Elke steen, een geschiedenis
macht over Frankrijk uitbreidden,
nam eveneens de betekenis van

ningen uit het huis van Valois

Parijs wrer toe. Haar eerste privilegies ontving de stad onder Lodewijk VI de Dikke (rro8-rr37).
Niettemin kende het streven naar
stedelijke zelfstandigheid te Parijs
niet het succes dat de gemeenten
in onze gewesten wisten te boeken.
Wel kreeg de stad van Filips II
Augustus (II8o-Izz3) het stapelrecht (het recht, dat de koopwaren
daar ter verkoop moeten aange-

ven daarom liever aan de Loire.
Nochtans lieten sommigen te Pa-

deze grote stad. Deze vorsten ble-

rijs schitterende paleizen, zoals het
Louvre en de Tuilerieën, oprich-

ten. Zo Lodewijk XIII voor een
nieuwe omwalling zorgde, dan
liet Lodewijk XIV de tuin van
Luxembourg, het Vendômeplein,
het Hôtel des Invalides en talrijke
erepoorten aanlegJgen, terwijl hij
eveneens een mcdedingende stad
stichtte te Versailles. In r 73o telde
Parijs ongeveer 56 ooo inwoners.

boden worden, vrjôr verdere doorvoer toegelaten is) voor de handel

Teneinde de toenemende sluik-

op de Midden-Seine. Ook liet hij
een nieuwe omwalling opwcrpen,

handel tegen te gaan, begon men
onder Lodewijk XVI met de bouw

waardoor grotere uitbreidingsmoeelijkheden ontstonden.
Tijdens de regering van Lodewij
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Het huidige Parijs heette in de IX werd de Sorbonne gestiqllt
Keltische tijd Lutetia Parisiorum. (t253), waardoor Parijs wgFdra
Deze stad dankte haar naam aan het uitstralingspunt wcrd ydn de
de Gallischc stam van de Parisii, christeiijk-middeleeuwse y'ultuur.
die het riviereiland, dat wij.,heden I)e poging evenwel *'aJy'Etient,e
nog Ile de la Cité nocmen,-als lVlarcel (13c8), de 'frévot des
vaste verbiijfplaars had gekozen) '.-.marchandstfom Pa4ijs aan heL Hoewcl er sedert de 3e ecuw een \#r/
_'
"\..
bisschop zetelde, zou de stad pas

in
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van nieuwe stadsmuren op

de

plaats van de tegenwoordige ,,bui-

tenbouievards".

OnderNapoleonkendedestadbe-

langrijke wijzigirrgen. HU vertrouwde haar bcstuur toe aan de
prefect van het Seinedepartement
en.'droeg de handhaving van de
orde op aan 6s ,,pr'élet de police",
die beiden door de regering werden benoernd. Deze regeling is tot
op heden z'o_,'g-ebleven. Ter herin-

16zz een aartsbisschoppelijke ffia]'
,r#"
---nimg;;"-zin L.ijsstochten en
residentie worden. N.
'Ifrtæry
nieling in 286 beperkte de stedezegepralen liet Napoleon tal van
' *Ffitttffirff
lijke oppervlakte zich trouwens
bruggen en monumenten (d.
"fW
'-Vgndômezuil en enkeie triomfboweer tot het Iie de la Cité. Haar
inwoners legderr de eerste omwa,I-r,rirc de Triornphe
gel)bp:rChlen. 'l'ijdens de restau- I
ling aan met de resten van ..dC
ratie en na de julimonarchie kcnde
Romeinse gebouwen, waarv,ad
r-t' nu
r, hopfd
hc
van de derde stand leidiirg Parijs, ook dank zij de ontwikkenog de arena is overgeblevcn. ln
ty'ao." nemen in Frankrijk, mi}..ling van de grootÀijverhcid, een
àeer sterke uitbreiding. Waren er
Toeir de stad
stad âeer
5oB nam de Frankische vorst Clo- fukte jammerlijk{
lammerliikJ Toefr
vis er zijn intrek. Zijn opvolgcrsr,/ onder Karel V f r364-l{38ol op- irr 18z6 slechts 75o ooo inwoners,
waren slappe vorsten, dre
die spoedlg
spoedjf nteuw
nauwelijks 20
narr', oiÏrquurzo
nieuw urtbrerdlE.g
uitbreidfg nam,
olmluur- dan telde de stad nauweluks
het bestuur aan de Karolirprers de hij haary'et èen verdedigiàgs- jaar later reed,s g5o ooo..burgers.
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n; deze verbleven 4dlden stelsel dat -d-ngeveer samenviel met De zogenaamde omwalling van
die 33 km lang was en
te Parijs. De Karolingische-.,vorsten de ligging der huidige grote boule- Thiers
bekommerden er zich weinig vards. Par$s was nu uitgegroeid talrijke -buitengemeenten als Passy,
om en gaven het bestuur geheel in tot een aahzienlijke agglomeratie Auteuil, Belleville en Montmartre
de handen van haar graven en die, op het einde van de middel- bij de oorspronkelijke agglomerabisschoppen. De rnoerassen aan de eeuwen, ruim zoo ooo inwoners tie insloot
werd van r84o
rechteroever en de pleinen op de telde. Nochtans had men er dik- tot r845 aangelegd.
Nochra.ns zou
Iinkeroever van de Seine werden wijls af te rekenen met ernsti- Parijs pas onder Napoleon III het
van de 6e tot de roe eeuw door gebevoorradingsproblemen, Daar uiterlijk krijgen dat wij vandaag
overliete

monniken gekoloniseerd. Naar- haar bevolking vaak opstandig nog kennen. Hij benoemde in
mate de Capetingers later hun was, wantrouwden de laatste ko- 1853 Georges Eugène Haussmann
+70

tot prelèct van het departernent
van de Seine. Deze doortastende
en klaarziende persoonlijkheid
bond op radicale wijze de strijd
met dc eigentijdse en zelfs ioekomtige problemen van een grootstad
aan. Zo hield hij een oordeelkundige, maar kordate opruiming ondcr de klrine kronkelstraarjes van

het oude Parijs. Hij deed drie
grote parke n aarrleggen, ontwierp

twintig pleinen en liet de bossen
van Bouiogne en van Vincerrnes
weer opknappen. Ten slotte herbouwde hij de stations e n de
Hallen en voorzag hij de stad van
75o km riolering. l)e aantrekkingskracht van de verfraaide stad rrroet
wcl bijzorrdcr qroot gcweest zijn.
aangczien in twee decenrria het
aantal inwoners verdubbeide.
'I'ijdens de Comrnune-opstand bij
hct besin varr dc Derde Republiçk

gingen heel wat historische gebounen in de brarrd op. maar in
I goo werd Parijs ."veer verrijkt
mct een nieuwighe id: de ondergrondse spoorweg of l'Ictropolitain. Op het vlak van de binnenlandse politick harrdhaafde Parijs
de traditie. De l'roofdstad bleef

haar
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uw-igdure
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oppositie-

voet van de Notre-Dame op
het Ile de la Cité, stond eens
de wieg van deze wereldstad.
In bijna twintig eeuwen groeide uit die schamele nederzetting aan de Seine, ondanks
alle moeilijkheden, het grootse en onstuimige hoofd van
Frankrijk, een zinnebeeld van
de Franse geest en vaderlandslievende vrijheidszin.

bleem behandelde. Dc bezettingen
tijdens de oorlogen \:an IBTo cn
r94o, richtten ten slotte betrëk-

kelijk weinig schade

{*#'=,

aan. g

uÇ",-t

I

ffit
+s
:ffij

!ffi

,1

.1

::4.

,--. rt

iui

i

:::r.

,,
,::-j:

.:::::'
r,a

ry

ffi

-;ifrh; ïrr

'u&il&^
,o

Ile de la cité

nde

standpunt tegenover de centrale
regeling innemen. Aan het hoofd
der vertesenwoordigende lichamen storrd trouwens de ,,conseil
municipal" die elk stedelijk pro-

Waar ook heden nog het trotse
hart klopt van Parijs, aan de
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