvers, dichters
of romanpersonages aan allerlei
verleidingen zijn blootgesteld - en
soms ervoor zijn bezweken. Ter
plekke vertelt Jansen welke uit-
spattingen zich daar hebben afge-
speeld en leest ze fragmenten voor. 
Meteen op de hoek van Scheltema
staan we al op een belangrijke
literaire plek: het Piespoortje uit
’Onder het plaveisel het moeras’,
deel drie van de romancyclus ’De
tandeloze tijd’ van A.F.Th. van der
Heijden. „Officieel heet dit tunnel-
tje Beurspoortje, maar de hoofd-
persoon uit deze cyclus, Albert
Egberts, wil hier drugs kopen en
noemt het ’t Piespoortje. De hoge
cultuur van Amsterdam Zuid botst
hier hard op het straatleven, waar
de verboden vruchten, in de vorm
van drugs, volop aanwezig zijn.”

Beelden
Het voorlezen van enkele fragmen-
ten uit dit boek brengt de woorden
direct tot leven, omdat je precies
op de plek staat waar zich dit heeft
afgespeeld. De beelden maak je er
moeiteloos zelf bij in je hoofd.
Met de boeken van Van der Heij-
den in de hand kun je makkelijk
allerlei plekken in de Amsterdamse
binnenstad herkennen, maar soms
verandert hij de namen. „Café De
Pels heet in zijn boek De Luis en
restaurant Rum Runners is bij hem
Salsa Sellers. Hij gebruikt de histo-
rische ontwikkelingen in de stad
als grondstof voor zijn romans en
geeft daar mythische proporties
aan. Als je de plekken letterlijk
kopieert, heb je gewoon een soort
huiskamerrealisme, maar door de
manier waarop Van der Heijden
met zijn stof omgaat, krijgt de stad

iets mythisch.”
Een paar passen verder staan we
alweer stil, bij hotel Krasnapolsky.
De hoofdpersoon in ’Koetsier
Herfst’ van Charlotte Mutsaers
heeft last van een writers block en
is heel eenzaam. 
Als hij in het Vondelpark een mo-
bieltje vindt, ziet hij daar berichten
op binnenkomen voor de rechtma-
tige eigenaar. Een daarvan is een
verzoek om koffie te komen drin-
ken in Krasnapolsky. Hij besluit er
heen te gaan en als hij dat doet,
ziet hij daar een dame die hij direct
wil veroveren. Zij herkent hem,
omdat hij schrijver is en ze raken
aan de praat. Op het laatst wordt
hij overmand door pure geilheid.
’En toen opeens hield ik het niet
meer en werd ik overmeesterd door

hartstocht. (…) Avondgeuren. Mei-
geuren. Eau du Soir. Haar zwarte
schaambaard. De pruim met de pit
ertussen waaraan ik zuigen mocht.
En dat ik dan zou bijten, doorbijten.
Fruitsmaak. Bloedspatten. Gespar-
tel. Gegil van pijngenot. Dat ik niet
hoefde te spelen maar man mocht
zijn. Met alles erop en eraan man
mocht zijn. Tekeer mocht gaan als
een wilde. Een serieuze wilde. Een
wilde met wilde bedoelingen. Maar
geen bijbedoelingen. Serieuze wilde
bedoelingen. Wilde serieuze bedoe-
lingen. Wild Romance! Ah! Ah!
Eindelijk.’
De Bijenkorf, een paar meter ver-
der. ,,Ik heb ontdekt dat een stu-
dent makkelijk een scriptie zou
kunnen schrijven over de literaire
functie van de Bijenkorf in de
Nederlandse literatuur. in ’De
avonden’ van Gerard Reve heet het
weliswaar Het Wespennest, maar
het is toch onmiskenbaar dit be-
roemde warenhuis, en zo zijn er
nog talloze voorbeelden.’’ 
Ze leest drie fraaie fragmenten
voor, waarna je dit warenhuis nooit
meer met hetzelfde gevoel zult
betreden. Dat hier schrijvers, zoals

ook Hanna Bervoets in haar boek
’Lieve Celine’, op bijzondere ge-
dachten zijn gekomen, is makke-
lijk voor te stellen. Hier is overi-
gens een baby, voortgekomen uit
een verkrachting, de verboden
vrucht.
Vijftig meter van het beginpunt
van de wandeling zindert de lucht
al van literaire verboden vruchten.
Maar de binnenstad van Amster-
dam biedt nog veel meer op dit
gebied.

Beursbengel
Zo beschrijft Nescio een scène op
het terras van café De Beursbengel
op het Damrak, waar nu Kyoto
Sushi zit, en werd Gerard Reve
bekeerd tot het katholicisme in de
kerk Ons’ Lieve Heer op Solder aan
de Oudezijds Voorburgwal. 
Daar vlakbij is het drs.-P-plein,
waar het café Quartier Putain (hoe-
renwijk) staat. Hij schreef ooit een
liedje dat de naam van dit café
draagt. Later werd dit stukje van
het Oude Kerkplein naar hem
vernoemd. 
Vlakbij, op de Oudezijds Voorburg-
wal 71, woonde Maarten ’t Hart, die

- nadat hij in 1992 op het Boeken-
bal verscheen in vrouwenkleding -
ook door het leven ging als Maartje
’t Hart. Ook loop je langs het Spin-
huis, waar ’Een schitterend gebrek’
van Arthur Japin zich voor een deel
afspeelt.
Even verderop woonde Renate
Rubinstein ooit. In haar huis, op
nummer 115, begon een van de
meest spraakmakende geheime
romances in de literaire wereld,
met de getrouwde Simon Carmig-
gelt. Hun verhouding bleef geheim
tot ze allebei dood waren. Toen
verscheen haar boek ’Mijn beter ik’,
waar ze tot in detail over haar
grote, geheime liefde schreef.

Dagelijks t/m 2 april. Prijs: € 19,50.
www.bookloverstours.nl 

Langs verboden
vruchten lopen

Hanneke van den Berg
hanneke.van.den.berg@hollandmediacombinatie.nl

Verboden vruchten. Je kunt ze
plukken in alle soorten en maten.
Seks, overspel, drugs, drank, dief-
stal, verlangen naar wat anderen
hebben en jij niet. Al deze verbo-
den vruchten komen ook voor in
de literatuur. 

De Oudezijds Voorburgwal, waar onder meer Reve een huis had.FOTO STEFAN BIJNEN

Mechteld Jansen. FOTO STEFAN BIJNEN

Het terras waar drs. P elke zondagochtend wat dronk. FOTO STEFAN BIJNEN

Het Spinhuis. FOTO HANNEKE VAN DEN BERG

Geheime romance
tussen Carmiggelt
en Rubinstein

Amsterdam kent
talloze plekken
vol verleidingen 

De 82e editie van de Boeken-
week draait om verleiding en
verboden vruchten. Het jaarlijk-
se evenement werd gisteravond
geopend met het traditionele
Boekenbal, waar schrijvers,
uitgevers en redacteuren zich
onderdompelden in het tot hof
van Eden omgetoverde Paradiso
in Amsterdam.
Volgens organisator Stichting
Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek (CPNB) is het
thema weliswaar een beetje
gewaagd, maar komt het veel
terug in boeken. Zo vind je
drank- en drugsverslaafden in
’Meriswin’ van Hafid Bouazza,
gokkers in ’Alles of niets’ van
Khalid Boudou en seksjunks in
’De 120 dagen van Sodom’ van
Marquis de Sade. Joanne Harris
schrijft over troosteters in ’Cho-
colat’ en in ’De buitenvrouw’
van Joost Zwagerman en Kluun’s
’Komt een vrouw bij de dokter’
draait het om overspeligen.

Geschenk van
Herman Koch
Het Boekenweekgeschenk, dat
boekwinkels cadeau doen bij een
aankoop van 12,50 euro of meer,
is dit jaar van Herman Koch
(’Het diner’). ’Makkelijk leven’
vertelt over een gevierd schrijver
van zelfhulpboeken, die een
gelukkig leven leidt met zijn
vrouw en twee volwassen zonen.
Als zijn schoondochter op een
feestje vertelt dat ze door zijn
zoon wordt geslagen, moet hij
opeens alles op alles zetten om
zijn eigen problemen de baas te
worden. Het Boekenweekge-
schenk verschijnt in een oplage
van 657.150 stuks. Dat zijn twee-
duizend meer dan vorig jaar.
Connie Palmen schreef dit jaar
het Boekenweekessay ’De zonde
van de vrouw’, dat tijdens de
Boekenweek voor 3,50 euro te
koop is en waarvan er 56.500
verschijnen. Beide auteurs ston-
den al lang op het verlanglijstje
van de Stichting CPNB.

Schrijvers op
tournee
De boekenweekauteurs gaan
tijdens de Boekenweek ook op
tournee. Zo reist Herman Koch
langs boekhandels in onder
meer Bussum (29 maart), Scha-
gen (30 maart), Noordwijk (31
maart), Leiden (31 maart), Haar-
lem (1 april) en Heemstede (1
april). Connie Palmen komt naar
boekhandels in onder meer
Leiden (31 maar).
Koch en Palmen zijn morgen
ook te gast in het televisiepro-
gramma ’VPRO Boeken’ (NPO2,
19.15 uur).
De Boekenweek duurt tot en
met 2 april. Traditiegetrouw
kunnen mensen op de laatste
dag gratis reizen met de NS op
vertoon van hun Boekenweekge-
schenk.

82e editie van 
de Boekenweek

❜ Ik loop mezelf
soms voorbij. Ik wil

gewoon het liefst
alles tegelijk en
vergeet dan om

rust te nemen ❜(Dionne Stax in Libelle)

Amsterdam ✱ Plien van Bennekom
en Beau Schneider spelen de
hoofdrollen in de theatervoorstel-
ling over Hendrik Groen. Het stuk
is het komende seizoen in de
schouwburgen te zien. Het boek
’Pogingen iets van het leven te
maken’ van de fictieve auteur Hen-
drik Groen, beschrijft op een hu-
moristische manier diens leven in
een seniorenhuis. In de voorstel-
ling speelt Scheider de hoofdper-

soon Groen, cabaretière Van Benne-
kom geeft gestalte aan de directrice
van het tehuis, waarmee Groen een
stille oorlog voert. Producent Inge
Bos zoekt contact met zorgcentra
omdat ze bij iedere voorstelling
plaatselijke senioren gastrollen wil
laten spelen. 
Intussen werkt Omroep Max ook
aan een tv-serie rond het boek,
waarin André van Duin de hoofd-
rol voor zijn rekening neemt.

Plien speelt in Hendrik Groen


