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Privé Domein 101
Mijn Privé 100 over Etty Hillesum heeft veel reacties gegeven, echter als u nog plannen
hebt zou ik graag uw reacties tegemoet willen zien.
PARIJS
We zijn al vele malen in Parijs geweest. Iedere keer opnieuw hebben we genoten van de
musea, kerken, kathedralen, de architectuur en de typische, moeilijk, te omschrijven
sfeer lichte sfeer van deze wereldstad. Behalve de bekende grotere musea houden we
ervan ook de kleinere intieme musea te bezoeken zoals het huis/atelier van de schilder
Eugène Delacroix (1798-1863), musée Gustave Moreau (1826-1898), Antoine Bourdelle
(1861-1929), musée Zadkine (1890-1967), de villa van Le Corbusier (1887-1965), la Maison
van de schrijver Balzac (1799-1850) , musée Rodin (1840-1917) en diverse andere zeer
interessante bezienswaardigheden.
Le Marais
Oorspronkelijk zal het moerasgrond (marais) zijn geweest waar dit arrondissement is
ontstaan.
Onlangs hebben we opnieuw, deze keer met de TGV, een vijfdaagse reis naar Parijs
gemaakt. We kozen bewust voor de omgeving van Place de la Bastille omdat we Puccini’s
opera ‘La Fanciulla del West’ (Het meisje van het Westen) wilden bijwonen in Opera de
Bastille, dat aan het hetzelfde plein ligt.
Op de plaats van Opera de Bastille stond vroeger een kasteel of vesting (bastille) waarin
verschillende koningen hebben gewoond. De bouwmeester Huges Aubriot (1315-1381)
transformeerde de bastille in een gevangenis, waarin hij zelf wegens sadomie en
afpersing door de clerus werd opgesloten omdat hij voor de Joden was opgekomen
tijdens het uitbreken van rellen na de dood van Karel V (de Waanzinnige, 1368-1422). In 1859
werd het kasteel omgedoopt in Gare de la Bastille.

Door de componist Pierre Boulez (1925) en choreograaf Maurice Béjart (1927-2007) waren
al in 1968 plannen geopperd om op de plaats van de oude Bastille een nieuwe opera te
bouwen. Begin jaren 1980 gaf François Mitterand (1916-1996) aan de CanadeseUruguayaanse architect Carlos Ott (1946) opdracht een nieuwe opera te bouwen.
De opening op 13 juli 1989 viel natuurlijk samen met de bestorming van de Bastille in
1789 die het begin vormde van de Franse Revolutie: Vrijheid–Gelijkheid–Broederschap.
Van buitenaf gezien kan ik Opera de Bastille niet mooi noemen. Van binnen zijn alle
stoelen zwart bekleed in tegenstelling tot de meeste concert- en operahuizen die stoelen
hebben met rode bekleding. Misschien moet het ‘zwart’ herinneringen oproepen aan de
doden die hier in het verleden zijn gevallen. Of wilde de architect tegendraads zijn ?
‘La Fanciulla del West – Het Meisje uit het Westen’ van Puccini (1858 ‘Lucca’ waar zijn
is een van de weinige opera’s die een goede afloop hebben
Natuurlijk handelt het om ‘Ware’ liefde.
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Vanuit ons hotel kunnen we lopend gemakkelijk een aantal interessante musea en
pleinen bezoeken. Place des Vosges (1605-1612) van Vogezen), ook wel Square Louis X111
genoemd, is een juweeltje! Je voelt je er direct thuis. De maat van het plein is 140x140m
en is omringd door 39 gelijk uitziende huizen die met rode stenen zijn opgetrokken. Het
hele plein is omringd door arcades, waar helaas veel kitscherige galeries hun ‘kunstjes’
tonen. Victor Hugo (1802-1885) heeft van 1832-1848 op nummer zes gewoond en heet
nu museum ‘Maison de Victor Hugo’. In de periode 1615-1625 woonde hier op nummer
21 ‘Kardinaal de Richelieu’. Wie van roddels houdt, op nummer 13 (Oh, toeval), heeft
Dominique Strauss-Kahn gewoond voordat hij in 2012 eruit werd gezet door zijn
echtgenote Anne Sinclair. Neem een drankje in het aardige café ‘Hugo’ om daar na te
denken over alle verleidingen die het leven biedt.

Op het moment dat wij er waren was in ‘Maison de Hugo’ de tentoonstelling ‘La Cime du
Rêve – Victor Hugo et le surréalisme’ te zien. De tentoonstelling, waar het helaas
verboden was foto’s te maken, toonde duidelijk dat de surrealisten (1924-1940)
geïnspireerd werden door het beeldende werk van Victor Hugo. ‘Tache’ -, (vlekken),
‘frottage’ - (via een steen of boomschors) en ‘grattage’ schilderingen (geschilderde voorstelling die
gedeeltelijk afgeschraapt wordt met een scherp voorwerp) blijken technieken te zijn die al veel
eerder door Victor Hugo gebruikt werden, maar vooral door Max Ernst (1891-1976) tot
grote hoogte gebracht werden.
2/7

Victor Hugo maakte veel gebruik van kindertekeningen, vondsten uit de natuur en de
zee. Naast werken van Max Ernst waren er werken te zien van André Masson (1896-1987),
Alfredo Lam (1902-1982), Hans Bellmer (1902-1996) en Yves Tanguy (1900-1955).
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Het meest bekend is Victor Hugo geworden door zijn sociale romans waarin hij de
uitbuiting van mensen uit zijn tijd hekelt: Les Misérables en Nortre Dame.
In het beroemde dagboek van Edmond (1822-1896) en Jules (1830-1870) de Goncourt
staan genadeloze verhalen over deelnemers aan het Parijse literaire leven die de
gebroeders Goncourt optekenden na hun bezoek aan diners en salonbijeenkomsten.
Zo over Victor Hugo (p.100): ‘…..Alles komt hem van pas: overal maakt hij kopij en
materiaal van. Niets gaat verloren; alles wordt verwerkt. Dat gaat zelfs zo ver dat zijn
zoons, als ze iets willen gebruiken van wat zij hem hebben horen zeggen, achter het net
vissen: als er een boek van hun vader uitkomt, zien ze al hun aantekeningen in druk.’
En op pagina 351: ‘….De kleur van het leer moest zoveel mogelijk in overeenstemming
zijn met de strekking van de tekst, blauw voor liefdesromans, groen voor dorpsromans
en reisverhalen, citroengeel voor hekelgedichten en epigrammen……’.
Bijna ieder gebouw in Parijs heeft een lange voorgeschiedenis. Dichtbij Place des Vosges
ligt Hôtel de Sully (1625-1630) dat gebouwd is door de architect Jean Androuet du Cerceau
(1544-1590) die ook de Pont Neuf in 1579 heeft ontworpen). In 1634 werd Hôtel Sully gekocht door
Maximilien de Béthune, hertog van Sully, een soort minister van financiën van koning
Henri 1V. Het is nu van de staat.

Hôtel de Sully

Pont Neuf

Musée Jacquemart-André

Ik zal dit plein niet meer zo vlug vergeten omdat enkele mezen er uit mijn hand kwamen
eten.
Musée Jacquemart-André aan Boulevard Haussmann 158.
Baron Haussmann (1809-1891) verbouwde in opdracht van Napoleon 111 (1808-1873) heel
middeleeuws Parijs. Alle kronkelende straatjes werden door Haussmann rechtgetrokken
tot grote boulevards waardoor straatopstanden onmogelijk werden. Haussmann liet
vanuit de Arc de Triomphe, als middelpunt, op de Place de l’Etoile twaalf boulevards in
een ster uiteenwaaieren. Die stervorm zien we, weliswaar kleiner, ook terugkomen op
Place de Bastille en Place de la Nation. Nieuwe watervoorzieningen, rioleringssystemen,
het operagebouw Garnier, Bois de Bologne, Pont Neuf en vele andere projecten kunnen
op naam van Haussmann worden geschreven.
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Haussmann moest om alles financieel rond te krijgen ‘creatief’ boekhouden en kon
daardoor niet voorkomen dat hij allerlei aanklachten aan zijn broek kreeg. Al het rumoer
leidde weer naar de beroemde opera van Jacques Offenbach: ‘Les contes d’Hoffmann’.
In het eerder genoemde dagboek van Edmond en Jules de Goncourt lezen we over
problemen die zich ook heden ten dage voordoen als mensen tegen hogere machten
moeten vechten om hun verworven rechten te verdedigen. Een zekere Prinses Mathilde,
dochter van Jerôme Bonaparte, koning van Westfalen en jongste broer van Napoleon 1,
verhuisde na haar scheiding met de Russische prins Anatole Demidoff San Donato naar
Parijs, kreeg een relatie met de Nederlandse beeldhouwer Emile de Nieuwerkerke en
stond in het middelpunt van de belangstelling met haar invloedrijke salon. De gebroeders
Goncourt noteren op 16 augustus 1862: ‘De Prinses ging te keer tegen die schurk van
een Hausmann, die haar vanwege een boulevard twaalfhonderd meter bij haar park in de
Rue de Courcelles afhandig heeft gemaakt…..’ (p.106)
Musée Jacquemart-André was een openbaring voor ons. Het mooie gebouw is een
stadspaleis met aan de achterzijde van boulevard Haussmann de voorzijde en ingang tot
het museum. Ofschoon het geld afkomstig is van de rijke bankier Édouart André (18331894) heeft zijn vrouw Nélie Jacquemart (1841-1912) de eerst noemende naam van het
museum gekregen. Blijkbaar een slimme en mooie vrouw, creëerde als kunstenaar
portretten van allerlei rijken en ontmoette zodoende Édouart André die ook graag een
portret van haar wilde. André had het geld, was bankier, politicus, soldaat en
collectioneur – wat wil een vrouw nog meer. En Nélie had smaak!
We wandelen door prachtige zalen, waarvan de wanden van iedere zaal een ander
gedecoreerd behang in andere kleuren heeft en schilderijen boven en onder elkaar
hangen. Grand Salon, Cabinet de Travail, Boudoir Tiepolo,……Italiaanse renaissance
schilderijen en sculpturen uit de XVe eeuw van Paolo Uccello 1397-1475), Luca della Robbia
(1399-1482), Andrea Mantegna (1431-1506), Sandro Botticelli (1445-1510) en Giovanni Bellini
e
(1430-1516). Franse schilderijen uit de 18 eeuw met werken van Jean-Honoré Fragonard
(1732-1806), François Boucher (1703-1770) en Jean-Baptiste Siméon Chardin (1699-1779).
Hollandse meesters met Frans Hals (1583-1666), Rembrandt (1606-1669), Anthony van Dyck
(1599-1641) en Jacob van Ruisdael (1628-1682). Engelse meesterwerken van Joshua
Reynolds (1723-1792) en Thomas Gainsborough (1727-1788).

Trappenhal met fresco’s van Giambapttista Tiepolo (1696-1770)

De bibliotheek
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Goed/gezellig restaurant

wintertuin

Rembrandt: het avondmaal in Emmaus

André door Franz Xavier Winterhalter 1857 Zelfportret N.Jacquemart 1880 J.v.Ruisdael bij Haarlem, 1660
Het is zeer de moeite waard dit museum te bezoeken

Giovanni di Ser Giovanni, dit Le Scheggia 1406-1486, geboorte H. Maagd 1430

S. Botticelli, de vlucht naar Egypte, 130x95, 1500

G. Bellini H. Maagd met kind, 1510

Tot 21 juli: Van Jean Watteau(1684-1721) tot Jean Fragonard(1732-1806) Rococo
Je les ai demandé sur le nombre de visiteurs par an : six cent mille! Incroyable!
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Hotel Carnavalet 23 - Rue de Sévigné
Dit museum handelt over de Parijse historie en is gevestigd aan twee aan elkaar
gevoegde stadspaleizen: ‘Hotel Carnavalet’ en ‘Hotel Le Peletier de Saint Targeau’.
De hele Parijse geschiedenis wordt in tijdsvolgorde getoond; opeenvolgende zalen met
plafondschilderingen, meubels, beeldende kunsten, flarden uit de literaire- en
muziekwereld en belangrijke politieke gebeurtenissen in tekst en beeld.
De ontwikkeling loopt vanaf de geboorte van de stad vanaf 4500 vóór Christus tot de
zevende eeuw, gevolgd door de renaissance, koningen en de Verlichting met de opkomst
van de bourgeoisie, de afbraak van het absolutisme van de adel en standen tot en met
het overhoop gooien van smalle straten door Haussmann en opkomst van republieken tot
aan heden.

Lodewijk XIV in Romeinse kleding

Slaapkamer met wandelstok aan bedrand van Marcel Proust

Er was tijdens ons bezoek een bijzondere tentoonstelling gewijd aan ‘Het verhaal van de
Garde Robe van de Belle Époque 1900-1930’. De tentoonstelling is samengesteld uit de
collectie van ‘Palais Galliera Musée de la mode de la ville Paris’.
We zien de hele ontwikkeling van de mode aan ons voorbijgaan. Het ontstaan van de
mode door de Engelsman Charles Worth die naar Parijs ging, de ontwikkeling van
ontwerper naar kunstenaar. De emancipatie van de vrouw die zich bevrijdt uit het
absolutisme van insnoerding en martelkorset is niet meer te stoppen. Prachtige stoffen
van satijn en fluweel en breedgerande hoeden met veel opsmuk strelen onze ogen,
verlichten onze geesten en doen ons verleden en heden in elkaar verglijden.

J. Béraud, modehuis van Jeanne Paquin 1902
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We bezoeken het laatste museum voor we aan onze terugreis beginnen: Musée
Cognacq-Jay van de 18e eeuw in Hôtel Donon.
Op loopafstand van Place de Vosges en dichtbij het museum Carnavalet ligt in de Rue
Elzévir ‘Musée Cognacq-Jay’, een schenking aan de stad van het kinderloze echtpaar
Ernest Cognacq (1839-1928)-Jay. Ernest Cognacq, eigenaar van het vroegere warenhuis ‘La
Samaritaine’ , wilde iets nalaten aan de stad Parijs en legde een verzameling 18e eeuwse
kunst aan.
De inrichting van het museum doet in tegenstelling tot het museum Jacquemart-André
oud en stoffig aan. In smalle, duf ruikende doorgangen en in kabinetten met bruine
houten lambriseringen hangen schilderijen en staan Lodewijk XV en XV1 meubels,
sculpturen, vele kleinoden en Meissen porselein .
Al begrijp ik dat deze omgeving een tijdsbeeld geeft lijkt het me noodzakelijk dat het
innerlijk van het museum grondig onder handen wordt genomen. Het is of alle
kunstwerken en kleinoden ‘lijden’ onder het gewicht van de tijd die opgehouden is te
bestaan. Vele kunstwerken hier huilen van verdriet en verlangen naar een nieuw, beter
leven.

F. Boucher (1745)

L. Boilly, Indiscretie (1790)

Canaletto, Rialtobrug (1725)

De tijdelijke tentoonstelling met prachtige waaiers uit de 18e eeuw die uitgestrekt hun
vleugels toonden konden bij mij de lucht van droefheid die me overviel niet doen
verwaaien.
We verlieten Parijs, zonder eigentijdse kunst gezien te hebben, in het besef van
de eeuwige scheppingsdrang van de mensheid, het eindeloze op en neer gaan
van de tijd, van allen die er eens waren en misschien nooit meer zullen
weerkeren, het schone en verschrikkelijke; versteend, vermolmd en opgetuigd.
Ja, daar liepen wij en ik nam mij voor de volgende keer alle stenen, tegels,
huizen, straten, vogels en bloemen te tellen zodat niets, helemaal niets aan
mijn aandacht zou kunnen ontsnappen. Ja, ik zal alle tranen die gevloeid zijn
gaan tellen, ja, en ook nog de stille glimlachen die ik weerspiegeld zag in de
flikkeringen van het licht.
Jazeker, ook het brutale koolmeesje dat uit mijn hand brood pikte, zal immer
gegrift staan in mijn ziel. Tel alle meesjes er maar gerust bij.
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