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Wat maakt een persoon stijlvol ?
L: « Houding, taalgebruik, naturel zijn. »
S: « Zichzelf, alleen maar zichzelf en niet de likes van
een ander of een grote designertas. »
Op je nachtkastje?
S: « Persepolis van Marjane Satrapi, Sergej Diaghilev van
Sjeng Scheijen. Nietzsches Tranen van Irvin D. Yalom, La
Promesse de l’aube van Romain Gary, The Beautiful and
Damned van F. Scott Fitzgerald en L’Art de se taire van
Abbé Dinouart. »
L: « Au Bonheur des Dames van Émile Zola en een stapel
tijdschriften met Post-its waar ik niet aan toekom. »
Waar mag het een meisje van tegenwoordig niet aan
ontbreken ?
L: « Een notitieboek, een paar brogues, een mooie ring
en lipgloss. »
S: « Zelfvertrouwen, een goede collecties zijden bloesjes,
de taxi-app Le Cab en liever een hoed dan een muts. »
Lucy Archibald

Geestige eigenschap van de Parijzenaren?
S: « Ze dragen de truien van hun grootouders. »
L: « Ze zijn de grootste afnemers van McDonalds. »
Grootste misverstand dat je als Nederlandse in Parijs
hebt meegemaakt?
S: « Fransen willen niet de waarheid, ook niet als ze
erom vragen. Ze willen een aangename en opgepoetste
versie ervan. »

Sophie (links) en Lavinia
(rechts) in Parijs.

paris mon amour
Parisiennes in hart en ziel, maar toch les Hollandaises in thuisbasis Parijs.
Schrijfster Sophie van der Stap en Mugler's communicatiemanager Lavinia Schimmelpenninck
wijden er een creatief-informatieve blog aan.

Mooiste Franse gezegde?
L: « À fond la caisse! Dat zegt men in het geval van hard
rijden, veel feesten en naar luide muziek luisteren. Het
heeft altijd een positieve ondertoon. »
Hoe zie je jezelf als oude dame?
S: « Tussen de boeken en aan tafel tussen de kinderen
en kleinkinderen. »
L: « Dezelfde persoon met meer rimpels, in een huisje
aan zee, mooie muziek, thee met Sophie en een hele
grote keuken waarin ik veel geliefden zal ontvangen. »
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e meeste bloggers vergaren pas faam nadat hun
‘eilandje op het web’ een succes is gebleken.
Bij Sophie en haar goede vriendin Lavinia is
dat net andersom. Sophie van der Stap staat
natuurlijk bekend om haar debuutroman Meisje met
negen pruiken (die zelfs is verfilmd), waarna meer boeken
volgden en columns in de NRC. Lavinia specialiseerde
zich in styling en artdirection en werkt nu bij modehuis
Thierry Mugler. De twee moderne bohémiennes verruilden regenachtig Amsterdam voor de belofte van Parijs.
Puur om de bekende omgeving te ontvluchten, vanwege
de onweerstaanbare energie van de stad, de diners, de
ontmoetingen, de aankleding. En natuurlijk voor de
liefde. Lavinia vertelt hoe ze na een week flirten met
La Ville-Lumière verliefd werd op de stad en viel voor
de charmes van een Fransman. Dat is nu alweer jaren
geleden. Vandaag de dag ontmoeten de twee vriendinnen
en collega's elkaar graag in Café de Flore om te praten
over hun nieuwste bezieling: de blog Les Hollandaises,
waarin mode, kunst, cultuur, filosofische mijmeringen
en het Parijse leven een plek krijgen.
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Omschrijf elkaar.
Lavinia: « Sophie is een prachtige, vrije, rare vogel met
rode lippenstift. Haar leven is een eindeloos en kleurrijk
avontuur. Ik bewonder haar eigenzinnigheid en rust. »
Sophie: « Het meisje dat wakker wordt met een idee en
het dezelfde dag nog heeft uitgewerkt. Zonder enige
angst of twijfels. Lavinia is de persoon die straalt, die
mensen aantrekt. »
Op de planning vandaag?
S: « Toevallig hebben we vandaag onze wekelijkse rendezvous voor de blog. En een lunch in de buurt van de Opera.
Waarschijnlijk wordt het Kunitoraya op de Rue Villedo
in het tweede arrondissement. 's Ochtends schrijf ik
drie à vier uur. »
Waarom les Hollandaises?
S: « Op de blog worden onze Franse en Nederlandse
kant verenigd. In Parijs zijn wij ‘les Hollandaises’, in
Amsterdam ‘les Parisiennes’. We blijven altijd buitenstaander en beschrijven Parijs door onze ogen. »

Favoriete adresjes in Parijs
Restaurants
Le Mary Celeste, 1 Rue Commines: voor het eten, de sfeer,
de cocktails, en omdat het zich in het leukste gedeelte
van de Marais bevindt.
Bonjour Vietnam, 6 Rue Thouin: heerlijk Vietnamees
eten verstopt in het vijfde arrondissement.
Koffie
Ten Belles, 10 Rue de la Grange aux Belles: voor de beste
koffie.
Winkel
The Broken Arm, 12 Rue Perrée: een boetiek en café.
Nachtleven
Le Nano Club, 12 Rue Sainte Anne: doordeweeks een
onschuldige striptent, maar op zaterdagavond feest.
April/mei 2014

73

