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I n l e i d i n g  
bij de herziene editie

De vorige editie van Parijs, couleur locale, verscheen in 2002 (derde
druk). Nadien schreef John H. Boom nog een zestigtal artikelen
over Parijs. Hij werkte aan een herziene versie van het boekje
toen hij in april 2009 overleed.

Omdat er nog steeds veel belangstelling voor bleek te zijn,
werd besloten een nieuwe editie uit te geven, en heb ik deze taak
op me mogen nemen. Ik heb getracht het boekje zo veel mogelijk
in de sfeer van John Boom te houden. Er zijn een aantal nieuwe
hoofdstukken in opgenomen, en daar waar nodig zijn de oude
hoofdstukken geactualiseerd.

Dit boekje heeft niet de pretentie een complete gids van Parijs te
zijn. Het is ontstaan uit een aantal beschrijvingen van wandelin-
gen en ontmoetingen in de minder bekende buurten van Parijs
en vooral uit de warme belangstelling voor deze prachtige stad
met haar veelkleurige bevolking, haar rijke geschiedenis en haar
tomeloze vitaliteit.

Het boekje heeft als doel de lezers in gedachten mee te ne-
men op een aantal wandelingen en hen iets te doen ervaren van
de ‘couleur locale’. Als u zelf op pad gaat, raad ik u aan het vol-
gende te doen:

• Koop een goede kaart van Parijs; de PARIS plan, no. 54 van Mi-
chelin is uitstekend, hierbij hoort ook nog PARIS par arrondisse-
ment, no. 63 met een volledig stratenregister. Of het handzame 
Paris Pratique par arrondissement, dat bij iedere kiosk te koop is.

Bij de teksten in dit boekje zijn geen kaartjes afgedrukt aan-
gezien deze te klein zouden worden en ook te weinig overzich-
telijk zijn. Ik beperk mij tot het aangeven van het metrostation
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Le Petit Mabillon in de Rue Mabillon

(M) en/of het arrondissement. Met behulp van de hierboven ge-
noemde kaarten van Parijs kunt u dan toch heel gemakkelijk de
weg vinden. 

• Vraag bij het metrostation om een Plan de Paris. Daar staan alle
metro- en buslijnen op. Koop daar ook un carnet van tien losse
kaartjes (ruim 11 euro) die u in iedere bus en metro kunt gebrui-
ken, of een weekpas die ingaat op iedere maandag (rond de 23
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euro). Voor een aantal dagen kunt u een Carte Paris Visite kopen.

• Als u wilt uitgaan, koop dan een recente Pariscope. Hierin kunt
u alle films, toneelstukken, muziekuitvoeringen, enzovoort, van
de week vinden. Het is te koop bij elke kiosk en steeds nieuw op
woensdag. 

• Mocht u van plan zijn te gaan fietsen in Parijs, neem dan een
creditcard met pincode mee (deze staat garant voor een borg van
150 euro). Er zijn heel veel stations Vélib. U kunt een fiets mee-
nemen en op een andere plaats terugbrengen. De kosten voor
het eerste halfuurtje zijn laag, dus de bedoeling is dat de fiets
steeds wordt terugzet. Het is niet aan te raden te gaan fietsen in
de spits, maar bijvoorbeeld op een rustige zondagochtend is het
heerlijk om eens door Parijs te fietsen.

• Zorg verder voor goede schoenen.

Met dit ‘instrumentarium’ kunt u rustig op pad gaan. En rust zo
nu en dan eens even uit in een van de vele prachtige parken en
parkjes of op een van de heerlijke terrassen die Parijs rijk is.

De belangrijke musea en gebouwen, zoals het Louvre, de Eif-
feltoren, het Musée d’Orsay en het Centre Pompidou, noem ik
verder niet omdat ik er van uitga dat u deze zelf wel kunt vin-
den.

Houd er rekening mee dat de meeste musea op maandag ge-
sloten zijn, en sommige op dinsdag. Donderdagavond zijn de
grote musea veelal geopend. 

Ten slotte nog een laatste opmerking: er zit geen systeem in de
opzet van dit boekje. Het is een pêle-mêle van wandelingen door
parken, oude buurten, bijzondere straatjes, huizen en musea, en
van willekeurige ontmoetingen. Zo kunt u dus ook zelf de
hoofdstukken in willekeurige volgorde lezen.

Ik wens u veel plezier en bon voyage,

Berber Boom

– 13 –
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Gare du Nord

opmaak Parijs def.:Couleur Locale  14-09-2010  18:00  Pagina 14



1  

T e r u g  i n  P a r i j s  

De Thalys davert met een snelheid van 300 kilometer per uur
door het glooiende landschap van Noord-Frankrijk. Dan min-
dert hij vaart en ‘zet de daling in’. De buitenwijken van Parijs
komen in zicht. Nog even en dan rijdt de trein het Gare du Nord
binnen. 

Ik sta met mijn bagage op het perron. Over enkele ogenblik-
ken zal ik worden opgenomen in het bruisende leven van Parijs.
De stad is een wereld vol tegenstellingen. De grote boulevards
en de kleine straatjes, de waanzinnige drukte en de talloze stille
parkjes met duizenden wandelaars, de gezellige terrassen en de
ontelbare eethuizen. De atmosfeer daar windt mij steeds weer
op. Parijs is een stad die mij uitdaagt om haar te ontdekken,
maar mij ook uitnodigt om rustig op een hoek van een straat of
op een klein pleintje te kijken naar al die bijzondere mensen die
voorbijkomen. 

Parijs is een grote vergaarbak van bijna alle mensentypen ter
wereld, mensen met hun eigen wereld. Ze lopen door elkaar, ne-
men ieder hun eigen zorgen en vreugden met zich mee en heb-
ben allemaal een of ander doel voor ogen. Het is als een grote
mierenbult, zo krioelt het hier over de trottoirs en in de straten. 

Ik ken eigenlijk geen stad die zoveel gezellige terrassen heeft.
Geen straat of je ziet er wel tafels met stoelen staan met een zon-
nescherm erboven. En als het mooi weer is, zitten de terrassen
bijna altijd vol. Mooi weer, dat heb je nodig om echt van Parijs te
kunnen genieten. 

De taxi brengt mij naar het mij bekende appartement in de
buurt van de Bastille. Ik laad mijn bagage uit en zet die alvast
binnen, want ik ken de code van de voordeur van het gebouw. 

De onderbuurman, handelaar in oude muziekinstrumenten,

– 15 –
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be groet mij. Hij zegt mij verheugd goedendag. Het apparte-
ment is mij vertrouwd. De zon schijnt stralend naar binnen. Ik
open de ramen en hoor het lawaai van de straat. Het is heel
warm. Dan verkleed ik mij snel. 

Ik besluit eerst inkopen te doen bij de bekende winkeltjes in
de buurt. Het meeste koop ik bij de Marokkaan om de hoek. Hij
kent me en vraagt hoe het in Amerika is, want hoewel ik hem al
meerdere keren verteld heb dat ik uit Nederland kom, denkt hij

steevast dat ik een Ameri-
kaan ben. Het is wel grap-
pig en ik zeg dan maar
iets over de toestand in de
Verenigde Staten. Intus-
sen doe ik mijn inkopen
en vertrek weer. 

Daarna ga ik naar het
café op de hoek van de
Place des Vosges, om er
een glas Ricard te drinken.
Daar heerst een drukte
van jewelste. De schil-
dersvrienden van de Place

des Vosges houden er hun halfjaarlijkse expositie. Er is veel
moois te zien, maar ook veel geklungel. Een vriendelijke heer
staat op als hij mij ziet en veronderstelt in mij een koper. Of op
zijn minst een geïnteresseerde kijker. Daar heeft hij gelijk in.
Hij wijst mij op het werk dat van zijn vrouw blijkt te zijn: zeer
sterk geschilderde zuidelijke landschappen in felle kleuren.
Maar het is mij wat te vroeg om wat te kopen. Dat vindt hij niet
erg; hij is al blij met wat lovende woorden. 

Dan wordt het tijd om te gaan eten. De zon verdwijnt achter
de huizen en het wordt kouder. De vele avonturen zullen gaan
beginnen.

De Marokkaanse kruidenier 

opmaak Parijs def.:Couleur Locale  14-09-2010  18:00  Pagina 16



2

D e  P a r i j s e  l e g p u z z e l  

Parijs is als een legpuzzel: zij bestaat uit honderden stukjes die
ieder hun eigen plaats, patroon, vorm en bijzonderheden heb-
ben. Als je vanuit een vast punt steeds een ander stukje van die
puzzel uitzoekt om te ontdekken, dan vind je ook iedere keer
weer een aantal verrassingen. Omdat je meestal de weg kiest via
de metro, bereik je je doel grotendeels onder de grond. Je stapt
uit in het gekozen station, je komt boven en daar is de eerste ver-
rassing. Hoe ziet het er hier uit? 

De verschillen zijn groot. Kies je bijvoorbeeld metrostation
Abbesses, dan moet je eerst met een lift vele tientallen meters
omhoog om dan uit te stappen op dat heerlijk rustige pleintje
met zijn draaimolen. Kies je Concorde, dan sta je oog in oog met
de grote as die Parijs doorsnijdt, met het Louvre en de Tuilerieën
aan de ene kant en aan de andere kant de Champs-Élysées, de Arc
de Triomphe en in de verte La Grande Arche en de wolkenkrab-
bers van La Défense. Tussen beide uitersten loopt een enorm
brede boulevard van vele kilometers lang met bomen, parken,
banken en aan weerszijden zeer grote gebouwen. Kies je Opéra,
dan sta je ineens vis-à-vis met de oude Opéra van Garnier, die ei-
genlijk Académie Nationale de Musique heet. Het plein waaraan
deze staat kan wel het kloppend hart van Parijs genoemd wor-
den. 

Maar als je bijvoorbeeld Mabillon uitzoekt, dan kom je bo-
ven bij de Boulevard St.-Germain op een kruispunt dat Mabillon
heet en waar je een aantal karakteristieke straatjes van Parijs
vindt. Ik noem er een paar. De Rue Mabillon met een paar schil-
derachtige restaurants als Le Petit Mabillon en La Petite Cour.
Een zijstraatje heet Rue Guisarde; daar is een winkeltje met tin-
nen soldaatjes te vinden. Het heet Au Plat d’Etain en dateert uit

– 17 –
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1775. Op de deur staat: ‘Soldats de plomp et d’étain, Dioramas et
scènes du passée’. Het straatje is verder gevuld met restaurants.
Het is met de jaren een gewild toeristengebied geworden. Het
winkeltje met de tinnen soldaatjes staat er eigenlijk wat verloren
tussen. 

– 18 –

La Petite Cour Rue Mabillon
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Vlak hierbij is de Place St.-Sulpice met de imposante kerk en
een prachtige grote fontein. Die Saint-Sulpice is een bezoek ze-
ker waard. De Franse schilder Eugène Delacroix maakte er een
paar wandschilderingen voor, onder meer van Jakob die met de
engel worstelt. Dit machtige schilderij, dat de enorme kracht-
meting weergeeft tussen Jakob en de gevleugelde engel, hangt 
er nog steeds. De voorstelling is gebaseerd op de passage in de
Bijbel waarop Jakob zegt: ‘Ik laat u niet los tenzij gij mij zegent’
– een van de meest diepzinnige uitspraken uit de Bijbel. De 
Saint-Sulpice werd gebouwd en verbouwd gedurende de zes-
tiende en zeventiende eeuw. De façade werd er in 1732 voor ge-
zet.

De Saint-Sulpice is ook de kerk die in het boek De Da Vinci code
zo’n belangrijke rol speelt. Het verhaal in het boek is natuurlijk
grotendeels verzonnen, al lopen er nog steeds mensen rond die
op zoek zijn naar ‘het geheim’. Dit begon de bisschop zo te sto-
ren dat hij enige tijd geleden in een open brief heeft laten weten
dat het boek volstrekt verzonnen is en dat de Saint-Sulpice er
niets mee te maken heeft. 

Daarin heeft hij niet helemaal gelijk, want een van de bijzon-
derheden van deze kerk is dat de meridiaan van Parijs er mid-
dendoor loopt. De loop van de meridiaan is aangegeven door
een koperen lijn in het plaveisel die van zuid naar noord loopt
en eindigt in een soort obelisk die tegen een muur is geplaatst.
In de zijwand ertegenover zit een raam met kleine glaasjes erin
waardoorheen de zon schijnt. Op zekere dagen in het jaar eindi-
gen de zonnestralen op een bepaalde plaats van de obelisk. Dit
astronomische instrument werd al enige eeuwen geleden in de-
ze kerk aangebracht op verzoek van een pastoor die speciale be-
langstelling had voor het zonnestelsel. Een bezoek aan deze kerk
biedt dus, behalve dat het een imposant gebouw is, ook nog de-
ze bijzondere attractie.

We wandelen weer even terug, zien de kleine winkeltjes die
gerenoveerd zijn in de oude Parijse stijl, kijken dan nog even
naar de oude huisjes in de kleine Rue des Ciseaux in het verleng-
de van de Rue des Canettes, en steken de Boulevard St.-Germain
over naar de Rue Bonaparte en de Rue Jacob.

Onderweg, als ik op een bankje zit terwijl ik wacht op een
bus, strijkt er een meisje naast mij neer dat een heerlijke geur
verspreidt. Ik kan niet nalaten haar te vragen welk parfum ze op-
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heeft. ‘Paris van Yves Saint Laurent’, antwoordt ze. Ik prijs haar
om haar keuze, welk compliment zij blij in ontvangst neemt. 

Op een terras ga ik een café au lait drinken. De prijzen daarvan
verschillen in Parijs aanzienlijk. Een kopje gewone koffie (klein
zonder melk) aan de bar is het goedkoopst. Als je gaat zitten,
kost een café au lait/café crême al snel het dubbele. Nu hangt de
prijs van de koffie natuurlijk niet alleen af van de kwaliteit, maar
vooral van de buurt, de ambiance, het terras. Het café De la Paix,
naast de Opéra Garnier, staat wat prijzen betreft echter op een-
zame hoogte. Het trekt veel toeristen, vandaar. Het eten daaren-
tegen hoeft helemaal niet duur te zijn. Loop een willekeurige
brasserie binnen en bestel de plat du jour. Die is meestal heel lek-
ker en niet duur.

Ik begon dit verhaal met de legkaart en de afzonderlijke stuk-
jes. Omdat Parijs zoveel stukjes heeft die allemaal hun eigen ka-
rakter hebben, raak je er niet snel uitgekeken. Maar belangrijk
daarbij is juist het verband tussen de stukjes te ontdekken. Dat
vind je eigenlijk alleen als je gaat wandelen. Zo werd het mij op-
eens duidelijk dat de Saint-Sulpice op een steenworp afstand ligt
van de Jardin du Luxembourg, en dat dit grote park weer de ver-
bindingsschakel vormt tussen een aantal andere plekjes, zoals
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Rue Mouffetard
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Place de l’Odéon en Boulevard Montparnasse met Raspail. En
dat, wanneer we vanaf de Saint-Sulpice de andere kant oplopen,
St.-Germain des Prés en de buurt van de Rue Jacob en de Rue du
Bac op loopafstand liggen. Zo vormt de Jardin des Plantes weer
het verbindingsstuk van het Gare d’Austerlitz en de Seine met
het Institut Curie, de Rue Linné, de Rue Monge en de Rue
Mouffetard. Het zijn alle opzichzelfstaande legstukjes, maar tij-
dens een wandeling blijken ze aan elkaar geplakt te kunnen
worden. 

Ook belangrijk is te weten hoe de arrondissementen in elkaar
zitten. Parijs is verdeeld in twintig arrondissementen. Als een
Parijzenaar wil weten waar je woont of logeert, vraagt hij stee-
vast naar de naam van het arrondissement, maar als je niet op de
hoogte bent van de systematiek van deze indeling is het moeilijk
daarop een antwoord te geven. 

In het Musée Carnavalet hangt een groot schilderij waarop
keizer Napoleon III de wet ondertekent waardoor elf buurge-
meenten bij Parijs ingelijfd worden. Als belangrijkste getuige
daarbij staat baron Haussmann afgebeeld, prefect en de grote re-
organisator van Parijs. Door deze toevoeging van grondgebied
kon Parijs zich aanpassen aan de ‘moderne tijd’. Dat was in 1867.
Baron Haussmann kreeg de volmacht om de stad geheel te her-
structureren, en dat deed hij radicaal. Dwars door de stad legde
hij grote en brede boulevards aan, die ook nu nog het hoofd
kunnen bieden aan het drukke verkeer. Hele buurten werden
afgebroken en opnieuw bebouwd met de typische Haussmann-
gebouwen die overal in de stad te vinden zijn. Er werden ook tal
van parken aangelegd, alsmede een 500 kilometer lang stelsel
van ondergrondse riolen. 

De stad werd toen opnieuw ingedeeld in arrondissementen
met eigen gemeenteraden en gemeentehuizen. Dit stelsel van
arrondissementen heeft de vorm van een slakkenhuis. Het be-
gint bij het Louvre; dat is het 1e arrondissement. We gaan dan
iets naar boven, naar La Bourse en de Hallen, arr. 2. Dan naar
rechts, de Marais, arr. 3. Vervolgens naar beneden, de Cité, Hôtel
de Ville, Ile St.-Louis, arr. 4. Dan weer naar beneden aan de over-
kant van de Seine, het Panthéon, Jardin des Plantes, Boulevard
St.-Germain, Boulevard St.-Michel, arr. 5. Naar links, Luxem-
bourg, Odéon, arr. 6. Nog verder naar links langs de Seine, Eif-
feltoren, Dôme des Invalides, Musée d’Orsay, arr. 7. Dan weer
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over de Seine naar boven, Elysée, Place Charles de Gaulle, Arc de
Triomphe, Madeleine, Place de la Concorde, arr. 8. Nu weer naar
rechts, boven het arr. 2, de Opéra, Boulevard Haussmann en de
andere grote boulevards, arr. 9. Daarnaast Gare du Nord en Gare
de l’Est, arr. 10.

En zo gaan we weer rond en volgen de andere tien arrondisse-
menten. Het is handig om een paar bekende gebouwen of plei-
nen die bij een bepaald arrondissement horen, in gedachten te
houden. Zo bevindt Montmartre zich in het 18e arrondissement
en de Butte Chaumont en Belleville in het 19e arrondissement. 

Wil je Parijs goed leren kennen, dan moet je er dus toch – bo-
vengronds – door wandelen. Maar de afstanden zijn groot. Ik ga
dus nu toch maar met de metro naar huis.

De arrondissementen van Parijs
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3

O n t d e k k i n g e n  i n  d e  
R u e  d u  B a c

Achter het Musée d’Orsay begint bij de Pont Royal de Rue du
Bac. Deze straat kruist de Boulevard St.-Germain en loopt met
een flauwe bocht over in de Rue St.-Placide. 

De Rue du Bac is een van de oudste en bijzonderste straten
van Parijs. Het woord ‘bac’ is afgeleid van het Nederlandse
woord ‘bak’ en betekent van oudsher ‘overzetveer’. Vroeger was
hier een veer over de Seine. Rue du Bac is dus eigenlijk ‘veerweg’.
De Pont Royal is blijkbaar van later datum dan de Rue du Bac.
Het is een gezellige straat met in het begin, vanaf de Seine, veel
galeries en interieurzaken, en leuke winkels en cafés. Bovendien
kan men er bijzondere ontdekkingen doen.

Op nr. 46 zit Deyrolle, le Prince Jardinier – van buiten een
aardig winkeltje met wat gereedschap voor tuinierders: schep-
jes, harkjes, enzovoort. Ook staan er wat opgezette eendjes in de
etalage. Ik besluit eens naar binnen te gaan. Het is een ouder-
wetse zaak, ingesteld op
de kleine Parijse daktui-
nen. Maar dan loop ik de
trap op en sta perplex.
Het winkeltje blijkt drie
grote bovenzalen te heb-
ben met daarin een com-
plete dierentuin van op-
gezette beesten. Je kunt
het zo gek niet bedenken
of het dier is er te vinden.
Krokodillen, een giraffe,
maar ook kleine hertjes,
alle soorten vogels, torren
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en dozen vol vlinders. Overal hangen prijskaartjes aan, variërend
van een paar honderd euro voor een gewone kip tot tienduizen-
den voor de wilde dieren.

Ik vraag aan een keurige dame die bij de winkel hoort aan wie
ze deze beesten verkoopt. Het is namelijk behoorlijk druk in de
winkel en ik zie ook mensen dingen afrekenen. ‘Aan particulie-
ren, boutiques, hotels en zo, als decoratie’, vertelt ze. Als ik vraag
of ze ook in opdracht dieren opzet, bijvoorbeeld een geliefd
hondje van een oude dame, is haar antwoord: ‘Non’. 

Zeer verbaasd over deze geheimzinnige bovenetage ga ik
weer naar buiten. Aan de overkant is een klein doodlopend
straatje. Als je er inloopt, blijkt aan het eind links de ingang van
een hele grote ‘onzichtbare’ kerk te zijn. Je kunt er aan de andere
kant weer uitlopen.

Dan vervolg ik de Rue du Bac en steek de drukke Boulevard
St.-Germain over. Aan de rechterkant zitten daar een paar piep-
kleine winkeltjes. Op nr. 68 is er één niet breder dan de voor-

deur. En toch zit daar een druk
zaakje in, een ‘retoucherie’ waar
verstelwerk wordt gedaan. De
vrouw achter de naaimachine
repareert een kledingstuk en de
kleine ruimte waarin ze aan het
werk is, lijkt haar niet te hinde-
ren. Als ik naar binnenloop en
vraag aan de dame of dit het
kleinste winkeltje van Parijs is,
schiet ze in de lach en pakt ter-
stond de centimeter die om
haar nek hangt. Ze meet de
breedte op: 1 meter en 30 centi-
meter. Daar kijkt ze van op! Ik

loop weer naar buiten en wil nog een foto maken. Boven de zaak
hangt een vrouw uit het raam die snel wegschiet als ze dit merkt.

Dan besluit ik eerst naar het Musée Maillol te gaan. Dit mu-
seum bevindt zich in een zijstraat van de Rue du Bac, in de Rue
Grenelle op nr. 61 (M Rue du Bac). 

De kunstenaar Aristide Maillol (1861-1944) had een model,
Dina Vierny, die hij eindeloos heeft uitgebeeld. Hij heeft haar
getekend en gebeeldhouwd in alle standen en houdingen, en
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steeds geheel naakt. Er zijn dus zeer veel beelden van Dina. Ze
zijn bijna allemaal hetzelfde, schitterend van techniek, maar
soms ook erg glad en saai. Maillol moet Dina wel erg goed ge-
kend hebben, zo goed dat hij haar met dichte ogen uitgebeeld
had kunnen hebben. Dina was een Russin. Toen Maillol in 1944
verongelukte, erfde zij al zijn kunstwerken en zijn huis waar
zich nu het Maillol museum bevindt. Dina bleek een goede za-
kenvrouw te zijn, want ze kocht ook de panden ernaast. Alles
werd verbouwd. 

Het Musée Maillol werd totaal gemoderniseerd en in 1995
werd het geopend. Er vinden nu ook wisselende tentoonstellin-
gen plaats.

Na mijn museumbezoek loop ik de Rue du Bac verder om-
hoog en doe een heel bijzondere ontdekking: op nr. 140 (vlakbij
de Rue de Sèvres) vind ik een poortje dat toegang geeft tot een af-
gesloten straatje. Binnen zie ik een paar nonnen in een kleine
ontvangstruimte. Daarnaast zijn enkele winkeltjes die eveneens
door nonnen worden gedreven.
Maar achter de zakelijke gebou-
wen bevindt zich de impone-
rende kerk waar honderden be-
devaartgangers uit alle hoeken
van de wereld samenkomen. In
stille aanbidding zitten zij hier,
vol aandacht voor het prachtige
altaar met het stralende Maria-
beeld. Het is het Moederhuis
van de Zusters der Liefde ofte-
wel de Congrégation de la Mé-
daille Miraculeuse.

Hier heeft zich op 27 novem-
ber 1830 een wonder voorge-
daan. Aan een van de eenvoudi-
ge zusters, Catharina Labouré,
verscheen op die dag onder de
avondmis de Heilige Maagd Maria. Zij verscheen aan de jonge
zuster in gouden glans, staande op een bol, terwijl felle lichtstra-
len uit de handen van Maria de ruimte om haar heen verlichtten.
Zij gaf een boodschap aan Catharina: zij diende ervoor te zorgen
dat er een ovaalvormige medaille geslagen zou worden, met em-
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De Heilige Maagd Maria in 
de Chapelle Notre-Dame 

de la Médaille Miraculeuse
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blemen aan voor- en achter-
zijde. Deze gedenkpenning
zou de drager veel geluk
brengen en ervoor zorgen
dat zijn wensen verhoord
zouden worden. Maria was
iedereen genadig die een der-
gelijke medaille zou dragen.
Catharina mocht alleen haar
biechtvader, Père Aladel, hierover in-
lichten. Deze geloofde niets van het verhaal
en wees Catharina vertoornd af. Tot drie -
maal toe poogde Catharina de biechtvader te
overtuigen, maar deze verwijderde haar ten slotte boos uit de
biechtstoel. Toen werd Père Aladel door Maria met wroeging en
twijfel vervuld. Hij sprak deze uit tegen de aartsbisschop van 
Parijs, mgr. De Quélen. De laatste voelde wel wat voor een expe-
riment en droeg de Parijse fabrikant Vachette op de medaille te
slaan. Op 30 juni 1832 leverde Vachette de eerste exemplaren. 

Al spoedig bleek de belangstelling voor deze wonderbaarlijke
medaille zo groot te zijn dat er meer fabrikanten ingeschakeld
moesten worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Nog in
hetzelfde jaar leverde Vachette 103.523 medailles af. Tot 1836
sloeg hij er 420.335, terwijl er in Lyon nog 300.000 gemaakt wer-
den en een andere fabrikant, Leclerc, er nog eens 1.223.000 lever-
de. In de loop der tijd zijn er vele tientallen miljoenen medailles
geslagen en verkocht. In de winkeltjes van het Moederhuis in de
Rue du Bac kan men deze medaille nog steeds in alle soorten en
maten kopen. Het is een lucratieve bezigheid voor het Moeder-
huis. 

Catharina Labouré kreeg de bescheiden taak van portierster
in een tehuis van ouden van dagen in de Rue de Picpus, een ne-
venafdeling van het Moederhuis. In 1947 werd zij heilig ver-
klaard. 

Ik vervolg mijn tocht door de Rue du Bac en zie praktisch
naast de Tempel van de Maagd, op de hoek met de Rue de Sèvres,
een andere inrichting die ik als de ‘Tempel van de Maag’ betitel.
Het is La grande Epicerie de Paris, een enorme winkel waar zo-
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