
Parijsreis 

Wat gedaan in Parijs?  
Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober vond de Parijsreis plaats.  

Meteen toen we aankwamen rond 13h00, maakten we een rondrit op de Seine van ongeveer een 

uur. Met een van de ‘Bateaux Parisiens’ kwamen we langs de Notre Dame, het Musée d’Orsay, het 

Assemblée National… Het hoogtepunt was natuurlijk het moment dat we naar de Eiffeltoren gingen, 

daar staat Frankrijk immers bekend om.  

De volgende morgen vertrokken we na het ontbijt meteen terug naar de stad om een busrit rond 

Parijs te maken. We stopten o.a. bij het Dôme des Invalides, waar het graf van Napoleon ligt. 

Andere plaatsen wat we bezocht hadden waren de Jardin du Luxembourg en le Jardin des Plantes. 

Beiden waren zeer mooi om te zien, zowel de Luxemburgse als de Plantentuin. Net voor we terug 

naar huis vertrokken, konden we de Sacré-Cœur op de Montmartre gaan bezichtigen. Dit laatste is 

één van mijn favoriete plaatsen in Parijs (naast de Eiffeltoren dan). 

Een beetje geschiedenis 
De Notre Dame van Parijs staat op het Île de la Cité. Deze kathedraal is gebouwd in de vroeggotische 

stijl. Hierbinnen worden drie relikwieën van Christus bewaard: een stuk van het kruis waar Hij op 

gekruisigd is, de doornenkroon en ook één van de nagels waarmee Christus gekruisigd zou zijn.  

In 1793, werd deze kathedraal ‘Tempel van de Rede’ genoemd.  Er werden veel kunstwerken 

gestolen en vernield in deze tijd, het was ook de tijd van de Franse Revolutie. Zelfs de beelden van 

koningen van Juda werden stukgemaakt (onthoofd), omdat men dacht dat deze beelden Franse 

koningen moesten voorstellen. Pas na 15 juli 1801 werd de kathedraal opnieuw voor de Mis gebruikt. 

Paus Pius VII verhief de kerk tot basilica minor. 

Het Musée d’Orsay is een kunstmuseum, het gaat vooral om westerse kunst met toch de nadruk op 

de Franse kunst. Men kan hier zowel impressionistische werken, als beeldhouwwerken vinden. Dit 

gebouw wed pas geopend in 1986 in het (vroegere) treinstation Gare D’Orsay. De supervisor van 

deze verbouwing lag in handen van de Gae Aulenti, een Italiaanse architecte. Er zijn verschillende 

impressionistische kunstschilders terug te vinden, dan heb ik het over Edouard Manet, Vincent Van 

Gogh, Claude Monet en veel meer. 

De Assemblée nationale is van de kamers van het Frans parlement. Dit lagerhuis bevat 577 leden, of 

députés. Op dit moment is Claude Bartollone voorziter. Dit gebouw ontstond op 17 juni 1789, tijdens 

een vergadering van de Franse Staten-Generaal. Op 26 augustus van datzelfde jaar aanvaarde de 

Nationale Vergadering de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger. Na de verkiezingen 

voor het parlement in 2002 zetelden de partijen SRC, GDR, NC en UMP hierin. 

De Eiffeltoren, het hoogtepunt voor iedere reiziger die naar Parijs gaat. Het is dan ook een van de 

meeste bezochte bezienswaardigheden van Frankrijk. Deze 324 meter hoge toren is ontworpen door 

Maurice Koechlin en Emile Nouguier, beiden medewerkers van de ingenieur Gustave Eiffel.  



‘La Tour Eiffel’ werd gebouwd tussen 1887 en 1189, voor de wereldtentoonstelling van 1889, de 

honderdste verjaardag van Franse Revolutie. Op 31 maart 1889 werd deze toren ingehuldigd en op 6 

mei officieel geopend. In de eerste jaren van de Eiffeltoren waren de Parijzenaren allesbehalve blij, 

ze vonden het maar een lelijke metalen constructie. Men wou de toren eigenlijk slopen na 20 jaar al, 

maar het bleek waardevol voor communicatiedoeleinden.  

Het Hôtel des Invalides werd in 1671 opgericht door de Zonnekoning, Louis XIV of Lodewijk XIV. Dit 

diende als onderkomen voor oud-soldaten die verzorging nodig hadden door hun legerdienst. Libéral 

Bruant was de architect hiervoor. Het omvat ook het Dôme des Invalides, waar het graf van 

Napoleon Bonaparte is, maar er zijn ook graven van zijn zoon Napoleon II en zijn broers Jérôme en 

Joseph Bonaparte.  

De Luxemburgse tuinen dan, of le Jardin de Luxembourg, werd in 1612 aangelegd in het 6de 

arrondissement. Verzoeker hiervoor was Mari de’ Medici. Op dit moment is de Franse Senaat 

eigenaar van deze tuin. Le Luco, hoe de Parijzenaars de tuin ook wel noemen, is vooral populair bij 

studenten die er lezen of studeren… 

Een andere tuin die we bezocht hadden was de Plantentuin of le Jardin des Plantes. Hoewel de naam 

anders vermeldt, zijn er niet enkel planten te zien, maar is er ook dierentuin in gevestigd. Sinds 1973 

is de Plantentuin onderdeel van het Muséum national d’histoire naturelole.  

Als laatste bezienswaardigheid kwamen we aan bij de Sacré-Cœur. Deze basiliek ligt op de heuvel 

Montmartre en men moet 222 treden beklimmen eer men aan de basiliek is. De Sacré-Cœur is 

volledig gebouwd uit travertijn, een zachte (en poreuze) steensoort. De 58 000 doden die vielen in de 

Frans-Duitse oorlog, waren de aanleiding van de bouw. Het duurde van 1875 tot 1914, eer de basiliek 

helemaal klaar was, 39 jaar lang werd er aan gebouwd. De architecten waren Paul Abadie en Lucien 

Magne. De klok bovenaan de basiliek weegt 19 ton en is daarmee een van de zwaarste ter wereld. 
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