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INTRODUCTIE

We kunnen niet anders zeggen dan dat na 43 jaar er goed de mot zit in het album van onze
huwelijksreis. Daarom toch maar digitaliseren. In 2020 lukt het niet helemaal om het
materiaal vlekvrij en kleurecht te krijgen, maar het is goed om goede herinneringen af te
stoffen. Het origineel bestaat uit een plakboek met ansichtkaarten, knipsels uit brochures en
wat foto’s. En alle andere troep die we aan het papier konden vastplakken. We hebben altijd
“alle” bordjes gelezen die we bij bezienswaardigheden kunnen vinden (vooral Nelleke). Dat
onthouden we niet allemaal, dus voor deze reconstructie is wat “naslagwerk” gebruikt.
KEUZES

De eerste keuze die je maakt is uiteraard voor
elkaar, maar daarna de vraag “en dan”? Als je
besluit te trouwen is een feest de logische keuze.
Dus na het jawoord op 19 april 1977 in het
voormalig stadhuis van Zuilen hebben we een
receptie en een diner in het restaurant van het
Julianapark.
Een hele geslaagde dag, met als enige wanklank
een grootouder die, ondanks ons verbod, toch ineens met een preek begint. Maar ach, dat
blijkt in de jaren erna een goede training. Het christelijk geloof is een vrijbrief om keuzes van
anderen te negeren.
En als je dan getrouwd bent, ga je
dan ook op huwelijksreis of niet. En
zo ja waarheen?
Laten we wel wezen, na twee jaar
samenwonen verandert er weinig.
Wel weten we inmiddels dat we
graag samen met vakantie gaan. En
dat we een beperkt budget hebben.
Natuurlijk, we hebben uitgespaard op de foto’s, omdat oom Bert van Nelleke zich als
hobbyfotograaf helemaal uitleeft. En we gaan dit jaar al een paar weken weg. Weliswaar
voor de studie, maar het is wel naar Yorkshire en Schotland. Tijd en geld om heel ver weg te
gaan is er dus niet. En daarom de “traditionele” keuze voor een paar dagen Parijs.
BOEKEN

Helaas, pogingen om een rijbewijs te halen zijn niet succesvol geweest. En omdat we toch
maar een paar dagen weg willen is de trein de logische keuze. Datzelfde geldt voor het
boeken van de reis: dat doe je via een reisbureau. Nu hebben we daar wat bedenkingen,
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want die zijn duur, en wat koop je voor je geld? Mijn vader adviseert om eens te gaan praten
bij reisbureau Onog op de Mariastraat. Het wordt gerund door “Ome George”. Hij is
communist en heeft zelfs nog in de Utrechtse gemeenteraad gezeten.
Ook communisten moeten eten, en dus is hij een tweedehands boekwinkel begonnen. Dat
lijkt niet voldoende om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud en daarom is hij achterin
de zaak een reisbureautje begonnen.
Wie binnenkomt snapt onmiddellijk waarom de boekenverkoop hem geen ruim inkomen
heeft opgeleverd. Hij lijkt lezen belangrijker te vinden en alles ligt door elkaar, deels op
planken, deels op stapels.
Wij leggen onze plannen uit, en hij kan ons via Holland International
een fatsoenlijk aanbod doen: voor ƒ 552 vier dagen Parijs voor twee
personen, inclusief treinretour. Daarvoor krijgen we dan ook nog
wat brochures over de stad en een plattegrond. Op iedere brochure
staat een stevig stempel: “Boycot Stierengevechten”. Hoewel we het
volstrekt met hem eens zijn, kan ik het toch niet laten om te vragen
waarom het stempel er op staat. Stierengevechten zijn in Frankrijk absoluut verboden. “Tja”,
is zijn verweer, ”Misschien wel, maar jullie moeten er toch maar niet heen gaan”. Je kunt van
ome George van alles vinden, maar niet dat hij niet principieel en strijdvaardig is. In ieder
geval hebben we onze eerste omschrijving van Parijs, die we toch maar integraal opnemen..

Parijs
Deze metropool is én blijft de riante en sfeervolle stad, die jaarlijks op
honderdduizenden een magnetische aantrekkingskracht uitoefent. Parijs heeft geen
reklame nodig.Om het maar eens heel gewoontjes te zeggen,: men raakt er niet
uitgekeken. En daarom zijn er zo ontzettend veel mensen die er geregeld naar toe gaan.
In Parijs voelt men zich onmiddellijk thuis. Ook wie er voor het eerst komt voelt zich
geen vreemdeling. Het is haast een ondoenlijke zaak in kort bestek alle
bezienswaardigheden op te noemen die in de Franse hoofdstad op bezoekers en
bewonderaars wachten. Weinig steden ter wereld zijn zo rijk met monumenten en
kunstschatten gedeeld. Maar … wat Parijs vooral tot Parijs maakt is de sfeer. Parijs
moet je “proeven”. Vol en gezellig zijn de brede boulevards, vol zijn de terrassen bij de
cafees en restaurants, overvloedig is het aantal musea, historische gebouwen en
monumenten. Parijs leeft tot diep in de nacht. In deze stad ontmoet u een vorstelijk
verleden en een modern heden. U ontmoet er de wereld. En wanneer u straks staat op
de heuvel van Montmartre en u ziet de enorme stad aan uw voeten liggen, dan weet u
dat Parijs ook een beetje van u is.
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DE REIS
HEENREIS, 20 APRIL

Je kan niet beweren dat we uitslapen na de trouwpartij. Voor
achten zijn we in Amsterdam voor de reis naar Parijs. We gaan
naar Gare-du-Nord en moeten vanaf daar bij het hotel zien te
komen. Daarvoor worden gewaarschuwd in de begeleidende
tekst. Ook die maar even, en letterlijk, in zijn geheel:

Aanwijzingen voor de reizigers naar PARIJS RIT
Plaatselijk vervoer in Parijs is niet inbegrepen en derhalve voor eigen
rekening.
Het verdinet aanbeveling voor betaling van konsumpties onderweg
vreemde valuta mee te nemen.

Het nadrukkelijke
advies voor de
E.e.a ter voorloming van omrekening tegen onjuiste koersen.
vreemde valuta is ten
VERGEET NIET DE LABELS AAN UW BAGAGE TE BEVESTIGEN !
onrechte, Wagon-Lits
rekent gewoon ƒ 1,10
af voor een kop koffie.
Dat blijkt uit een volgende pagina, waar een eerste deel
van de bonnetjes en andere meuk is samengevoegd. Met
de metro komen we snel op Place de la Republique en van
daar bij hotel “Le Bel Air” op 5 Rue Rampon.
Van zo’n treinreis wordt je niet heel moe, dus we stappen
snel weer in de metro naar Etoile, waar we de Arc de
Triomphe (gebouwd tussen 1806-1836) op klimmen. Onze
studentenkaart levert direct korting op
. Misschien is de
Arc met zijn 50 meter niet heel hoog, maar het staat wel

centraal op een heuvel, zodat
je een fantastisch uitzicht over
de stad hebt. In de verte zie je
de ene kant uit de Eifeltoren,
in de andere richting de Sacre
Coeur. En het plein heet niet
voor niets Etoile, je kan er in alle richtingen uitkijken over de boulevards.
PARIJS 1977
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Als we zijn
uitgekeken
wandelen
we over de
Champs
Elysees en
Place de la
Concorde
naar de
Tuilleriës
om
uiteindelijk
uit te
komen bij
het Louvre.
Zoals te zien is op de kaart gaat dat niet
zonder omweg. Bij concorde lopen we even
tussen het Grand- en Petit Palace door om
naar de beroemde Pont Alexandre III over
de Seine te kijken. Die art nouveau is aan het
eind van de
19e eeuw
gebouwd in
het kader van
de wereldtentoonstelling en vernoemd naar de de Russische tsaar.
Bij het Petit Palace staat ook het beeld van George
Clemenceaux, de minister-president tijdens de 2e
wereldoorlog. Het is een prachtbeeld, dat meer een mens dan
een bobo neerzet.

De Tuilleries is een
wandelgebied, met een grote
vijver, met fontein, waar
stoeltjes en bankjes bij gezet
zijn waar men, met dit mooie
weer, graag gebruik van
maakt.
PARIJS 1977

6

Aan het eind van het park zie je een tweede triomphboog staan,
voor het Louvre. Deze “Carrousel” is een stuk kleiner dan de Arc,
maar eigenlijk net zo mooi, met drie bogen een een beeld met
paarden er op.
Vanaf daar lopen we door naar de Seine, langs de dierenwinkels
waar we onder andere een zwaan kunnen kopen. Daar staat ook
La Samaritaine, een van de grote warenhuizen van de stad.
Via de Pont au Change gaan we verder naar Île de la Cité, of zoals
we het beter kennen uit Asterix “Lutetia”. Hier is, voor de Notre
Dame, het middelpunt van Frankrijk, of, zoals de Fransen
denken, het middelpunt van de wereld.
Op het Île in het midden van de Seine staat sinds de 4e eeuw een kathedraal. In de 12 eeuw
vond de bischop deze St. Stefanuskathedraal niet mooi genoeg en liet hem volledig
afbreken, waarna de huidige Notre Dame werd neergezet. Dit was wel een bouwproject van
zo’n 250 jaar. Tijdens de Franse revolutie is het geheel zwaar beschadigd. In het eerste
decennium van de 19e eeuw is de kerk gerestaureerd tot de huidige vorm.
De buitenkant en de portalen zijn fantastisch versierd met talloze beelden. Ook de
binnenkant is niet verkeerd, vooral de glas in loodramen vinden we prachtig.

Hierna steken we door naar de zuidkant van de Seine, waar we eerst tegen de befaamde
boekenstalletjes oplopen. Het zijn kisten die op de kademuur zijn gemonteerd, ’s avonds
gaat het deksel dicht en is de winkel gesloten.
Het verhaal gaat dat dit in het verleden alleen boekstalletjes waren, maar nu is er ook veel
aanbod voor toeristen, vooral “artistieke ansichtkaarten” en mooie, grote prints voor aan de
muur thuis.
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Hoe mooi ook, het lijkt ons niets voor onze
studentenetage aan de van Limburg Stirumstraat in
Utrecht.
Het verbaast ons, want je leest het nergens in de
“promotie” van Parijs, maar de stad heeft ook nog
Romeinse resten. Op de Rue du Sommerard zien
we het Romeinse Badhuis van Cluny. Het is best
goed onderhouden en leuk om te bekijken.

De reis en de wandeling leidt
uiteindelijk tot een stevige honger. Nu
is dat in dit deel van de stad niet echt
een probleem, er zijn heel wat
restaurants. Het probleem is eerder
wat we gaan eten. We eindigen bij “Chez Zorba” een Grieks restaurant op 14 Rue Gregoire
de Tours. Daarna zetten we metro kaartjes in om bij het hotel te komen.
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LE QUARTIER LATIN EN OMGEVING, 21 APRIL

Vandaag beginnen we aan de kant waar we
gisteren zijn geëindigd: zuidelijk van de Seine, in
het Quartier Latin. Daarbij loop je direct al tegen
twee kerken op. De eerste is de Saint-Germainsdes-Prés. Het is de oudste kerk van de stad, uit
de 11e en 12e eeuw. Dat wil zeggen, de huidige
kerk. Voor
die tijd
stonden er
ook vier,
maar
Noormannen
hebben die
verwoest. Op
basis van de
bouwtekeningen werd het Romaans gebouw steeds
weer “min of meer” op dezelfde manier opgebouwd.

Van daar lopen we door naar de St.
Sulpice.
Deze 17e eeuwse kerk is de een na
grootste in Parijs, wat een
mogelijke verklaring is voor de foto
die ik er van genomen heb.
Met het mooie weer is het vooral
leuk om buiten te zijn, dus we
gaan de kerken niet in, maar
lopen door naar het Palais de
Luxembourg. Het paleis is
gebouwd tussen 1615 en 1645
voor Maria de Medici, regentesse
van Lodewijk de XIIIe. Na revolutie
en restauraties is het nu de plaats
van de Franse Senaat. Het is een
aardig gebouw om eens te
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bekijken, maar wat het bezoeken van
deze tuin echt de moeite waard maakt is
het park er omheen.
Allereerst is er een vijver waarvan het
lijkt, door knappe aanleg van de
omgeving, dat het water scheef staat.
Verder staan er veel verschillende mooie
grote bomen met ertussen een groot
aantal beelden. Op de artistiek/
nostalgische kaart van het paleis is links, op de achtergrond, iets meer van de St.Sulpice te
zien dan op mijn foto.

Vlakbij het Palais de Luxembourg ligt de Sorbonne. Nu is dat natuurlijk een achtenswaardige
universiteit, met op het
hoofdgebouw een mooie
koepel. Als goede studenten
willen we natuurlijk ook
weten wat wij van dit
intellectuele centrum van de
stad kunnen meenemen. Het
resultaat is onverwacht,
maar aangenaam: om 10:30
uur zitten we in La Faculté
aan de pizza!
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De volgende stop op de
wandeling, richting het Jardin des
Plantes is het Pantheon. In 1757
werd begonnen met de bouw,
maar het was pas in 1789
voltooid. Ook dit
neoclassicistische bouwwerk was
een kerk, maar tijdens de Franse
revolutie werd bedacht dat het
enorme gebouw meer iets was
om de grandeur van Frankrijk te
eren en eindigde het Pantheon
als mausoleum waar heel
beroemde Fransen worden
begraven, zoals Zola, de Curies
en Dumas. Ook hier moeten we
we uiteraard even naar binnen. Naast de monumentale bouw is er meer kunst te zien, zoals
een muurschildering over het leven van Jeanne d’Arc (hier de kroning van Charles VIII)

Daarna komen we langs de St.Etienne-du-Mont. Deze kerk is
gesticht in 1222, op de resten van een oudere kerk. Het heeft een
zeer bewogen geschiedenis, waarvan het centrale thema lijkt dat hij
altijd te klein was en daardoor steeds verbouwd en uitgebreid is.
Ook passeren we nog de polytechnische school. Daarna blijkt dat de
St. Etienne niet eens het oudste deel van de wandeling is. Want wat
verder komen we bij onze tweede Romeinse oudheid tegen, de
Arena van Lutetia.
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Het stamt uit de 1e eeuw, en werd in de
eeuwen daarna gesloopt tot het rond 1200
volledig onder de grond verdween. In 1860
werden de fundamenten opgegraven en
uiteindelijk werd het amfitheater
grotendeels gerestaureerd. De vraag is dan
of er een toekomst is voor dit
gerestaureerde monument.

Wij denken van wel, in feite zijn we er zelfs
van overtuigd. De Fransen spelen er nu
namelijk Jeu de Boules, en probeer daar
maar eens een eind aan te maken.
Als goede studenten biologie is de volgende
stap de “Jardin des Plants”. Helaas is het
zoölogisch museum gesloten, maar het is
een aardige tuin, en ze hebben een
“menagerie”, een mini dierentuin. Hoewel we er, leve de collegekaart, weer voor half geld in
komen, moeten we hier zelfs voor het toilet betalen. Voor ons doen maken we vrij veel
foto’s, zie volgende pagina. De tuin is al heel
oud, in 1635 startte het als koninklijke tuin,
maar werd vrij snel opengesteld voor het
publiek. Sindsdien is het park behoorlijk
uitgebreid, zeker toen aan het eind van de
18e eeuw ook de dierentuin uit Versailles
werd toegevoegd. En er is een terras, waar
we wat drinken om bij te komen van de
eerste kilometers.
Het volgende gebouw wat we bezoeken is
de grote moskee van Parijs, het is de
grootste van Frankrijk en een van de
grootste van Europa. Hij is gebouwd tussen
1922 en 1926, als dank van de Fransen voor
de enorme inzet van de Moslims in W.O.I.
We zijn nog nooit in de moskee geweest,
dus we betalen graag om eens binnen te
kijken. Daarbij blijken we direct een
gestencilde handleiding gekocht te hebben.
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Ons Frans is niet goed genoeg om het verhaal van de moslims te kunnen volgen, maar ze zijn
erg vriendelijk, en we leren in ieder geval weer iets. In W.O.II werd de moskee gebruikt als
onderduikadres en werden er op grote schaal papieren vervalst voor joden. De moskee is
voor de meesten onbekend, hoewel de vierkante minaret van 33 meter best hoog is. Deze
moskee is gebouwd in een Moorse stijl.

Nu we deze hoek van de stad gehad hebben, en er
nog wel een deel van dag over is, besluiten we een
heel ander deel van de stad te pakken. We gaan met
de metro richting Pigalle, waar op Place Blanche de
Moulin Rouge te vinden is. Een bezoek aan Parijs
zonder een bezoek aan een nachtclub kan niet, als je
de toeristenindustrie gelooft.
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De folders in
het hotel
komen met
prijzen die
niet passen in
een

studentenbudget, dus we bewijzen dat het wel zonder
nachtclub kan. Neemt niet weg dat het aardig is deze
beroemde rode molen eens te zien.
Toch zijn we hier zeker niet voor niets. Pigalle ligt aan de voet
van Montmartre, en vandaar kan je met 222 trappen de heuvel
op naar de Sacre Coeur, de basiliek uit 1887 die ernstig aan een
suikertaart doet denken. Het is zo’n kerk die je nooit echt mooi
gaat vinden, maar je kan er niet omheen, en het uitzicht over
Parijs, vanaf de top van de trappen, is geweldig.

Hoewel de Sacre Coeur
zoveel aandacht trekt dat
het lijkt of het de enige
plek is die hier van belang
is, is er op Montmartre
heel veel meer te zien. Als
je twee keer de hoek omgaat sta je al op de Place du Tetre. Op dit plein zijn veel artiesten
actief. Onder andere Pablo Picasso heeft hier gewoond en geschilderd. Nu zijn het vooral
artiesten die aan de lopende band toeristische hoogtepunten van Parijs, “variaties” op
bekende kunstwerken en kopieën van landschappen schilderen. Van dit alles worden dan
weer dure (litho’s) en goedkope (ansichtkaarten) afdrukken gemaakt. Wij gaan voor een
paar goedkope. Je kan ook jezelf laten tekenen of schilderen, voor een mooi schilderij zit je
lang op een kruk, een cartoon kan binnen 10 minuten.
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Verder kan je er je silhouet laten knippen. Dat doen we, zoals ook mijn ouders dat laten
doen tijdens de keer dat zijn de stad bezoeken (een droomwens van mijn vader). Over
kwaliteit kan je lang discussiëren. Mijn vaders profiel is herkenbaar, die van ons zijn lollig, en
mijn moeder is nooit de Française geweest, die hier het eindresultaat is.

We gaan weer naar beneden, na een kop koffie en nog een tijdje te hebben gekeken naar
een troep mussen die zich aan het wassen zijn in het zand naast de trappen naar beneden.
Eenmaal beneden nemen we de metro bij Anvers, het is inmiddels avond. We rijden richting
Nation. Van daar gaan we met metro lijn 6 naar Étoile. Hier op avond ansicht is te zien hoe
de lijn bij Bir Hakeim over de Seine gaat. Vanaf Étoile gaan we door richting Concorde
waarna we het laatste stuk wandelen door de Tuilleriën en verlicht Parijs bewonderen.
PARIJS 1977
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VERSAILLES EN DE ALGERIJN, 22 APRIL

We ontbijten in het hotel en duiken dan in de
metro om de stad te verlaten voor, zoals de
brochure het zegt: “Een excursie naar het
sprookjeskasteel van de Zonnekoning in
Versailles”. Het kasteel begon in 1624 als jachtslot
voor Lodewijk de XIIIe, en bevond zich op het
platteland. Zijn zoon besloot er zijn permanente
woning van de maken waarna het Chateau werd
“uitgebreid”. Het is een van de grotere paleizen ter
wereld. Dat komt onder meer door de tuinen en
bijgebouwen die alles bij elkaar meer dan 800 hectare
zijn.
Alles is hier gericht op indruk maken. Dat begint al met
het enorme hek met het gouden wapen, waarna je op
het grote plein voor het feitelijke gebouw komt en
waar een enorm ruiterbeeld van Lodewijk XIVe staat. In
het gebouw kan je uitgebreid rondlopen. Daar kom je
Lodewijk XIVe een paar keer weer tegen, onder meer
op een schilderij van Rigaud (1659 – 1743). Op dit
schilderij is goed te zien dat de man trots op zijn benen
was. Top vertrekken zijn vooral de slaapkamer van
Marie Antoinette en de kapel.
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Buiten is er bijna evenveel te zien.
Allereerst is er de Franse Tuin, aangelegd langs het
Grand Canal, dat met een dwarskanaal een kruis vormt.
Daarin zwemmen veel karpers. Niet helemaal Koi, maar
toch vaak met vrolijke kleuren.
Een Franse tuin is strak aangelegd. Er is dan ook een
Orangerie voor de kweek van planten, zodat iedere
plant die niet in het gelid staat vervangen kan worden.
Verder zijn er twee paardenstallen, een voor de
jachtpaarden en een voor de koetspaarden. Als je het
kanaal afloopt (we zijn er nu toch) zie je aan het eind van
een dwarspoot het Grand Trianon1. Dit lustkasteel is
aangelegd voor als de zonnekoning even uit het Grande
Poeha wilde, en zich met familie en vrienden wilde
terugtrekken in medium poeha. Toch moet over dit Grand
Trianon niet gering gedacht worden. Charles de Gaulle
wilde in Versailles een optrekje voor de Franse president en
een plek waar hij buitenlandse staatslieden kon ontvangen.
“De generaal” stond bepaald niet bekend om zijn
bescheidenheid, maar hij had voldoende aan één vleugel
van het Grand Trianon.

1

Trianon is de naam van het dorpje waar Versailles op “geland” is.
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Dicht bij het Grand staat het Petit Trianon. Dit is bescheidener dan “Grand” en aangelegd
door Lodewijk XV, die nog minder poeha wilde.
Het meest bescheiden van alles was Marie Antoinette. Zij wilde zich het liefst terugtrekken
tussen de boeren in een klein dorpje. Dat kon uiteraard geregeld worden, in de vorm van het
"Le Hameau de la Reine”. Dit kunstmatige dorpje, met onder meer een niet werkende
watermolen, is iets voorbij het Grand Canal aangelegd.

Dit zijn maar een paar van de “grote” dingen die op het terrein zijn aangelegd (Hoewel, er
moet nog worden vermeld dat ook het plaatsje “Versailles” onderdeel van het grand design
is). Daarnaast zijn er nog een groot aantal objecten in de tuinen en het bos te vinden, zoals
het liefdesprieel.

In het bos, of meer precies in de bomen valt ons op dat er veel maretak (Vogellijm, Viscum
album) op zit. Als we niet dezelfde studierichting hadden, had dit soort waarnemingen toch
heel vervelend kunnen worden.
Alsof er nog niet voldoende te zien is imiteer ik een beeld van Rodin. Helaas moet ik melden
dat Nelleke er een mooie foto van gemaakt heeft, maar dat dit niet heeft geleid tot een
permanente tentoonstelling.
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Hoewel je makkelijk een dag in
Versailles door kan brengen
gaan we rond de middag terug
naar het centrum.
We beginnen met het scoren
van een broodje op 10 Rue
Coquillière en beginnen dan
aan een tweede rondje “Île de
la Cité”. Dat betekent meer
dierenwinkels (hier met vissen)
en boekenstalletjes. De laatste
met de Notre Dame nog
steeds op de achtergrond.
Wel herkennen we nu meer
gebouwen van het Île de la Cité,
zoals het Palais de la Justice en de
Conciergerie, en wat kerken..

Hoewel het er indrukwekkend uitziet, is het een
allegaartje. Dat komt door de lange geschiedenis van het Île de la Cité. De Romeinen hadden
hier al hun machtsbasis
van Lutetia. Ook latere
heersers besteedden
meer of minder tijd aan
het verdedigen van hun
macht vanuit het eiland.
Tussen de 6e en de 14e
eeuw werd het Palais2
de la Cité gebouwd, met
grote muren en een
aantal Donjons.

2

Fransen gebruiken “Chateaux” voor een “plattelands” kasteel en “Palais” voor een stadskasteel.
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Naderhand werd het kasteel voor een deel verwoest,
voor een deel kreeg het andere bestemmingen. Zo
werd het “de schatkist” (treasury), een gevangenis
(voor onder andere Marie Antoinette en Robespièrre)
en nu museum en ministerie van Justitie. Er zijn nog
wel een paar authentieke delen: de onderste
verdieping van de conciergerie, de St. Chapelle en vier
torens. Om met de laatste te beginnen: de meest
opmerkelijke toren is de Tour de l'Horloge. Hier hangt
het oudste uurwerk van de stad. In 1418 werd
besloten aan de buitenkant van de 47 meter hoge
toren een wijzerplaat te hangen, zodat iedereen in de
stad kon zien hoe laat het was. De St. Chapelle uit
1248 was oorspronkelijk de hofkapel van het Palais de
la Cité. Het is door alle veranderingen uiteindelijk los
komen te staan van het Palais. We bereiken de kerk
via Pont Neuf, de oudste brug van de stad. Nu hebben we al een kerk gezien deze reis, en
deze kost geld, dus we slaan het bekijken van het interieur maar over. We kopen wel een
ansicht van het IÎe de la Cité waarbij we proberen aan te geven wat we hebben
gezien/herkennen.

Hoe leuk het ook is, we hebben er zo langzamerhand een stevige dag opzitten en zo rond
17:30 steken we de Pont St. Michel over en gaan bij de zuidoever kijken of we een
restaurant kunnen vinden. Je komt dan eerst uit bij de Place St. Michel. Daar staat de
indrukwekkende Fontaine de St. Michel. De beeldengroep en fontein zijn ontworpen tussen
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1855 en 1860. De bedoeling was om er een beeld van
Napoleon neer te zetten, maar als vaker in de geschiedenis
was deze keizer omstreden. Een beeld van de aartsengel
Michael niet, en dus siert die nu de “ingang” van het
Quartier Latin.
Weten wij veel, maar deze avond kunnen we wel een
beschermheilige gebruiken. Er blijkt een cultureel verschil
tussen ons en de Fransen. Niet alleen is hun Nederlands
belabberd, maar ze eten pas ruim na het moment dat een
fatsoenlijk mens het toetje op heeft en wil afrekenen.
En zo stappen
we binnen bij
een Algerijns restaurant op de 13 Rue de la
Huchette. We zijn de eerste en eigenlijk enige
klant. Als we vragen of we kunnen eten wordt er
geknikt en gewezen naar een tafel. Elders in de
zaak lopen wat nerveuze typen met een paar
grijze dekens. Die gaan om de dekens heen staan
en dan kunnen we zien wat de dekens
verpakken. Het blijkt een stel volautomatische
wapens te zijn. Vertrouwend op het belabberde
Nederlands kunnen we elkaar inseinen dat we
niets hebben gezien. Dat hoeven we niet lang vol
te houden, want een paar figuren en de dekens
verdwijnen razendsnel uit de winkel, terwijl wij
doen of we een detailstudie van het menu
maken.
We gaan voor een salade en couscous. Daar
hebben we van gehoord en willen we ook eens
proberen. Of ze nu überhaupt geen chef hadden
en het restaurant een dekmantel was voor de
wapenhandel weten we niet, maar voor ons geen
couscous meer. God wat was dat smerig. Als we
weggaan zijn er trouwens nog geen nieuwe
klanten die we kunnen waarschuwen. We gaan
dan ook onmiddellijk naar de metro en terug naar Bel Air. Morgen weer een dag.
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LOUVRE EN VINCENNES, 23 APRIL

Vandaag beginnen we vanaf Concorde een rondje “de andere kant uit”.
Eerst lopen we door de tuinen van Het Palais Royale. Het is begonnen
als Paleis van de Kardinaal. De kardinaal in kwestie, Richelieu, kocht een
herenhuis dat grensde aan de stadsmuur van de koning, naast het
Louvre, en liet het in 1632 ombouwen tot paleis. Bij zijn dood erfde de
koning het paleis Mooi museum dat daarna jaren als paleis werd
gebruikt.
Nu is het deels in gebruik als overheidspand (Ministerie van Cultuur &
Raad van State). Sinds Richelieu worden er ook toneelstukken opgevoerd in de zaal van dit
paleis.

Vanaf daar steken we door naar de Opera Garnier, genoemd naar de architect, die het
gebouw in 1861
ontwierp. Het is, sinds
de voltoiing in 1874
met 11.000 m² het
grootste operagebouw
van Europa3, met aan
binnen en buitenkant
heel veel kunst. Nu
hebben we al “kunst”
op het programma
staan vandaag, dus we
beperken ons tot het
bewonderen van de
buitenkant.
3

Dit zou duren tot 1989, toen de Opera Bastille werd geopend. Deze is twee keer zo groot.
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Vanaf de Opera steken we door naar misschien wel het meest chique plein van Parijs, de
Place Vendome. Dit plein is ontworpen in 1699 en iedereen die er iets bouwt/verbouwt
moet zich aan de voorschriften van dat jaar houden.
Inmiddels zijn de gevels grotendeels ook tot monument verklaard, wat er voor zorgt dat er
aan het uiterlijk van het dure plein met onbetaalbare zaken als Cartier en Rolex niets
verandert. Dit in tegenstelling tot de naam van het plein, dit is al de vijfde naam, nu
vernoemd naar Hotel Vendome. Dus totdat een keten het hotel opkoopt zal plein deze naam
wel houden.
In 1810 liet Napoleon
een overwinningszuil op
het plein plaatsen die is
gegoten van het metaal
van 1200 kanonnen.
Inmiddels is die al een
keer weggehaald en
weer teruggezet,
ingegeven voor de
politieke stromingen van
dat moment.
Na deze wandeling
weten we zeker dat het
belangrijkste doel van vandaag open is: Het Louvre.
Het Louvre begon als kasteel in 1190, en kende een periode van bouw, verovering & afbraak
en herbouw. De laatste afbraak en het begin van het huidige kasteel dateert van het begin
van de 16e eeuw. En ging in feite door tot Lodewijk XIV
verhuisde naar Versailles. Het paleis bestaat uit drie
vleugels, de Richelieu-vleugel, de Sully-vleugel en
de Denon-vleugel in de eerste zit het ministerie van
Financiën. De andere twee, inclusief het gebied rond het
Carré, de binnenplaats “aan de achterkant”, zijn vanaf
1779 ontwikkeld tot museum. Graaf D’Angiviller werd
aangesteld door Lodewijk XIV om op “de lege boel” te
passen toen hij naar Versailles verhuisde. De graaf kwam
op het idee om de overmaat aan verzamelde en geroofde
kunst in eigendom van de royals hier ten toon te stellen.
Tijdens de Franse revolutie, waarin slopen van kunst en
cultuur erg in de mode was, had men het benul om de
graaf door te laten werken. Onder Napoleon Bonaparte
werd Denon aangesteld als directeur.
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Hij vergezelde de keizer tijdens verschillende veldtochten, onder meer naar Egypte. Tijdens
deze oorlogen werd de verzameling door Denon sterk uitgebreid.

In tegenstelling tot de Engelsen, die alles wat ze hebben geroofd bewaren, hebben de
Fransen alles wat ze “teveel” hadden teruggegeven, waardoor er veel minder klachten zijn
over “roofkunst”.
We brengen de rest van de
ochtend door in het museum, en
hebben dan nog niet alles gezien.
Maar we kopen de nodige
folders en ansichtkaarten om nog
eens terug te kijken. Daaronder
de Venus van Milo. We zijn niet
onder de indruk van de Mona
Lisa. Die heeft het boek dan ook
niet gehaald. Wat er wel in
terecht gekomen is samengevat
op de volgende twee bladzijden.

PARIJS 1977

26

PARIJS 1977

27

PARIJS 1977

28

Na het Louvre is het haptijd. We nemen een broodje op Place St.
Michel en scoren een zakje kakahuwetten4.
Dan wordt het weer tijd om in de metro te stappen. Inmiddels
hebben we een aardig zicht op de typen metro’s en
metrostations. Voor het Louvre zit je aan lijn één. Hier rijden de
nieuwste metro’s en de stations zijn, zeker tussen Étoile en het
Louvre, mooi versierd.
Wij
pakken
die lijn
verder
naar het oosten, naar Vincennes.
Daar is het Château de Vincennes,
een volgend koninklijk paleis. Daar
gaan we niet voor, maar je weet
nooit wat je tegen komt. Het ligt in
het bos van Vincennes, en daar is
ook een dierentuin.
We kunnen kort zijn, het kasteel hebben we nooit gezien, en ook het bos blijkt een uit de
hand gelopen park te zijn. Maar de dierentuin vinden we wel. Deze is in 1934 opgericht en
dus veel moderner dan de “Menagerie de Jardin des Plantes”. Centraal staat een
kunstmatige rots die
boven de hele
omgeving uit torent.
Verder is het best een
leuke dierentuin waar
onze middag verder
wel op komt. Het
meest bijzondere is de
reuzenpanda. Ook van
dit bezoek is
(hieronder) weer een
fotopagina
opgenomen.
Aan het eind van de
middag gaan we terug naar het hotel, deze keer met een van de oudere rood-groene
metro’s. We eten vlak bij het hotel in Le Relais d’Alsace op 6 Place de la Republique.
4

Pinda’s dus, ons Frans “C’est mauvais”
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Na het eten pakken we weer
een metro, nu naar het boven
de grond gelegen station
Stalingrad. Vandaar lopen via de
Boulevard de Clichy naar
Montmartre om verlicht Parijs
te bekijken. Daarbij pakken we
een iets kortere route dan de
eerste dag. Neemt niet weg dat
het mooi is.

Helaas kan de
camera het niet
aan, dus ook hier
alleen weer
kaarten en
magazineknipsels.
En zelfs dan
wordt het beeld
van “de
lichtstad”
onvoldoende
weergegeven.
Neemt niet weg
dat we het
prachtig vinden.

Morgenochtend nog een rondje, en dan
zit het er al weer op.

PARIJS 1977

31

PARIJS (EIFELTOREN & TROCADERO) – UTRECHT, 24 APRIL

Het zit er op, na het ontbijt zijn
we klaar voor het laatste rondje.

We beginnen bij de kerk die is gebouwd als een Griekse
Tempel, de St. Madeleine. Vandaar lopen we over
Concorde en langs de Obelisque richting Seine en langs
de Assemblee en de St .Clothilde naar het Champs de
Mars. In de verte zien we de koepels van het Pantheon en des Invalides liggen.
Aan de andere kant van het Champs de Mars ligt het doel van iedere echte: de Eiffeltoren.
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Uiteraard gaan we de Eiffeltoren op.
Wel hebben we een beetje haast, dus we kopen op de toren een paar broodjes, zodat we
lunch en uitzicht kunnen combineren. Dat uitzicht valt, na de Arc de Triomph een beetje
tegen, maar het is leuk om veel punten aan te wijzen waar we ons de laatste dagen de
blaren hebben gelopen. We kopen een mooie ansichtkaart waarop, naast de toren, de Seine,
Bir Hakeim en Trocadero te zien zijn.

De kaart gaat naar Oma Vos, die hem braaf voor ons bewaart. De tekst staat in het tekstblok
Beste Oma, dit is alweer onze laatste dag in Parijs. Het weer is erg mooi geweest. Als we weer terug zijn maak
ik een vakantieboek en dat moet u dan maar eens bekijken. De reis hierheen is erg vlot verlopen. We hopen
maar dat bij u alles naar wens verloopt, en dat u niet te vermoeid bent geworden van onze trouwdag. Tot
ziens, Rob en Nelleke Kool
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Van Trocadero hebben we gehoord, maar we zijn er nog niet geweest. Via de Pont d´Iena
ben je er zo. De twee gebouwen samen vormen het Palais de Trocadero. Sinds 1867 is het
ge- en verbouwd voor de verschillende internationale- en wereldtentoonstellingen. Tot 1937
was het een gebouw, maar in dat jaar is het middenstuk gesloopt om de huidige aanleg met
de trappen en tuinen te realiseren. In de gebouwen zitten musea. We hebben nog net tijd
om er door één heen te hollen. We kiezen voor het Musee de l’homme. We kopen een
kaart met
een
grottekening
uit de grotta
de Altimera
uit Spanje en

een met een schedel met slachttanden: een
Nouka Hiva Marquises Frans Polynesië.

Buiten het Museum kunnen we kijken
naar een heus Frans nationaal
kampioenschap: Vliegeren. Geen idee
wat de regels zijn en hoe je kampioen
kan worden, maar ze zijn heel fanatiek.
Dan wordt het echt tijd om nog een
keer naar het hotel te gaan.
We eten nog een pizza op de
Place de la Republique, en
pikken onze spullen op .
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Dan kijken we nog één keer naar het beeld op het plein en stappen in de metro naar het
Gare du Nord.

We nemen de trein van 15:30 uur en zijn
uiteindelijk om 21:30 terug. Op tafel
staat een bosje bloemen. Het is een
geweldige reis geweest. Over 5 jaar gaan
we weer!
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