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26: Parcours les Halles met een echte Parisienne! !Gids: Sandrine Parchap (= Franstalig)

26. Les Halles de Paris (de hallen) was eeuwenlang een grote markt in 
het eerste arrondissement van Parijs. Al in de 12e eeuw werden er 
markten gehouden in de open lucht. De negentiende-eeuwse schrijver 
Emile Zola beschreef Les Halles als "de buik van Parijs”.  
Nous passerons par le "Mons Superbus" , le Passage du Grand 
Cerf ,la rue des Degrés et je vous raconterai l’histoire de Madame 
Stuart (noble dame), Monsieur Detou (qui vend presque de tout), et 
Monsieur Potin (qui ne raconte pas de potins) . Nous découvrirons 
les spécialités culinaires, nous admirerons la Canopée (anciennes 
Halles), des façades remarquables, l’église des Parisiens ou encore 
la métamorphose du “Sentier” jadis consacré au textile et que l’on 
nomme aujourd’hui “Silicon-Sentier” car tourné vers la nouvelle 
économie. Laissez-vous guider au coeur d’une capitale 
accueillante, conviviale et moderne. 
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38. Moscou sur Seine, een orthodoxe wandeling!!Gids: Roland Vancappel

Het is een kennismaking met grote namen uit de wereld van cultuur en hoge adel die 
vooral na de Russische Oktoberrevolutie in de lichtstad hun heil zochten. Via het 
verkennen van “La Petite Russie” vangen we ook een glimp op van het Orthodoxe 
christendom dat blijvend een band smeedt tussen de talrijke Russische 
migrantenfamilies, vluchtelingen afkomstig uit het hele vroegere Russische tsarenrijk.

Deze historische en culturele themawandeling in het spoor van de Russische diaspora in Parijs leidt een dag lang 
doorheen het 15e, 16e en 7e arrondissement van de stad. Het accent ligt op de kathedralen en kerken waar de 
Russische gemeenschap op zondag samenkomt. Het is een kennismaking met grote namen uit de wereld van cultuur 
en hoge adel die vooral na de Russische Oktoberrevolutie in de lichtstad hun heil zochten. Via het verkennen van “La 
Petite Russie” vangen we ook een glimp op van het Orthodoxe christendom dat blijvend een band smeedt tussen de 
talrijke Russische migrantenfamilies, vluchtelingen afkomstig uit het hele vroegere Russische tsarenrijk. 
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3: Paris à Vélo, wie hier 
aankomt mag de weg 
verder zetten tot op nr. 9

4: le Marais médiéval, 11 et 13 rue François Miron - Paris 4. Als 
men hier landt, een beurt laten aan de anderen daar het de moeite is 
om bij de Marais even stil te staan bij de oudst nog bestaande huizen 
van Parijs. De kanshebbers op de titel van het oudste huis van Parijs 
hebben een middeleeuwse allure gemeen (begin van de 16e eeuw) die 
de nieuwsgierige voorbijganger door de eeuwen en tijd draagt, evenals 
een ander kenmerk en niet in de laatste plaats ontsnapten ze allemaal 
aan de grote werken van Baron Haussmann. !
Als de ouderdom van de fundering een solide argument is om de titel 
van het oudste huis in Parijs te claimen, lijkt het erop dat de gebouwen 
die we vandaag zien, in de 16e eeuw zijn gebouwd. Documenten 
geven aan dat het bord van de Reaper een gevel had, maar een reeks 
koninklijke verordeningen vanaf 1508 verbood het projecteren van 
constructies vanwege instortingsdreigingen. Op de foto uit de jaren 
zestig verdween hij.!
Vanaf 1607, na de grote brand in Londen, moet het vakwerk, het 
zichtbare houten frame, worden bedekt met een mengsel van kalk en 
gips om de kans op verspreiding van het vuur te beperken. De huizen 
werden in 1967 gerenoveerd onder leiding van R. Hermann, een 
architect die het ter harte nam om hun middeleeuwse uiterlijk te 
herstellen door het houten frame van de gevels schoon te maken en 
vervolgens de gevel op nummer 11 te herbouwen.

10: Île de la Cité (rechts) is een natuurlijk eiland in de 
Seine. Het is één van de twee overgebleven natuurlijke eilanden 
in Parijs, samen met Île Saint-Louis. Île de la Cité is het officiële 
centrum van Parijs. Dit is de plek waar de miljoenenstad ooit 
ontstaan is in de Middeleeuwen. Île de la Cité vormt daarom een 
belangrijke toeristische wijk binnen Parijs. Uit de middeleeuwen 
zijn er nog maar drie gebouwen over: kathedraal Notre Dame de 
Paris (1163-1345), La Conciergerie (13e eeuw) en Saint-Chapelle 
(1243-1248). De overige bebouwing is in latere tijdperken 
gebouwd (vooral de 18e en 19e eeuw). Île de la Cité was 
overigens al veel eerder bewoond. Aangenomen wordt dat in het 
jaar 52 voor Christus, toen Vercingetorix overhoop lag met de 
Romeinse leider Julias Ceasar, Île de la Cité bewoond was door 
een Gallische stam: de Parisii.

Spelregels

6: terug naar 
vertrekpunt 
wegens platte 
band

2
L’ile de la Cité met de Notre 
Dame  van vóór april 2019



35: Notre Dame
De Cathédrale Nôtre Dame de Paris, letterlijk vertaald de Onze-Lieve-Vrouwe-
kathedraal van Parijs is een kathedraal in Parijs op het eiland Ill de la Cité. De Notre-
Dame is gebouwd in het jaar 1163, naar het idee van bisschop Maurice de Sully.!
De kathedraal was klaar in het jaar 1225. De toren op de huidige Notre-Dame was toen 
nog niet klaar. Het is nu één van de meest bekendste kathedralen ter wereld. De 
kathedraal werd in de rest van de wereld onder andere bekend door het boek "De 
klokkenluider van de Notre-Dame" door Victor Hugo. De Franse koningen lieten zich 
niet in de Notre-Dame kronen, maar in de kathedraal van Reims. Alleen de Engelse 
koning Hendrik VI liet zich hier tot Franse koning kronen en Napoleon Bonaparte tot 
keizer. Ook werden vele beroemde Fransen hier begraven. Tijdens de Franse Revolutie 
werd de kerk deels verwoest en de koningsbeelden van Juda werden onthoofd, omdat 
het volgens de revolutionairen beelden van de Franse koningen waren. De Notre-Dame 
werd gerestaureerd door Viollet-le-Duc, maar door de brand van april 2019 dient ze 
terug een grondige heropbouw te ondergaan. Foto onderaan: toestand 2020.

15: Parc La Villette. Napoleon wou de slachthuizen centraal bij Parijs, er 
werden waterwegen en spoorlijnen aangelegd die het grote slachthuis 
bevoorraden en 3 tot 4duizend dieren werden per dag geslacht. Dit bleek 
niet de beste oplossing te zijn voor een stad die leeft van toerisme en 
amusement, Ook kwa hygiene was dit geen ideale situate en werd er door 
Fr. Mitterrand besloten om een wedstrijd te houden voor een andere 
bestemming met behoud van de meest nuttige gebouwen.Een cultuurpark 
dat in de tijd van het opkomende Deconstructivisme als het voorbeeld werd 
geïntroduceerd door Bernard Tschumi. Een waar voorbeeld van fragmentatie 
en ontrafeling zoals de deconstructivisten hun ontwerpen aanpakten. Door 
superpositie werden een aantal layers op elkaar geplaatst en men ziet wel 
wat er van kan gemaakt worden op afzonderlijke momenten

Lijnen

Punten

Vlakken

120 m 

120 m 

Een plek voor gebeurtenissen voor pic-nic, voor  het 
ont”moeten”, hier moet niks hier is geen functie op de 
voorzieningen geplakt, de gebruiker(s) vullen zelf in...
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340 000 vogels in alu

Tessellations: 
mozaïekpatronen

43. De Philharmonie II van Jean Nouvel is een schoolvoorbeeld van Deconstructie.  
Een van de toegangen voor de Philharmonie van Jean Nouvel  is de ramp, een knipoog naar het 
Modernisme. Onder: het centrale podium zoals in een arena!



The design for the Parc de la Villette was 
selected from over 470 international 
competitors. The objectives of the 
competition were both to mark the vision 
of an era and to act upon the future 
economic and cultural development of a 
key area in Paris. As described in the 
competition, La Villette was not intended 
as a simple landscape replica; on the 
contrary, the brief for this “urban park for 
the 21st century” developed a complex 
program of cultural and entertainment 
facilities.
La Villette could be conceived of as one 
of the largest buildings ever constructed 
— a discontinuous building but a single 
structure nevertheless, overlapping the 
site’s existing features and articulating 
new activities. It opposes the landscape 
notion of Olmsted, widespread during the 
19th century, that “in the park, the city is 
not supposed to exist.”
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Tessellations en M. Escher
Tessellations zijn verdelingen van het vlak; meer precies, het zijn gesloten vormen die het 
vlak bedekken. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord "tessella", dat werd gebruikt 
in oude Romeinse moza•eken. Alle betegelingen kunnen worden geclassiÞceerd als 
herhalingen, niet-periodiek, quasisch-periodiek en fractaal. De betegelingen die in de 
herhalende categorie vallen, kunnen worden geclassiÞceerd als regulier (die uit drie typen 
bestaat) of semi-regulier (die uit acht typen bestaat).!
Er zijn slechts drie regelmatige vormen die een mozaïek kunnen vormen of een vlak 
kunnen betegelen ... de driehoek, het vierkant en de zeshoek. Elk van deze betegelingen 
bestaat uit hetzelfde type regelmatige veelhoek.

"Liberation"

"Day & Night"

"Reptiles"

In dit voorbeeld links, is elke verticale rand van het raster 
vervormd om eruit te zien als een bliksemschicht. Vervolgens 
werd elke horizontale rand opnieuw getekend als een 
gebogen curve. Merk op dat alle verticale stukken op 
dezelfde manier zijn veranderd en dat alle horizontale stukken 
er ook hetzelfde uitzien.!
De bochten zijn geïntroduceerd met de bedoeling om een 
bepaalde vorm te creëren, maar nu het nieuwe patroon in veel 
inktvlek-tests wordt getrokken. Sommigen denken dat het op 
met elkaar verbonden mannen lijkt, anderen kunnen vogels 
zien. Decoreren van elk van de speciÞeke vormen van 
herkenbare Þguren, in de stijl van Escher. Deze methode 
werkt ook met een geometrische mozaïek door rechthoeken 
of parallellogrammen.!
Escher schreef dat het maken van deze betegelingen een 
"dwingend spel" is, en net als elk spel is het leuk dat je de 
regels leert.
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17: La Piramide du  Louvre

De piramide, ooit een ‘wrat op edel gelaat’, is al dertig 
jaar een juweel bij het Louvre. De elegante entree van ’s 
werelds grootste museum geldt nu als een meesterwerk, 
maar was ooit fel omstreden.Chien Chung Pei, de zoon 
van de Amerikaans-Chinese architect Leo Mingh Pei, 
beiden kregen begin jaren tachtig carte blanche om het 
oude paleis te moderniseren en uit te breiden. Zij 
moesten bedenken hoe het museum, dat verschillende 
ingangen had, voorzien kon worden van een centrale 
entree onder het plein die grote aantallen bezoekers kon 
verwerken. Pei senior bedacht dat een piramide van glas 
de ondergrondse ruimte van licht zou kunnen voorzien, 
zodat het geheel niet op een metrostation zou lijken. Op 
bezoek bij de toenmalige president François Mitterrand 
haalde hij een piramide uit zijn broekzak en plaatste die 
op de maquette van zijn plan. President Mitterrand was 
verrukt en zei gelijk ja.

19: Le Parcours Gainsbourg
Tijdens het weekend Parijs Ondersteboven in 
2021 voorzien wij een met audio- en 
beeldfragmenten geïllustreerde wandeling in het 
spoor van Serge Gainsbourg. Evocatief parcours 
doorheen de wereld van een intrigerend 
kunstenaar in tweespalt tussen genie en 
waanzin. Van het Île-de-la Cité langsheen de 
Seine-kaaien naar het hart van Saint-Germain-
des-Prés tot in Montparnasse wordt het een 
duik in Gainsbourgs Parijse biotoop. Een 
kennismaking met ‘s mans pleisterplekken en 
een oproepen van herinneringen aan zijn talloze 
artistieke ontmoetingen. Een wandeling 
doorspekt met ‘la petite histoire’ en rijk aan 
raakpunten uit de wereld van muziek, beeldende 
kunst, literatuur, Þlm, ÞlosoÞe en... psychiatrie. 
Een ‘must’ voor de fans en een herbeleven van 
Parijs doorheen de blik van ‘L’homme à la Tête 
de Chou’.

21: De laatste wandeling van Marie-Antoinette

Via onze wandeling tijdens Parijs Ondersteboven editie 2021 komen we meer 
te weten over de Oostenrijkse wolvin, weduwe Capet, speelbal van 
Habsburgers en Bourbons, aartshertogin van Oostenrijk, dauphine en 
koningin van Frankrijk, ... maar wie was ze werkelijk?  Via onze wandeling 
komen we meer te weten over het leven van deze jongedame en over haar 
tragisch einde. We volgen haar laatste tocht naar het schavot en naar haar 
voorlopige rustplaats. 7



22: Le marché aux puces  

24: Georges Brassens en het modernisme of"‘Les Villages' 
du 14ième

De marché aux puces de Saint-Ouen.                                                 
Tijdens Parijs Ondersteboven 2021 maken we kennis met de objecten die 
de vorige generaties bewaard hebben en met de stijlen die in het verleden 
“in” waren gaande van gotiek tot art nouveau. Ook de vreemde culturen uit 
Azië , Afrika, Oceanië etc. hebben vlooienmarkt is de grootste antiekmarkt 
ter wereld die reeds meer dan 100 jaar bestaat . Ze telt een twaalftal 
markten, zowel overdekte als markten in open lucht, verspreid over een 
terrein van 7 hectaren .  Lopen door de buurt van Saint-Ouen is een 
wandeling doorheen de tijd en de geschiedenis . We maken kennis met de 
objecten die de vorige generaties bewaard hebben en met de stijlen die in 
het verleden “in” waren gaande van gotiek tot art nouveau.  Ook de 
vreemde culturen uit Azië , Afrika, Oceanië etc. hebben sporen van hun 
beschaving nagelaten. Wij krijgen nu de kans om deze mooie artefacten te 
bewonderen.    We blijven een vier- vijftal uren ter plaatse in deze 
fascinerende wereld van antiek en vintage.  Er zijn eetgelegenheden in de 
buurt zodat we ons bezoek rustig kunnen verdelen over de beschikbare tijd .

De wandeling van Parijs Ondersteboven is opgehangen aan 
de Þguur van Georges Brassens, reus van het Franse 
chanson.  Iedereen kent minstens één van zijn iconische 
chansons – het warme ‘Les copains d’abord’, het 
ondeugende ‘Brave Margot‘, het diepmenselijke ‘Les sabots 
d’Hélène, het monkelende ‘Les amoureux des bancs 
publics’, of het provocerende ‘Le pornographe’. Brassens 
bespeelde virtuoos alle registers.   Nochtans is Georges 
Brassens geen gemakkelijk chansonnier. Zijn teksten zijn 
pareltjes van een schijnbare eenvoud, maar zijn gelaagd en 
leiden telkens tot nieuwe ontdekkingen, ook bij de zoveelste 
beluistering ervan.  De wandeling is een opstapje naar 
Brassens en zal zeker de aanzet vormen om de chansons 
van Brassens met een nieuw oor te beluisteren.  De 
wandeling gaat door in de schaduw van Montparnasse, in 
drie van de zogenaamde ‘Villages de Paris’ van het 14° 
arrondissement: Petit-Montrouge, Montsouris en Plaisance.  
Het is in de Impasse Florimont in de wijk Plaisance, dat 
Brassens meer dan 20 jaar woonde bij Jeanne en haar 
echtgenoot, ‘L’Auvergnat’ – door wie het bekende ‘Chanson 
pour l’Auvergnat’ geïnspireerd is.  De chansons worden 
actief beluisterd, en de deelnemers ontvangen de nodige 
duiding en achtergrondinformatie over Georges Brassens, 
zijn Parijse leefwereld, en de wijken waar we door wandelen.
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26: Parcours les Halles met een echte Parisienne! !Gids: Sandrine Parchap (= Franstalig)

26. Les Halles de Paris (de hallen) was eeuwenlang een grote markt in het 
eerste arrondissement van Parijs. Al in de 12e eeuw werden er markten 
gehouden in de open lucht. De negentiende-eeuwse schrijver Emile Zola 
beschreef Les Halles als "de buik van Parijs”. 
Nous passerons par le "Mons Superbus" , le Passage du Grand Cerf ,la rue 
des Degrés et je vous raconterai l’histoire de Madame Stuart (noble dame), 
Monsieur Detou (qui vend presque de tout), et Monsieur Potin (qui ne 
raconte pas de potins) . Nous découvrirons les spécialités culinaires, nous 
admirerons la Canopée (anciennes Halles), des façades remarquables, 
l’église des Parisiens ou encore la métamorphose du “Sentier” jadis 
consacré au textile et que l’on nomme aujourd’hui “Silicon-Sentier” car 
tourné vers la nouvelle économie. Laissez-vous guider au coeur d’une 
capitale accueillante, conviviale et moderne. 
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38. Moscou sur Seine, een orthodoxe wandeling!"Gids: Roland Vancappel

Het is een kennismaking met grote namen uit de wereld van cultuur en 
hoge adel die vooral na de Russische Oktoberrevolutie in de lichtstad hun 
heil zochten. Via het verkennen van “La Petite Russie” vangen we ook 
een glimp op van het Orthodoxe christendom dat blijvend een band 
smeedt tussen de talrijke Russische migrantenfamilies, vluchtelingen 
afkomstig uit het hele vroegere Russische tsarenrijk.

Deze historische en culturele themawandeling in het spoor van de 
Russische diaspora in Parijs leidt een dag lang doorheen het 15e, 16e 
en 7e arrondissement van de stad. Het accent ligt op de kathedralen en 
kerken waar de Russische gemeenschap op zondag samenkomt.



29: Le French Cancan

De cancan is een 
erotische dans. Deze 
werd rond 1830 heel 
bekend in 
Frankrijk.Oorspronkelijk 
komt de dans uit Algerije. 
Rond 1830 kwam de 
cancan in zwang in de 
Parijse wijk 
Montparnasse. Hij werd 
vaak in nachtclubs 
gebruikt als lokdans met 
een erotische functie. Zo 
ook in de Moulin Rouge. 
De overheid en de kerk 
ergerden zich in die tijd 
zeer aan deze dans.

Hoewel de cancan uit 
Algerije komt, is de 
kleding geïnspireerd op 
de rokweelde van de 
Spaanse danseressen. 
De danseressen dragen 
lange jurken, petticoats 
en zwarte kousen.

Zij was een pionier op het gebied van 
de radioactiviteit, ontving twee 
Nobelprijzen en ontdekte de elementen 
polonium en radium. In haar tweede 
vaderland Frankrijk is ze bekend als 
Marie Curie en ze wordt vaak 
aangeduid als Madame Curie, wat ook 
de titel is van haar biograÞe 
geschreven door haar dochter Ève.

32. Marie Sklodowska -!beter bekend als Marie Curie - eerste 
vrouwelijke Nobelprijswinnares!deed, samen met haar echtgenoot 
Pierre, als eerste systematisch onderzoek naar radioactiviteit.

50: het park des Buttes-Chaumont
Het Buttes-Chaumont-park, in het noordoosten van 
Parijs, is een van de grootste en originele groene 
ruimtes van Parijs en meet 25 hectare. De constructie 
op steengroeven verklaart de indrukwekkende steilheid 
en verandering in niveaus en hoogtes. Bezoekers 
kunnen genieten van een prachtig uitzicht over de stad 
vanuit deze heuvelachtige omgeving, vooral in de wijk 
Montmartre. De indeling geeft het een bijzondere 
charme: grotten en watervallen, een hangbrug en een 
hoog uitkijkpunt. Het wordt opgeßeurd met exotische, 
inheemse bomen en talloze vogels (meeuwen, 
waterhoentjes en wilde eenden) delen het gebied en 
genieten van het kunstmatige meer. In het park vindt 
ook amusement voor kinderen plaats en er zijn 
pauzeruimtes waar u wat kunt eten.
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41: La Fondation Louis Vuitton, een privé-museum als vlaggeschip van de Franse cultuur

Vanuit de verte lijkt het alsof er een enorm jacht 
met volle zeilen in het park aangemeerd is. De 
twaalf zilvergrijze zeilen, opgetrokken uit in 
totaal drieduizend opaalglazen panelen, geven 
het gebouw een grote beweeglijkheid en 
transparantie. De bouwkosten bedroegen ruim 
#$100"mln. Gehry: ‘Mijn droom was het 
ontwerpen van een prachtig schip dat de 
culturele roeping van Frankrijk symboliseert.’

Vanaf de terrassen van het Fondation 
Louis Vuitton-gebouw, ziet men de 
Ei"eltoren

46: Macarons als je hier beland is het tijd 
voor een versnapering met een drankje

Volgens sommige verhalen werden de macarons in 791 in een Italiaans 
klooster gemaakt, en Catherine di Medici, die met Henri II, de koning 
van Frankrijk, trouwde, bracht het in 1533 in Frankrijk. Sindsdien 
hadden de macarons veel succes in Frankrijk en vooral aan het hof 
van Versailles. De macarons werden niet alleen in Parijs gemaakt, 
maar ook in veel Franse steden, ook al varieerden de hoeveelheden 
ingrediënten en het uiterlijk van stad tot stad en van bakkerij tot 
bakkerij. Maar, de originele macaron was een beetje anders dan het 
deeg zoals we het vandaag de dag kennen. Het bestond uit slechts 
één koekje en had geen vulling. Het verhaal van de Parijse macaron 
begint in het midden van de 19e eeuw. Het Maison Ladurée, een 
beroemde Parijse banketbakker, maakte voor het eerst dit gebak in de 
jaren 1890, en sindsdien werd het recept niet meer veranderd.
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Bij de opening van het gebouw: Fondation Louis Vuitton In Parijs!
Een geweldig ding van 46 meter hoog, gelijkend op een schip gemaakt van 
een verwarrend geheel van houten balken, staal en aluminium, waarin we de 
complexe bevestiging-mechanismen ontdekken. Samengesteld uit een 
opeenvolging van witte vormen onderscheiden door 4 bomen-gelijnde 
terrassen, de imposante ijsberg met  een witte betonnen gevel, vreemd en 
chaotisch met zijn bochten en hoeken, lijkt wel te verdwijnen onder immense 
glas luifels samengesteld uit 12 gedraaide glazen zeilen that were subject to 
tests of high wind resistance and form the deÞning feature of the building, 
demonstrating esthetic audacity and technical prowess.!
De unieke karakteristieken van deze architectuur bestaan erin dat ieder 
element verschillend  is.  Een onderlaag van zwart isolatie materiaal, 
vervolgens 19.040 witte custom-cut Ductal (ultra-hoog performance beton, a 
ductile materiaal dat prachtige vormen uitdrukt) panelen – a veritable 
conundrum of geometric precision to respect the imposed layout – covers a 
hull of 9,200 m2 comprising de gevels van de ijsberg. The 13,500 m2 of 
external glass surfaces are constituted from 3,584 panels of the same size, 
curved or Þtted, installed on a structure of wood and steel. Ieder stuk uit glas 
heeft een unieke vorm, respecting de architect’s complex ontwerp.!
Deze envelope laat het creëren van ruimtes toe om een permanente collectie 
te herbergen uit Arnault’s ruime corporate en private kunstcollecties, 
omvattend 20ste-eeuwse klassiekers van Picasso, Yves Klein, Henry Moore en 
Andy Warhol en modern werk door Agnes Martin, Frank Serra, Je% Koons, 
Pierre Huyghe en Gilbert&George, en de organisatie van hedendaagse 
tentoonstellingen van de werken van gevestigde en hedendaagse artiesten 
zoals Jean Dubu%et, Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon of Damien Hirst. 
Gebaseerd op een kunst collectie dat hoofdzakelijk hedendaags is, de 
Foundation’s doel is kunst en creatie te promoten over nationale and 
internationale grenzen heen door verwelkoming van alle audiënties ."Zijn taak 
omvat: permanente collecties tentoonstellen, showcasing temporary 
exhibitions van moderne en contemporary art, organizing multidisciplinary 
gebeurtenissen, developing educatieve activiteiten en programma’s – vooral 
gericht naar jonge audiënties – en het organiseren van meetings en 
gesprekken met voorname artiesten en culturele partners.
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52: de gevangenis La Bastille, hij/zij die hier 
belanden blijven zitten tot iemand hun plaats 
inneemt

La Bastille, was een burcht-gevangenis in 
Parijs, die bekend werd door de bestorming 
ervan op 14 juli 1789, die wordt beschouwd 
als het begin van de Franse Revolutie.

54: de meridiaan van Arago
In voorbereiding op het toelatingsexamen voor de École Polytechnique in Parijs legde hij zich toe op wiskunde. In 1803 
slaagde hij voor dat examen. Nog geen jaar later werd hij in 1804 secretaris van het Observatorium van Parijs. Daar ontmoette 
hij Laplace en Biot. Met hen sprak hij over het belang van het doortrekken van de meridiaan van Parijs naar het zuiden. Van 
Laplace kreeg hij de opdracht om, zo nauwkeurig mogelijk, het tien miljoenste deel van één kwadrant van de meridiaan door 
Parijs vast te leggen, wat door de Nationale Conventie als eenheid van lengte, de meter, aanvaard was. Een heel kwadrant 
opmeten is een enorm werk, dus was besloten om de afstand Duinkerke-Formentera te bepalen, een kwart van het hele 
kwadrant. Delambre had al tot Barcelona metingen verricht.

58: Histoire des Grands Magasins de Paris,een wandeling met een 
echte Parisienne Een wandeling van Lengte : 6 Km - Duur : 3 u!
Kent u Boulevard Haussmann en zijn warenhuizen? Hier beleef je de 
geschiedenis van deze plaatsen, symbolen van licht, ruimte en 
innovatie. Je ontdekt de persoonlijkheden achter deze tempels van 
handel en begrijpt hoe warenhuizen in hun tijd hebben bijgedragen 
aan een echte economische en sociale transformatie.We zullen ons 
ook afvragen over de toekomst van deze warenhuizen in het licht van 
Of ze nu leven of verdwenen zijn, vanaf de boulevard Haussmann tot 
aan de rue de Clignancourt (metro: Haussmann tot de rue de 
Clignancourt), zie je plaatsen vol met geschiedenis die, net als 
monumenten, de ziel van Parijs maken

37 en 51 : bij aankomst 
in deze vakjes mag je de 
geworpen punten verder 
uitzetten  in  de vakjes
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Spelbord Parijs 
Ondersteboven. 
64. Het eindpunt is de 
“Triomfboog op de “Place 
de l’Etoile zoals in de “Tour 
de France” maar hier de 
Tour de Paris!  !

 !

62: de Catacomben van Parijs, 
wie hier in beland is verloren, en 
geraakt niet meer terug in het 
spel.

63: Parijs de Mode-stad , 
hier aangekomen dient 
men een beurt over te 
slaan om de schoonheid 
van de Lichtstad te 
bewonderen...op 1000 
voet hoog: vanop de 
Ei%eltoren

Voor meer over de in 
het rood vermelde 
items  kan men terecht 
op de website:!
www.vtbkultuur.be/parijs-
ondersteboven

De catacomben - Parijs 14e  - Plaats Denfert Rochereau!
De "catacomben" vertegenwoordigen slechts een 
achthonderdste van de totaliteit van de galerijen van de 
oude steengroeven van Parijs die onder Parijs circuleren.!
De oude steengroeven van de Tomb Issoire die sinds de 
hoge middeleeuwen werden geëxploiteerd, werden vanaf 
1785 getransformeerd om de botten van generaties 
Parijzenaars te ontvangen en werden opgeslagen om de 
overbevolking van de begraafplaatsen van de hoofdstad 
te verlichten  De botten van zes miljoen Parijzenaars zijn 
langs de galerijen gerangschikt. Sinds het begin van de 
19e eeuw zijn de catacomben opengesteld voor publiek!
De ondergrondse steengroeven strekken zich, met 
ongeveer 300 km aan galerijen, uit onder de 5e, 6e, 8e, 
12e, 13e, 14e, 15e, 16e en 20e arrondissement.!
Het meest uitgebreide netwerk, gelegen onder het 5e, 6e 
en 14e arrondissement, is ongeveer honderd kilometer 
lang.

v.u. Frans Palstermans, gids vtbKultuur Parijs Ondersteboven 14
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Ile de la Cité 
Eigen werk



Urbane transformaties van het Parc de la Villette-site 1700-1970 

Groene ruimte locaties 
langsheen de Seine en de 
kanalen (bron: Atelier 
parisien d’urbanisme, 1981) 

Des Flandres 
Porte d’Allemagne, 

De Meridiaan van Arago

Fondation Louis Vuitton

Paris à Vélo

Marché aux 
Puces

Gare du Nord

14e 
Arr.Moder
nisme

Catacombes

Ei%eltoren
Piramide du 
Louvre

Les Halles

Le Marais

Parc de la Villette

La Philharmonie de Paris

Le Parcours Gainsbourg
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