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1.1. Charles Marville, ‘Un coin du Boulevard St. Jacques (no. 66)’, ca. 1866, 
albuminedruk, 36,8 x 22,4 cm, Musée Carnavalet, Paris

1.1. detail 





1. inleiding

‘C’est donc Paris, Paris misérable et glorieux, Paris dans sa grandeur 
et son horreur, que La rue va mouler, mouler vivant, mordant dans 
la peau, le plâtre, dans la pierre, la chair.’

Jules Vallès, ‘La Rue’1

Er staan mensen op de boulevard. [Fig. 1.1] Ze weten dat ze op de foto komen, 
dat zie je aan hun houding. Ze zijn gevraagd nonchalant te poseren, ze hebben 
hun gezichten allemaal naar de camera gericht en proberen niet te bewegen. Het 
is bewolkt, dat maakt het kijken naar de camera, die vanaf de zuidkant op hen 
gericht is, makkelijker. Links staan drie jongemannen met halflang haar, rechts 
twee, sommigen dragen een pet. Beide groepjes hebben een boom als houvast. 
Achter de mensen beginnen de huizen. Rechts van het midden van het beeld 
staat in kapitalen op een bord de naam ‘Ch. Marville’. In iets kleinere letters 
staat eronder ‘Photographe des Musées impériaux et de la Ville de Paris’. Tegen 
een deurpost leunt een vrouw met een schort voor en een witte kap op haar 
hoofd, waarschijnlijk de huishoudster, ze heeft een hond aan haar voeten. Ze is 
de enige op de foto die recht in de camera kijkt. Links voor haar staan de twee 
best geklede mensen van de foto. Een vrouw in donkere hoepelrok, met witte, 
gevouwen handen. Haar gezicht is onscherp, ze bewoog haar hoofd tijdens het 
maken van de foto. Bij haar staat een kleine man, driekwart en profil. Zijn witte 
sik is net zichtbaar, een zwarte hoge hoed bedekt zijn halflange haar. Deze twee 
mensen bij de poort zijn de mensen op de foto van wie we het meest weten. De 
vrouw zou haar leven lang officieel Jeanne-Louise Leuba blijven heten, maar 
mensen kenden haar als madame Marville.2 De man naast haar was immers 
Charles Marville, de fotograaf van de keizerlijke musea en van de stad Parijs 
die op het bord werd aangekondigd. Dat hij zijn hoofd van alle aanwezigen het 
meest heeft afgewend, is typerend. 

Over de levensloop van Charles Marville was tot voor kort weinig bekend.3 
Pas in 2010 werd duidelijk dat dit deels kwam doordat de naam Marville een 

  Jean Vallès, ‘La Rue’, in: La Rue. Paris pittoresque et populaire. No. , er juin 867

  Jeanne-Louise Leuba (Génève, 85-Parijs, 88)
  In paragraaf . ga ik verder in op de biografie van Marville





pseudoniem was; de echte naam van de fotograaf was Charles-François Bossu. 
Wel stond Marvilles naamstempel op honderden foto’s die in de stadsarchieven 
van Parijs zijn bewaard. Ook op de oorspronkelijke afdruk van deze foto staat 
het droogstempel van Marville. De foto wordt vaak omschreven als een foto van 
het atelier van de fotograaf, die gemaakt zou zijn ergens tussen 1862 en 1875.4 
Op de daarbij afgedrukte reproductie is meestal ingezoomd op het deel met de 
poserende mensen. Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid de medewerkers van 
de fotostudio; één van hen, de man die met zijn elleboog tegen de boom leunt, 
is Charles Delahaye, de assistent van Marville.5 Maar ondanks de drievoudige 
aanwezigheid van Marville in de foto – in de naam op de entree van zijn studio, 
in persoon, én in het droogstempel op de foto – maakte Marville deze foto in 
eerste instantie niet als promotiemateriaal. 

Het hier getoonde deel van de boulevard Saint-Jacques werd halverwege het 
jaar 1867 gesloopt om plaats te maken voor het place Denfert-Rochereau (dat 
eerst place d’Enfer zou heten) en de boulevard Arago. Het feit dat die nieuwe 
boulevard genoemd werd naar de grootste pleitbezorger voor de nationale er-

  De legenda’s zijn onder andere ‘L’atelier de Marville entre 867 et 870, boulevard Saint-
Jacques, no. 66 (e arr.)’, Marie De Thézy, Charles Marville, photographe de Paris de 1851 à 
1879. Catalogue de l’exposition réalisée par la Bibliothèque historique de la Ville de Paris dans le 
cadre du ‘Mois de la Photo à Paris’ organisé par la Direction des Affaires culturelles et Paris-au-
divisuel, 21 novembre 1980-31 janvier 1981. 980. Paris: Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris, 980, p. 7; ‘. Rue du Faubourg-Saint-Jacques, no. 66, l’atelier de Charles Marville 
entre 86 et 867’, Marie De Thézy, Paris Marville. Paris: Hazan, 99, p. 697; ‘L’Atelier de 
Charles Marville – 875. Situé au 66, boulevard Saint-Jacques’, Patrice de Moncan, Clémence 
Maillard, Charles Marville: Paris photographié au temps d’Haussmann. Paris: Les Éditions du 
Mécène, 009, p.  [De datering van 875 is uiteraard onmogelijk, zoals alle overheidsinstan-
ties en medewerkers veranderde ook Marville in 870 alle verwijzingen naar de keizer in de 
omschrijving ‘nationaal’]; ‘Charles Marville, Coin du Boulevard St. Jacques (no. 66). (Mar-
ville’s studio, fourteenth arrondissement, detail of pl. 76), 866-before april 867, albumen 
print from collodion negative, Musée Carnavalet, Paris.’ Sarah Kennel et al., Charles Marville: 
Photographer of Paris. Washington, Chicago and London: National Gallery of Art, Washing-
ton and The University of Chicago Press, 0, pp. 6-7

5  Charles-Hippolyte Delahaye (6 maart 87- augustus 878) werd begin jaren vijftig 
assistent van Marville, en werd door Marville meerdere keren geportretteerd. Tot in de jaren 
zeventig zou Delahaye als zijn assistent hebben gewerkt, in 86 kreeg Delahaye van Marville 
notariële toestemming in zijn naam documenten te ondertekenen, in december 877 instal-
leerde hij zich onder zijn eigen naam met zijn broer Eugène Jules, die mogelijk naast hem op 
de foto staat, als fotograaf op 8, boulevard d’Enfer. Links op de foto, de middelste jongeman, 
zou hun jongste broer kunnen zijn, Léon Delahaye (vgl portret van Léon Delahaye door 
Charles Delahaye, Pho 998-5- van Musée d’Orsay). Zie Kennel, Marville, 0, p. 7 en  
p. n5 en vergue.com/post/60/Charles-Delahaye, geconsulteerd 6 december 00





kenning van de uitvinding van de fotografie zal voor Marville een schrale troost 
zijn geweest. De fotograaf moest namelijk in april 1867 verhuizen naar het nabij-
gelegen adres 75, rue d’Enfer. De foto die omschreven wordt als de foto van het 
atelier maakte in feite deel uit van de serie van ongeveer vierhonderd foto’s die de 
fotograaf maakte tussen 1865 en 1869 in opdracht van het Parijse stadsbestuur, 
van straten en huizen die kort daarna gesloopt zouden worden vanwege de aanleg 
van nieuwe straten. Foto’s die later soms omschreven zouden worden als het ‘Al-
bum du Vieux Paris’. Dat zijn de foto’s die het onderwerp vormen van dit onder- 
zoek. 

1.1 De onzichtbare observator

Dit onderzoek gaat niet over de persoon Marville of over zijn oeuvre. Marville 
was geen kunstenaar in de moderne zin van het woord. Hij werkte, zoals al snel 
duidelijk zal worden, hoofdzakelijk in opdracht, en voerde dus uit wat anderen 
hadden bedacht. Anders dan bijvoorbeeld zijn beroemde generatiegenoot Nadar 
bewoog Marville zich zoveel mogelijk buiten het publieke debat, en ook liet hij 
geen persoonlijke documenten na.6 Dit onderzoek concentreert op de opdracht 
en het gebruik van de foto’s. Maar omdat Marvilles naam onder de foto’s staat, 
en omdat de keuze voor de uitvoerder van deze grote opdracht gemaakt moet 
zijn volgens bepaalde overwegingen, overwegingen die hoogstwaarschijnlijk te 
maken hadden met de reputatie van de fotograaf, en dus met zijn naam, gaat 
het onderzoek tegelijk wél over Marville. Zijn medewerkers zijn niet toevallig 
op het moment van de foto buiten gaan staan. Zonder Marville, met een minder 
zorgvuldige fotograaf, had dit onderzoek geen bestaansrecht gehad. Marvilles 
naam dient daarom als houvast in een uitgebreid web van ambtenaren, tentoon-
stellingen, politieke en nationale programma’s en natuurlijk de straten. 

Ook deze foto toont namelijk niet alleen mensen: we zien een schijnbaar lege 
straat – ongetwijfeld zijn er tijdens het maken van de foto’s karren voorbijge-
reden, nieuwsgierige voorbijgangers hebben mogelijk zelfs even stilgehouden, 
maar zijn gemaand tot doorlopen. De fototechniek was nog niet in staat om 
dergelijke passanten te fixeren. Daardoor is het zicht op de boulevard vrij. Links, 

6  Nadar, pseudoniem van Gaspard-Félix Tournachon (80-90), was karikaturist, 
journalist, fotograaf, schrijver, society-figuur en ballonvaarder. Een greep uit de meest recente 
publicaties over zijn werk: Bernd Stiegler, Nadar. Bilder der Moderne. London: Koenig Books, 
09; Adam Begley, The Great Nadar. The Man Behind the Camera. New York: Tim Duggan 
Books, 07; Stéphanie de Saint Marc, Nadar. Paris: Gallimard, 00





bij de buren, wordt al een huis afgebroken, alleen de muren staan er nog, een 
schutting verhult de details. Op de voorgrond zien we de lege boulevard, een 
lege straat. 

Marville is in de fotogeschiedenis vooral bekend vanwege zijn foto’s van het 
oude Parijs. [Fig. 1.2-1.4] Het zijn foto’s die hij in eerste instantie tussen 1865 
en circa 1869 maakte in opdracht van het stadsbestuur van Parijs, op het mo-
ment dat die stad een ingrijpende transformatie onderging, algemeen bekend 
als de travaux haussmanniens of haussmannisering.7 Marville maakte foto’s op 
groot formaat van straten die kort daarop geheel of gedeeltelijk gesloopt zouden 
worden om plaats te maken voor de huidige rechte boulevards. Marville werkte 
met glasnegatieven, lichtgevoelig gemaakt met natte collodion. De tijd van de 
opname was, afhankelijk van het tijdstip van de dag en de hoeveelheid licht, 
op z’n minst enkele seconden, waardoor bewegende objecten soms onscherp, 
soms vrijwel onzichtbaar zijn. Stilstaande delen, in dit geval met name de hui-
zen en straten, zijn daarentegen van een ook voor huidige begrippen ongekende 
scherpte – opschriften van affiches kunnen ontcijferd worden, bij reproducties 
is het raster van de moderne druktechniek de beperkende factor. De afdrukken 
van de grote glasnegatieven waren contactafdrukken, gemaakt met behulp van 
albumine – eiwit – die vanwege de kwetsbaarheid van het dunne papier op kar-
ton werden geplakt. 

Van de inhoud van de precieze opdracht is nauwelijks iets bekend, in 1871 
verwoestte de brand in het Parijse stadhuis niet alleen de documenten die daar 
mogelijk meer over konden vertellen, ook de foto’s die Marville aan de stad had 
geleverd gingen in vlammen op. Maar de fotograaf had de negatieven thuis be-
waard, en kreeg op zijn eigen voorstel in 1873 opdracht om de foto’s opnieuw af 
te drukken. Vaak worden de foto’s omschreven als het ‘Album du Vieux Paris’. 
Maar zoals in 2013 al is opgemerkt, zijn de foto’s tijdens het leven van Marville 
niet gebundeld bewaard, laat staan uitgegeven, er was dus geen sprake van een 
album.8 

7  Vernoemd naar de directe leidinggevende van het project, Georges Eugène Haussmann 
(809-89), de prefect van de Seine op dat moment. Zie paragraaf . voor een toelichting.
8  Het ‘Album-idee’ is zo hardnekkig dat alleen al sinds 005 er veel publicaties zijn die het 
bestaan ervan suggereren. Bijvoorbeeld: ‘(...) including torchères that appear in his Le Vieux 
Paris series of the 860s (an album of 5 vues)’, Hollis Clayson, Illuminating Paris. Essays on 
Art and Lighting in the Belle Époque. Chicago: University of Chicago Press, 09, p. 7;  
‘A hegemonic vision of urbanism that laid the physical, political, and economic groundwork 
for modern Paris, Haussmannization has also been the most common point of reference for 
understanding Marville’s most famous series, the so-called album of Old Paris, a group of 
around 5 photographs documenting streets and structures slated for demolition.’ Sarah 
Kennel, ‘Charles Marville, Hidden in Plain Sight’, in: idem, Charles Marville, Photographer 



5

of Paris. 0, -: p. 8; ‘Les négatifs de Marville correspondant à l’Album du Vieux Paris 
(...), Patrice de Moncan, Charles Marville: Paris photographié au temps d’Haussmann, Paris: 
Les Editions du Mécène, 008, p. ; ‘Ses travaux pour de nombreux architectes chargés des 
chantiers de restauration le préparèrent à devenir “photographe de la Ville de Paris”, titre qu’il 
porte à partir de 86, photographiant les créations du service d’Alphand et réalisant pour 
le service des Travaux Historiques, crée en 865, un vaste recueil, l’Album du Vieux Paris.’ 
Sébastien Allard, Laurence des Cars, ‘La ville Moderne’, in: Henri Loyrette (ed.), Le xixe siècle 
1819-1905, Paris: Flammarion, 006, 9-: p. 9; ‘His before and after shots of the city 
were taken, in part, from his Album du Vieux Paris, which contained some 5 images origi-
nally commissioned by Haussmann prior to the reconstruction of the city during the Second 
Empire, (....)’, Colette Wilson, ‘Memory and the politics of forgetting. Paris, the Commune 
and the 878 Exposition universelle’, Journal of European Studies, 005, nr. 5, 7-6: p. 57

1.2 Charles Marville, ‘Rue Taranne, de la rue Gozlin’, tussen 1865 en 1868, albuminedruk, 
24,7 x 36,7 cm, Musée Carnavalet, ph 852 [het opschrift op het etiket, ‘Rue Childebert (de 
la rue d’Erfurth)’ klopt niet, in de coll. van de bhdv is het wel correct]
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1.3 Charles Marville, ‘Rue du Temple, de la rue Dupetit-Thouars’, tussen 1865 en 1868, 
albuminedruk, 29,5 x 27,5 cm, Musée Carnavalet, ph 580

1.4 Charles Marville, ‘Rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, de la rue de l'École Poly-
technique’, tussen 1865 en 1868, albuminedruk, 33 x 27,3 cm, Musée Carnavalet, ph 723
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De naam Marville werd al in 1937 in de eerste moderne geschiedenis van de 
fotografie genoemd en hierin vertegenwoordigd met foto’s uit tot de straatfoto-
serie, in de loop der tijd zijn deze foto’s onderdeel geworden van de canon van 
de fotografiegeschiedenis.9 In navolging van de inmiddels klassieke teksten van 
Rosalind Krauss en Abigail Solomon-Godeau over het belang van de institu-
tionele factor bij de totstandkoming, het gebruik en daarmee ook de beteke-
nis van foto’s, en in lijn met meer recente onderzoeken naar diverse aspecten 
van het gebruik van fotografie in archieven en als vroege stadsmarketing, zoals 
dat van Robin Kelsey, Catherine E. Clark, Jan von Brevern en Julia Voss, zal in 
dit onderzoek het gebruik van de foto’s van Marville centraal staan, om van-
uit dat gebruik ook de betekenis die daaruit voortkomt, vast te stellen.10 Zoals 
Allan Sekula schreef, worden foto’s vaak gezien als zelfstandige kunstwerken, 
die op zichzelf staande imaginaire werelden vertegenwoordigen. Onterecht, 
meent Sekula: ‘photographs, in themselves, are fragmentary and incomplete ut-
terances. Meaning is always directed by layout, captions, text, and site and mode 
of presentations.’11 Zoals hieronder zal blijken zijn juist de foto’s van Marville 
uiterst gevoelig voor de manier waarop ze gepresenteerd worden. Zelden wordt 
beseft dat foto’s zoals die van Marville in de negentiende eeuw alleen zichtbaar 
waren in kostbare albums, in archieven of in tentoonstellingen: fotografie was 
nog niet het alomtegenwoordige massamedium dat het in de twintigste eeuw 
zou worden.

Los van die specifieke presentaties gaat het in dit boek over de rol van foto’s, in 
het bijzonder Marvilles foto’s, bij het beschrijven en verbeelden van de geschie-
denis van de stad. Wat was de reden dat dergelijke opdrachten gegeven wer-
den? Welke status hadden de foto’s, en hoe veranderde die in de loop der tijd?  

9  Beaumont Newhall, Photography 1839-1937, New York: Modern Museum of Art, 97,  
p. . Zie bijvoorbeeld Helmut and Alison Gernsheim, A Concise History of Photography. 285 
plates, 27 in colour. The World of Art Library. General. London: Thames and Hudson, 965,  
p. ; André Rouillé, La Photographie. Entre document et art contemporain. Paris: Gallimard, 
005: p. , 5, 6, 6n5; in: Elvire Perego, ‘The Urban Machine. Architecture and Indus-
try’ in: Michel Frizot (ed.), A New History of Photography. Könemann, 99/98, 97-,  
pp. 98-99

0  Robin Kelsey, Archive Style: Photographs and Illustrations for U.S. Surveys, 1850-1890. 
Berkeley: Univ. of California Press, 007; Catherine E. Clark, Paris and the Cliché of Histo-
ry: The City and Photographs, 1860-1970. New York: Oxford University Press, 08; Jan von 
Brevern, Blicke von Nirgendwo. Geologie in Bildern bei Ruskin, Viollet-le-Duc und Civiale, 
München: Wilhelm Fink Verlag, 0; Julia Voss, Darwins Bilder. Ansichten der Evolutions-
theorie 1837-1874. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 007

  Allan Sekula, ‘Reading an Archive. Photography between Labour and Capital’, in: Liz 
Wells (ed.), The Photography Reader. London and New York: Routledge, 00, -5
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Op welke manier waren deze foto’s te zien op de (wereld)tentoonstellingen?  
En op welke manier gebruikten de Parijse ambtenaren de foto’s om de geschie-
denis van de Ville de Paris te verbeelden, en welke rol speelden de straten daar-
in?

1.2 Literatuur

Straatfotografie is vanaf het begin van de twintigste eeuw geïnterpreteerd als 
fotografie die op straat is ontstaan. Straatfotografen richtten hun camera op de 
voorbijgangers, de straten zijn het decor. Colin Westerbeck en Joel Meyerowitz 
omschreven straatfoto’s in hun History of Street Photography in 1994 als ‘candid 
pictures of everyday life in the street’.12 Clive Scott noemt straatfotografie een 
tegenhanger van documentaire fotografie, en maakt vanuit de meerduidigheid 
en makkelijke reproduceerbaarheid van fotografie een vergelijking met de over-
weldigende veelheid aan visuele indrukken in een grote stad.13

Maar anders dan fotografen als André Kertész, Germaine Krull, Robert Dois-
neau of Brassaï, om maar enkelen van de vele twintigste-eeuwse fotografen te 
noemen die het Parijse straatleven en de esthetiek daarvan fotografeerden, fo-
tografen die doorgaans zonder veel probleem als straatfotograaf kunnen wor-
den omschreven, zijn de foto’s van Marville en zijn navolger Eugène Atget geen 
straatfoto’s in die algemene zin, zoals boven gedefineerd. Het ging eerstgenoem-
de fotografen immers in de eerste plaats om het leven op die straat, en hoe dat 
leven vast te leggen was in fotografie. Zoals al is aangegeven maakte Marville 
zijn werk in opdracht van het stadsbestuur, net als Thomas Annan in Glasgow 
en Ghémar Frères in Brussel.14 Ongeacht wat die opdracht was, kunnen we er-

  Colin Westerbeck, Joel Meyerowitz, Bystander: A History of Street Photography, London: 
Thames & Hudson, 99, p. 

  Clive Scott, Street Photography from Atget to Cartier-Bresson, London, New York: Tauris, 
007, pp. 8-0. Scott neemt foto’s van André Kertész uit de jaren 95-7 om toe te lichten 
wat de impressionisten oppikten uit de fotografie; om de normaal gesproken zo ongrijpbare 
werkelijkheid vast te leggen, houdt de foto de adem in, zo citeert Scott Henri Cartier-Bresson. 
Idem, pp. 7-8

  Thomas Annan maakte tussen 868 en 877 foto’s van de stegen en straten van Glasgow 
in opdracht van de ‘Glasgow City Improvement Trust’, foto’s die aanvankelijk slechts voor 
intern gebruik werden gepubliceerd en pas later in commerciële uitgaves verschenen. Ghémar 
Frères lijkt in 866 opdracht te hebben gekregen van de ‘Belgian Public Works Company 
Limited’ om de huizen de fotograferen die gesloopt zouden worden vanwege de overkluizing 
van de Zenne. Over Annan: Amanda Maddox, Sara Stevenson, Thomas Annan, photographer 
of Glasgow, Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 07; Charlotte Boman, ‘At Home in the 
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van uitgaan dat het niet ging om het vastleggen van het leven op straat. De foto’s 
werden niet als zodanig gearchiveerd of omschreven, noch deed de fotograaf 
moeite de mensen stil te laten staan of juist door te laten lopen. Marville foto-
grafeerde het stenen landschap van plaveisel, huizen en de vertakkingen daar-
tussen. 

De geschiedenis van de fotografie is een relatief jonge tak van wetenschap; on-
derzoek naar interpretatie- en tentoonstellingsgeschiedenis van vroege fotogra-
fie is schaars. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, als gevolg van 
de musealisering en emancipering van fotografie als kunstvorm, kregen som-
mige fotografen een plek binnen de kunstgeschiedenis, en werden concepten 
als expressie en ideaalbeelden ook toegepast op het werk van fotografen uit het 
verleden.15 

De methode van dit onderzoek, waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de 
context waarbinnen de opdracht werd gegeven en vervolgens de tentoonstel-
lingsgeschiedenis onder de loep wordt genomen, is niet eerder op deze manier 
toegepast. Wel is er overlap met (delen van) andere onderzoeken. Naar de inter-
pretatie en de ontwikkeling van de status van het werk van kunstenaar-fotografen 
is in de afgelopen decennia incidenteel onderzoek gedaan.16 De interpretatie- en 

Victorian City? Revisiting Thomas Annan and the Social Contexts of Early Urban Photogra-
phy’, in: History of Photography, Vol. , st issue, January , 09, 7-6; Lionel Gossman, 
‘The Old Closes and Streets of Glasgow’, in: Thomas Annan of Glasgow, Open Book Publish-
ers, 05, 89-; Sara Stevenson, Thomas Annan (1829-1887). Scottish Masters. Edinburgh: 
National Galleries Scotland, 990; Anita Ventura Mozley, Thomas Annan. Photographs of 
the Old Closes and Streets of Glasgow 1868/1877, with a supplement of 15 related views. With 
a new introduction by Anita Ventura Mozley. New York: Dover Publications, 977. Over 
Ghémar Frères: Joke de Wolf, ‘Between Zenne and Seine. Similarities and differences between 
Marville’s Paris and Louis Ghémar’s Brussels’, in Depth of Field, Vol. 2, juni 2012. https://
depthoffield.universiteitleiden.nl/0201a04/; Gustave Abeels, Les Pionniers de la Photographie à 
Bruxelles. Zaltbommel: Bibliothèque Européenne, 977: 5-97

5  Hoewel er inderdaad fotografie is die als kunst kan worden gezien, zijn er ook, en als 
gevolg van de digitale revolutie zelfs veel meer toepassingen van fotografie die niets met kunst 
te maken hebben – van het gebruik van fotografie op sociale media tot aan de militaire en 
medische toepassingen.
6  Zie bijvoorbeeld Anne de Mondenard, L’odyssée d’une icône. Trois photographies d’André 
Kertész. Paris: Actes Sud / Maison Européenne de la Photographie, 006, en de tentoonstel-
ling New Topographics over de New Topographics-tentoonstelling uit 975. Die begon in 
00 net als in 975 in het George Eastman House in Rochester, en reisde daarna onder ande-
re naar het San Francisco Museum of Modern Art, de Landesgalerie Linz, de Photographische 
Sammlung sk/Stiftung Kultur in Keulen en het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Zie 
ook Gabriele Hofer (ed.), New Topographics. Texte und Rezeption. Salzburg: Fotohof edition, 
00
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publicatiegeschiedenis van negentiende-eeuwse fotografie is nauwelijks onder-
zocht. Naast belangrijke monografieën over afzonderlijke fotografen, algemene 
overzichtswerken en onderzoeken naar hoe een bepaald onderwerp of een be-
paalde plaats in beeld is gebracht, zijn er studies naar de kritiek op fotografie van-
uit kunsthistorisch en literair perspectief, zoals Paul-Louis Rouberts L’image sans 
qualités uit 2006, en de bundel Photography and the Arts: Essays on 19th Century 
Practices and Debates uit 2020.17 Daarnaast zijn er studies over organisatie, doel 
en uitvoering van grote fotocampagnes, zoals bijvoorbeeld de Mission Hélio-
graphique in Frankrijk en de U.S. Surveys in de Verenigde Staten verschenen.18 
Ook is er de laatste jaren meer aandacht voor fotografie die niet direct bedoeld 
was voor het grote publiek, zoals de vroege wetenschappelijke fotografie en de 
(her)ontdekking van het kunsthistorische beeldarchief en het (privé)album.19 
Zoals ook uit dit onderzoek zal blijken was fotografie in de negentiende eeuw in 
de eerste plaats een reproductietechniek, een manier waarmee wetenschappers 
hun kennis en onderzoek konden uitbreiden. Een techniek waarvan de techni-
sche voortgang uitvoerig werd besproken, maar waarover slechts in een enkel 
geval ook specifiek inhoudelijk werd geschreven. De beelden waren tot aan het 
eind van de negentiende eeuw vrijwel alleen in een archief, album of tentoonstel-
ling zichtbaar. In 2014 verscheen het eerste overzichtswerk over de invloed van 
internationale fototentoonstellingen op de fotogeschiedenis.20 

Onderzoek naar de interpretatie, het gebruik in (wereld)tentoonstellingen en 
hierop eventueel volgende mythevorming van negentiende-eeuwse foto’s zoals 
ik hier zal doen met de foto’s van Marville is nog niet eerder op deze schaal be-
schreven. Dit heeft mogelijk te maken met de schaarse en (tot de digitalisering 
van de catalogi) slecht toegankelijke documentatie over die tentoonstellingen. 
Ook zijn er weinig vroege fotografen die zo lang als Marville actief bleven als fo-

7  Paul-Louis Roubert, L’image sans qualités. Les beaux-arts et la critique à l’épreuve de la 
photographie, 89-859. Temps & Espace Des Arts. Paris: Monum / Éditions du patrimoine, 
006; Juliet Hacking and Joanne Lukitsh, eds. Photography and the Arts: Essays on 19th Centu-
ry Practices and Debates. London: Bloomsbury Publishing usa, 00

8  Anne de Mondenard, La mission héliographique. Cinq photographes parcourent la France 
en 1851. Paris: Monum Éd. du patrimoine, 00; Kelsey, Archive Style, 007

9  Charlotte Bigg en Jochen Hennig (eds.), Atombilder. Ikonografie des Atoms in Wissen-
schaft und Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts. Vol. 5. Deutsches Museum. Abhandlungen 
und Berichte. Neue Folge. Göttingen: Wallstein Verlag, 009; Constanza Caraffa (ed.), Photo 
Archives and the Photographic Memory of Art History. Vol. . Berlin, München: Deutscher 
Kunstverlag, 0

0  Alessandra Mauro (ed.), Photo show. Landmark exhibitions that defined the history of 
photography. London: Thames & Hudson, 0





tograaf, waarvan het werk niet alleen regelmatig op de wereldtentoonstellingen 
te zien was en van wie het werk ook in de twintigste eeuw nog zo veel belangstel-
ling kreeg.21

Omdat de oorspronkelijke opdracht ontbreekt, en ook over de oorspronke-
lijke toepassing van de foto’s weinig bekend is, is er veel gespeculeerd over de 
bedoeling van de foto’s, en waarom de Ville de Paris de foto’s liet maken. In de 
literatuur hebben twee hypotheses elkaar lang afgewisseld: het idee dat de foto’s 
gemaakt waren uit nostalgische overwegingen – of deze emoties wisten op te 
wekken – en het idee dat ze een voor- en na-vergelijking mogelijk moesten ma-
ken, als legitimering van de Haussmannisering. In de komende paragrafen volgt 
een beknopte samenvatting van die benaderingen. De derde, meest recente hy-
pothese, die ervan uitgaat dat de foto’s in eerste instantie gemaakt waren als 
documentatie voor intern gebruik, wordt kort geïntroduceerd. Ten slotte wordt 
verkend hoe in de bestaande literatuur de foto’s, en dan met name die van het 
moderne Parijs, zijn gecategoriseerd. 

1.2.1 The melancholy beauty of the vanished past

Nostalgie of zelfs melancholie werd al vroeg genoemd als overheersende emotie 
bij het zien van de foto’s en als verklaring voor hun ontstaan. Bij de eerste fo-
totentoonstelling van het Museum of Modern Art in New York in 1937 toonde 

  Nadar, hier reeds genoemd, Édouard Baldus, Adolphe Braun (8-877) en Hippolyte 
Auguste Collard (8- ca.897) zijn in Frankrijk de enigen met een overeenkomstig lange 
carrière in de fotografie aan wie relatief uitvoerig onderzoek is gewijd. Zie over Baldus: Kate 
Addleman-Frankel, After Photography? The Photogravures of Édouard Baldus Reconsidered. 
Rijksmuseum Studies in Photography, Vol. 9, Amsterdam: Rijksmuseum, 08 en Malcolm 
R. Daniel, The Photographs of Édouard Baldus. New York: Metropolitan Museum of Art, 99; 
over Braun: Ulrich Pohlmann en Paul Mellenthin (eds.), Adolphe Braun. Ein europäisches 
Photograhie-unternehmen und die Bildkünste im 19. Jahrhundert. Tent. Cat., idem, 6.0.07-
..08, Münchner Stadtmuseum, München, Musée Unterlinden, Colmar. München: 
Schirmer/Mosel, 07, en Maureen C. O’Brien en Mary Bergstein (eds.) Image and Enterprise: 
the Photographs of Adolphe Braun. Tent. Cat. idem,  feb.- april 000, Rhode Island School 
of Design, en 8 juni-7 aug. 000, Cleveland Museum of Art, Cleveland. London: Thames 
and Hudson, 000; over Hippolyte Collard: Sean Weiss, ‘Making engineering visible: pho-
tography and the politics of drinking water in modern Paris’, Technology and Culture, Vol. 6 
(00), 79-77 en Elizabeth Anne McCauley, ‘Collard, the Machine, and the State’, in: idem, 
Industrial Madness, 99, 95-





conservator Beaumont Newhall zes foto’s van Marville.22 [Fig. 1.5] De foto van 
de rue Glatigny was de enige foto van Marville die in de catalogus werd gerepro-
duceerd. [Fig. 1.6] Over Marville schreef Newhall: 

Just before Napoleon iii had the great boulevards cut through old Paris, 
Charles Marville, formerly employed by Blanquart-Évrard and at this time 
photographer to the National Museums, went into the condemned quarters 
and set up his camera and dark room apparatus in the narrow, tortuous pas-
sageways where disease and barricade fighting had flourished. Here, brushed 
by passersby, jeered at by the curious, he made true personal expressions. 
Through subtle lighting and the careful rendering of detail, these pictures  
of streets and houses worn by human use but emptied of people, have the 
melancholy beauty of the condemned and vanished past.23

Newhall introduceerde Marville als een fotograaf, niet als een voormalig illus-
trator of als ‘encore un peintre’, zoals Nadar, Marvilles veel bekendere collega, 
hem in zijn memoires had genoemd.24 Newhall suggereerde dat Marville in de 
smalle stegen alleen werkte, en associeerde zijn werk met ziekte en revolutie. 
Dat kan te maken hebben met de foto’s die Newhall van Marville tot zijn be-
schikking had. Van zijn zes foto’s van Marville is één een zelfportret, de andere 
vijf tonen stuk voor stuk smalle, deels bochtige straatjes zonder direct zichtbare 
mensen.25 Marville maakte meerdere foto’s waarop mensen wel zichtbaar zijn, 
soms op straat, soms achter de ramen verscholen. Zelfs in de foto die Newhall 
de titel ‘The Old Markets’ geeft, zijn op de eerste verdieping en in de rechterhoek 

  In de ‘Catalog of the Exhibition’, na het tekstgedeelte, staan zes foto’s van Marville 
genoemd: één zelfportret uit ca. 860 en vijf foto’s van straten uit de periode 865-67: Cata-
logusnummer 0. Corner of the Rue des Marmousets and Rue St.-Landry, Paris, 86; 05. 
Corner of Rue St. Christophe and Rue de la Cité, Paris, 865; 06. Rue Glatigny, Paris. 865; 
07. Rue du Haut-Moulin, Paris, 865; 08. The Old Markets, Paris, 866. Newhall, Photogra-
phy 1839-1937. 97, p. 0. Al deze foto’s kwamen, zo schrijft Newhall, uit de verzameling 
van Victor Barthélemy in Parijs. Daarnaast was er ook één foto te zien die, zoals we nu weten, 
door Marville is gemaakt, ‘Porte Rouge, Notre-Dame de Paris’, uit het album Mélanges Pho-
tographiques van Blanquart-Évrard, plaat 6, Newhall schaart de foto onder de omschrijving 
‘Unknown photographer’. De foto’s die Newhall in 97 zelf heeft gemaakt van de tentoon-
stelling, zijn online te bekijken https://www.moma.org/calendar/exhibitions/088. De foto’s 
van Marville zijn te zien op foto’s in60.b en in60.a

  Newhall, Photography 1839-1937. 97, p. 8

  Nadar, Quand j’étais photographe. Paris: Flammarion, 899, pp. 0-0. Zie ook noot 6
5  Beter gezegd: de zes foto’s waarvan Newhall wist dat ze van Marville waren, de zevende, 
uit het album van Blanquart-Évrard, is hier niet meegeteld.





mensen te herkennen. De gebouwen waren dus niet zo ‘emptied of people’ als 
Newhall suggereerde.

Daarnaast omschrijft de conservator de foto’s als ‘true personal expressions’, 
alsof ze als moderne kunstwerken waren ontstaan, als beelden die gecompo-
neerd en uitgekozen waren vanwege de emotie die ze opriepen. Daarna ver-
schuift Newhall het perspectief, en noemt de foto’s beelden die de melancho-
lische schoonheid van het voorbije verleden hebben, ‘the vanished past’. Dit 
historische aspect, het idee dat de foto’s in de eerste plaats gemaakt waren om in 
de toekomst terug te kunnen kijken naar het verleden, niet alleen vanwege de 
huizen of straten maar ook vanwege de emotionele lading, zou tot in de jaren 
tachtig van de twintigste eeuw bij de interpretatie van Marville overheersen. Fo-
toverzamelaar en criticus Louis Cheronnet noemde de foto’s in 1943 ‘ces clichés 
admirables, ainsi qu’à des confrères anonymes, d’avoir su fixer, au delà des appa-
rences immédiates, un peu de cet “air” de Paris, à un moment de son histoire’26; 
in 1965 herhaalde Yvan Christ dit in andere woorden: ‘C’est grâce à lui et à ses 
épreuves de grand format que l’on connaît le décor des Mystères de Paris et de 
la Comédie humaine.’27 

Siegfried Kracauer schreef naar aanleiding van Newhalls catalogus en diens 
standpunt over Marville:

It is certainly not by accident that Newhall in his History of Photography men-
tions, on two different occasions, melancholy in connection with pictorial 
work in a photographic spirit. He remarks that Marville’s pictures of the Paris 
streets and houses doomed under Napoleon iii have the ‘melancholy beauty 
of the vanished past’, and he says of Atget’s Paris street scenes that they are 
impregnated with the ‘melancholy that a good photograph can so powerfully 
evoke’.28 

6  Louis Cheronnet, Paris tel qu’il fût. 104 photographies anciennes. Introduction et notes, 
choix et présentation de Louis Cheronnet. Editions Tel. Paris, 9/95, p. 6
7  Christ doelt hier op Les Mystères de Paris van Eugène Sue, oorspronkelijk verschenen 
als feuilleton in het Journal des débats tussen juni 8 en oktober 8, een verhaal over de 
onderkant van de Parijse samenleving in de negentiende eeuw, en La Comédie Humaine, de 
serie van meer dan negentig romans die Honoré de Balzac schreef tussen 89 en 850 over 
de Franse samenleving in 85, na de val van Napoleon. Yvan Christ, l’Age d’or de la Photogra-
phie. Arts et Artisans de France. Paris: Vincent, Fréal et Cie, Editeurs, 965, p. 

8  De tekst van Newhall over Marville bleef in The History of Photography uit 99 onge-
wijzigd in vergelijking met zijn catalogus uit 97. Siegfried Kracauer, ‘Introduction: Pho-
tography’, Theory of Film. The Redemption of Physical Reality. Princeton: Princeton University 
Press, 960, -, p. 6-7 





1.5 Beaumont Newhall, ‘Installation view of the exhibition “Photography 1839-1937”’, 
March 17, 1937-April 18 1937. Photographic Archive. The Museum of Modern Art Ar-
chives, New York. in60.2b. 

1.6 Charles Marville, ‘Paris, Rue Glatigny, 1865’, Plate 25 in Beaumont Newhall, Photo-
graphy 1839-1937. New York, Museum of Modern Art, 1937, n.p.
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Kracauer stelt dat deze melancholie ertoe leidt dat mensen van zichzelf ver-
vreemden en zich identificeren met objecten die ze voorheen nauwelijks hadden 
opgemerkt. Kracauer was in de oorlog gevlucht naar de vs en had daar via New-
halls catalogus kennisgemaakt met Marvilles werk; zijn vriend Walter Benjamin 
overleefde de oorlog niet. Hoewel Benjamin, anders dan Kracauer, niet specifiek 
over Marville schreef, is vooral de visie van Benjamin op de negentiende-eeuw-
se fotografie vanaf de jaren zeventig van grote invloed geweest op de manier 
waarop de vroege fotografie met name in Duitsland en in de Verenigde Staten is 
geïnterpreteerd. Voor zover bekend is hij tijdens zijn onderzoek in Parijs in de 
jaren dertig niet in aanraking gekomen met de foto’s van Marville, maar wel met 
die van Eugène Atget, de fotograaf die Kracauer ook noemde.29 Deze fotograaf 
maakte vanaf 1900 net als Marville foto’s van het oude Parijs. Atget deed dit op 
een moment dat het moderne Parijs al overal aanwezig was, en zonder opdracht 
van de Ville de Paris. Door de bemiddeling van Man Ray en Berenice Abbott 
deed Atget eerder dan Marville zijn intrede in de fotogeschiedenis, en Benjamin 
schreef hierdoor al meerdere malen over zijn werk. Net als veel van Marvil-
les foto’s zijn ook de straten en interieurs in de foto’s van Atget opvallend leeg. 
Benjamin dichtte de leegheid in Atgets foto’s van de straat een kwaliteit toe die 
de melancholie van Newhall een voor dit onderzoek relevante verdieping geeft.

In zijn ‘Kleine Geschichte der Fotografie’ noemde Benjamin Atgets foto’s ‘leer’, 
net als Newhall Marvilles foto’s later ‘emptied of people’ noemde.30 Zoals Jessica 
Nitsche benadrukt is Benjamins omschrijving vooral het resultaat van een heel 
selectieve benadering van Atgets werk – net als op de foto’s van Marville zijn 
ook op Atgets topografische foto’s vaak mensen te ontdekken.31 Wat Benjamin 
volgens Nitsche met die omschrijving wil zeggen, is dat de mensen in de foto’s 
niet relevant zijn voor de foto, hun betekenis als mens is even niet relevant. 
Daarbij komt dat ook de stad zelf niet als zodanig in beeld is.32 Het is veel meer 
een ‘Kulisse’, een ‘Schauplatz’, een decor, een toneel – een context die de vroegere 
toneelspeler Atget goed zou passen. 

9  Kracauer toont in zijn boek ook een foto van Atget van een niet nader gespecificeerde 
‘Paris Street’ uit de collectie van Berenice Abbott. ‘Illustrations – . Eugene Atget: Paris Street’, 
Idem, n.p. Zie over Eugène Atget en zijn opdrachtgevers: paragraaf 7.
0  ‘Merkwürdigerweise sind aber fast alle diese Bilder leer. Leer die Porte d’Arcueil an den 
fortifs, leer die Prunktreppen, leer die Höfe, leer die Caféhausterrassen, leer, wie es sich ge-
hört, die Place du Tertre.’ Walter Benjamin, ‘Kleine Geschichte der Photographie’, Gesammelte 
Schriften ii, 68-85, p. 79 
  Nitsche, Walter Benjamins Gebrauch der Fotografie. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 00, 
pp. 9-9

  Idem, p. 97
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In zijn meer expliciet politiek geëngageerde essay over kunst in het tijdperk 
van zijn technische reproduceerbaarheid, noemt Benjamin Atget in de zevende 
paragraaf als fotograaf van ‘unvergleichbare Bedeutung’.33 En ook de fotograaf 
‘der die Pariser Straßen um neunzehnhundert in menschenleeren Aspekten 
festhielt’: Benjamin noemt heel specifiek de Parijse straten. ‘Auch der Tatort ist 
menschenleer.’34 De leegte, de afwezigheid van mensen, wordt een van de be-
langrijkste argumenten in deze beroemde tekst. 

De foto’s zijn geen portretten, geen toonbeeld van menselijke aanwezigheid, 
ze worden bewijsstukken in het historische proces, zo schrijft Benjamin. Een 
perceptie van het verleden zoals het werkelijk geweest is, is buiten onze macht. 
In ‘Über den Begriff der Geschichte’ lijkt Benjamin uit te leggen waar en hoe we 
moeten zoeken naar de misdaden die Atget blootlegde. ‘Das wahre Bild der Ver-
gangenheit huscht vorbei. Nur als Bild, das auf Nimmerwiedersehen im Augen-
blick seiner Erkennbarkeit eben aufblitzt.’35 Als een detective, een voddenman, 
moet de historicus het beeld ondervragen, het confronteren met de toevallige 
inhoud, en opmerken wat oplicht. Dat hierbij soms ook onverwachte gevoelens 
opduiken, zoals het onverklaarbare maar hardnekkige gevoel van weemoed en 
argwaan bij het zien van de lege straat, is iets waar de toeschouwer zich niet voor 
moet afsluiten.

Hoewel er dus geen aanleiding is gegeven, te denken dat Marville de foto’s 
maakte uit melancholische overwegingen, wekken de foto’s van de lege straten 
op latere toeschouwers wel die gevoelens op. Juist vanwege de (schijnbare) leeg-
te wordt ieder detail een houvast.

1.2.2 Voor en na

Een concrete hypothese over de toepassing en het doel van Marvilles straat-
foto’s werd voor het eerst genoemd bij de tentoonstelling die van 21 november 
1980 tot 31 januari 1981 te zien was in de Bibliothèque historique de la Ville de 
Paris (bhvp).36 Conservator Marie De Thézy had die tentoonstelling samenge-

  Ik hanteer de laatste, in 99 door Benjamin herziene versie van het artikel. Zie Walter 
Benjamin, Gesammelte Schriften vii, 50-8: p. 60

  Idem, pp. 60-6

5  Walter Benjamin, ‘Über den Begriff der Geschichte’, Gesammelte Schriften i, 2, 69-70: 
p. 695

6  Toegang tot de tentoonstelling in Parijs was gratis. Er kwamen 90 bezoekers, er 
werden 05 catalogi verkocht. Zie notitie van hoofdconservator Hélène Verlet aan Mlle 
Pintaparis van het Bureau des Bibliothèques. Dossier Marville, bhvp.
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steld met Roxane Debuisson, vicepresident van de Société des amis de la biblio-
thèque. Hoewel De Thézy al in 1976 een tentoonstelling over straatmeubilair had 
gemaakt waar ook foto’s van Marville in waren opgenomen, legde ze pas in 1980 
de nadruk op de biografische details van Marville.37 Deze tentoonstelling leidde 
tot een vervolgtentoonstelling in de Verenigde Staten, en daarmee zou de naam 
Marville voor de tweede keer voor het Engelstalige publiek toegankelijk worden.

In de teksten lag de nadruk op de radicale transformatie van Parijs die Marvil-
le volgens haar had vastgelegd. De Thézy had overtuigend bewijs gevonden dat 
Marville de straten volgens een vaste methode fotografeerde. In het eerste deel 
van haar omschrijving suggereert de conservator, op basis van de beschikbare 
foto’s, een rationele, vooraf geplande methode, in tegenstelling tot de emotione-
le, haast willekeurige aanpak die Newhall eerder had omschreven.38 Ze schrijft 
dat Marville straten vaak in beide richtingen uit gefotografeerde, en de werk-
zaamheden bleef volgen totdat de nieuwe straat voltooid was. Dit was volgens 
De Thézy geen bittere nostalgie, integendeel, zijn werk getuigde van een helder 
inzicht in de grote transformatie die de stad onderging. Een verklaring voor het 
ontstaan van het idee van de voor- en nafotos is te vinden in de keuze die De 
Thézy maakte in haar tentoonstelling: ze toonde zelf twee foto’s van Marville 
van rond 1865, van de rue Montorgueil en van de rue Chanoinesse, naast foto’s 
die in 1910 gemaakt waren op dezelfde plek.39 Dit was in 1910 een onderdeel ge-
weest van de tentoonstelling in de Bibliothèque historique, ‘La transformation 
de Paris sous le Second Empire’, waar ook de foto’s van Marville getoond wa-
ren.40 Hoewel er in de catalogus duidelijk is aangegeven dat de tweede foto’s van 
dezelfde straat in 1910 zijn gemaakt, is het goed mogelijk dat bezoekers hierdoor 
de indruk kregen dat Marville de foto’s in 1865 had gemaakt met een dergelijke 
vergelijking als uiteindelijk doel.

7  Marie De Thézy, Paris, la rue. Le mobilier urbain du Second Empire à nos jours à travers 
les collections photographiques de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Paris: Société 
des Amis de la Bibliothèque historique, 976. Deze catalogus gaat enkel in op het proces en 
ontwerp van nieuw straatmeubilair, de foto’s van Marville dienen als illustratie.
8  ‘Souvent il se plaçait au centre d’un carrefour, au pied d’un monument, prenant l’une 
après l’autre les rues qui en partaient. Il fixait par l’image les phases successives des travaux en 
cours et, enfin, “le tracé” des voies réalisées. Et l’on imagine dans le coeur de Marville l’amère 
nostalgie d’une perte irréparable. L’examen plus approfondi de l’ensemble de ces vues ne 
suggère pourtant rien de tel mais plutôt une conscience lucide de l’importance grandiose de 
la transformation qui affectait Paris. Sa préoccupation première semble être de répondre au 
but recherché par ses commanditaires dans leur optique propre qui est un projet d’urbanisme 
global.’ De Thézy, Charles Marville, 980, pp. 0-

9  Idem, p. 95

0  Zie hierover paragraaf 7... Zie ook fig. 7.0 en 7.
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Een jaar later schreef Maria Morris Hambourg in de Engelstalige catalogus 
voor de tentoonstelling in New York een tekst die lang de toon zou bepalen 
voor het beschrijven van Marvilles werk. Hambourg schrijft dat de mensen op 
de foto’s slechts toevallig te zien zijn, veel belangrijker is de morele overtuiging 
van de fotograaf:

 (...) the pictures suggest, contrary to the traditional view, that Marville was 
very much Haussmann’s man, quite in sympathy with the rigorous, relent-
less logic of the Prefect’s plan. His photographs of small streets present them 
much as Haussmann’s philosophy painted them: narrow, uneven passages 
choked with curbstones and carts, their central gutters awash with noxious 
waste water.41

Hambourg reageert waarschijnlijk vooral op de enige Engelstalige bron over 
Marville op dat moment, de tekst van Newhall. Hambourg noemt Marville 
‘Haussmann’s man’, niet iemand die enkel braaf de aanwijzingen opvolgt die 
hem zijn opgedragen, ook iemand die het eens is met de rigoureuze plannen 
van de prefect. Hambourg suggereert zelfs dat de smalle straten de filosofie van 
Haussmann met opzet versterken. 

Ondanks deze expliciete uitspraken zou het tot de tentoonstelling ‘Charles 
Marville et son temps (1816-1878?)’ in 1994 duren, opnieuw in de Bibliothèque 
historique in Parijs, voordat in de daarbij horende publicatie Marville Paris, ook 
door Marie De Thézy, meer details over het leven en werk van Marville bekend 
werden. Hier kreeg ook de kiem van het ‘voor en na’ een definitieve vorm.42 

In het boek zijn 650 van de 730 pagina’s gevuld met zwart-wit-reproducties 
in lage resolutie van de foto’s uit de verschillende periodes uit Marvilles loop-
baan, inclusief foto-opdrachten van voor en na de hierboven besproken serie. 
Het biografische essay van dertig pagina’s zou tot de tentoonstelling in 2013 in 
de National Gallery of Art in Washington de belangrijkste en meest geciteerde 
bron zijn over Marville; in 2015 verscheen een tweede, licht herziene druk. De 

  Maria Morris Hambourg, ‘Charles Marville’s Old Paris’, in: Jacqueline Chambord (ed.), 
Charles Marville: Photographs of Paris at the Time of the Second Empire on Loan from the 
Musée Carnavalet, Paris. French Istitute, New York, May -June 6, 98; Yale University 
Art Gallery, New Haven, Connecticut, July -August 6, 98; Wellesley College Museum, 
Wellesley, Massachusetts, September -October 8, 98. New York: French Institute/Alliance 
Française, 98, 7-: p. 0

  De tentoonstelling ‘Charles Marville et son temps (86-878?)’ was te zien van  januari 
99 tot 8 december 995 in de Bibliothèque historique de la Ville de Paris. De Thézy, Mar-
ville Paris, 99
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reproducties zijn van slechte kwaliteit, en zijn hoofdzakelijk gemaakt met de 
later gemaakte afdrukken van de glasnegatieven uit de collectie van de Biblio-
thèque historique, niet met de oorspronkelijke afdrukken die tegenwoordig in 
de collecties van Musée Carnavalet en van de Bibliothèque de l’Hôtel de Ville te 
vinden zijn.

De Thézy opent de introductie met een verwijzing naar Marvilles reputatie 
als nostalgische, bittere getuige van het door Haussmann aangerichte ‘massacre’ 
van het Ancien Paris.43 Nu, vanwege een hernieuwde interesse in de stadstrans-
formatie, opent zich een ‘second volet’ van het oeuvre van de fotograaf, met zijn 
foto’s van nieuwe monumentale gebouwen, tuinen, pleinen en het straatmeubi-
lair die hij maakte gedurende zijn hele fotografische carrière.44 Daarmee veran-
dert het beeld van het werk van Marville, maar ook de status van de fotograaf is 
aan herziening toe, vindt De Thézy. Fotografie kan volgens haar inmiddels als 
een ‘mode d’expression artistique’ worden beschouwd, hedendaagse fotografen 
zien zichzelf als kunstenaars en hebben tentoonstellingen in musea, historici 
gaan op zoek naar hun voorgangers.45 Marville maakte weliswaar foto’s die voor 
architecten functioneerden als ‘instruments de travail’, gereedschap dus, maar 
voor De Thézy was Marville wel degelijk een kunstenaar.46 Met betrekking tot 
de foto’s van de oude straten noemt De Thézy voor het eerst de term ‘L’album du 
Vieux Paris’, een benaming die ze citeert van de opvolger van Marville, Armand 
Guérinet, die de foto’s in een brief aan het stadsbestuur in 1882 zo omschrijft.47 

Ook destilleert ze uit een ontdekte correspondentie uit 1873 een omschrijving 
van de oorsprong van de foto’s die vaak herhaald zal worden. 

Avant de commencer les grands travaux de percement qui ont renouvelé 
l’aspect et la topographie du Vieux Paris, l’Administration avait cru qu’il 
était intéressant de conserver les souvenirs du passé.48 

  ‘(...) Marville, photographe de Paris avant, pendant et après les grands travaux d’Hauss-
mann, a été longtemps et reste encore lié à l’oeuvre du préfet de Napoléon iii. Celui-là, 
naguère, apparaissait d’abord comme l’auteur du massacre de l’ancien Paris. De Charles Mar-
ville on faisait alors le témoin nostalgique et amer (...) du Paris romantique (...). De Thézy, 
Marville Paris, 99, p. 6
  Ibidem
5  Idem, p. 7
6  Idem, pp. 0-

7  Idem, p. 8. Zie noot 8 over de geschiedenis van het album-concept, en paragraaf 7. 
over Guérinet
8  De brief is gedateerd op 0 februari 87, en is volledig te lezen in annex, no. 5. Dossier 
Guérinet, Musée Carnavalet, Paris. Geciteerd in De Thézy, 99, p. 8



0

Deze omschrijving komt van een ambtenaar die in 1873 zijn superieuren over-
tuigt om, nadat de oorspronkelijke afdrukken verloren zijn gegaan in de brand 
van het Hôtel de Ville in 1871, Marville een opdracht te geven om nieuwe af-
drukken te maken. Hoewel De Thézy bovenstaand citaat duidelijk contextu-
aliseert, suggereert ze vervolgens wel dat Marville in 1865 een opdracht heeft 
gekregen om de ‘oude gesloopte of bijna gesloopte straten’ te fotograferen. Ze 
schrijft: ‘C’est vers 1865 que Marville a reçu la mission de photographier “les 
anciennes voies détruites ou sur le point de l’être”.’ Dit citaat is uit dezelfde brief-
wisseling uit 1873 afkomstig, en er is dus geen aanwijzing dat de omschrijving 
al in 1865 zo is gebruikt.49 De Thézy combineert vervolgens een formele analyse 
van de compositie van de foto’s met een suggestie over Marvilles manier van 
werken: ze suggereert dat Marville zijn camera expres laag bij de grond plaatst, 
alsof hij een beeldhouwwerk fotografeert.50 Hij kiest volgens haar dit perspectief 
om de krapte van de straatjes te benadrukken, als tegenhanger van het ‘moderne 
verkeer’ en om de overhangende façades te benadrukken. Ook zoekt hij volgens 
De Thézy expliciet naar de aanwezigheid van een vol open riool, en kiest hij zelfs 
de kadrering zo dat de sloop gerechtvaardigd zou zijn. Bovendien fotografeert 
Marville bewust niet midden op de dag. Al deze maatregelen zou Marville al in 
1865 hebben genomen met het oog op een presentatie van de foto’s op de we-
reldtentoonstelling van 1878 – een evenement dat in 1865 nog niet was gepland.51 
Ook zou er bij het maken van de foto’s al nagedacht zijn over hoe ze gepresen-
teerd zouden worden:

9  Ibidem. Zie hierover meer in hoofdstuk 
50  ‘Face au tracé rectiligne des voies modernes, celui des rues anciennes est sinueux, sou-
vent obstrué à son terme. Pour mieux le souligner, Marville, habilement, place son appareil 
le plus souvent presque au ras du sol. Alors, telle une sculpture en bas-relief – que le photo-
graphe excelle à saisir – les pavés apparaissent d’une netteté absolue, délimitant le caniveau 
axial ou latéral, dont la ligne luisante souligne le tracé de la rue. Celle-ci, souvent à son 
extrémité, butte sur une autre voie qui lui fait obstacle. Ainsi se manifeste, dans le dédale des 
rues, leur caractère impropre à la circulation moderne. Ce cadrage, presque en contre-plon-
gée, sert également la seconde préoccupation du photographe: montrer l’absence d’hygiène 
qui justifie la démolition de la ville ancienne. Ainsi mis en relief, les pavés gluants suintent 
d’humidité malsaine, l’eau stagnante du caniveau – qui sert encore d’égout – luit d’un éclat 
douteux. L’impuissance du soleil à pénétrer jusqu’à la chaussée est due à l’étroitesse de la voie, 
enserrée de maisons trop hautes. La prise de vue accuse la hauteur des façades et, en contre-
partie, rétrécit la chaussée. Marville, par ailleurs, se garde de travailler au coeur de la journée.’ 
Idem, p. 

5  Het besluit om in 878 een tentoonstelling in Parijs te houden werd pas op 8 juli 876 
genomen. Zie paragraaf 7.





En 1878, l’une d’entre [les Expositions universelles] doit se tenir à Paris. 
Haussmann est parti, mais ces successeurs ont achevé son oeuvre et l’admi-
nistration municipale veut la présenter au monde. Celle-ci décide de mon-
trer, face à face, les vues des rues anciennes de Charles Marville et celles des 
voies nouvelles qui seront commandés spécialement au photographe. Ainsi 
se révèle l’esprit des commandes municipales: le Paris détruit est une ville 
malsaine, obstruée, sale et sombre. En face, la ville moderne prend toute sa 
valeur.52

Hier suggereert De Thézy dat de nieuwe ambtenaren de oude donkere straten 
tegenover de lichte moderne willen tonen, een tekst die door sommigen is op-
gevat alsof Marville dezelfde straten voor en na de transformatie toonde.53 Voor 
de volgorde van de beelden in haar boek is de locatie van de opname leidend, de 
foto’s zijn geordend per buurt. 

In 1997 publiceerde Shelley Rice Parisian Views, over fotografische perspectie-
ven op Parijs in de negentiende eeuw. De Thézy is met betrekking tot Marville 
haar enige bron, en ze meent dat Marville dezelfde locaties met opzet meerdere 
malen na elkaar fotografeerde. Ze schrijft:

Part of Marville’s assignment was to photograph in such a way that Hauss-
mann’s future accomplishments could be appreciated. Thus he inevitably 
chose vantage points emphasising the twisting, the narrowing, the ill repair, 
and the claustrophobia of the medieval streets. (...) Each picture represents a 
moment that is either before, during, or after Haussmann and his henchmen 
arrived. According to Marie de Thézy, an image like Rue Daubenton would 
generally have been one of two photographs – taken from different vantage 
points – of each street scheduled for demolition, and it would be followed by 
a series of pictures of the site in successive stages of reconstruction.54 

5  De Thézy, Marville Paris, 99, p. 9

5  Colin Westerbeck en Joel Meyerowitz schrijven in 99: ‘[Marville] photographed each 
of the condemned districts before demolition began, while it was in progress, and after it 
was completed. (...) In Paris, Marville became an engineer of the camera as Haussmann was 
of the city. His photographs were attempts to clear the sight lines of ancient, twisted streets 
much as Haussmann’s pickax crews would clear away the buildings soon after Marville’s 
initial visit. Marville handed his camera the way a surveyor uses a sight gun. If he placed the 
camera just so, choosing the one standpoint from which none of the jutting edges of the 
buildings overlapped, he could see straight to the end of the most narrow, winding street.’ 
Westerbeck en Meyerowitz, Bystander. A History of Street Photography. 99, p. 07 
5  Shelley Rice, Parisian Views. London and Cambridge: mit Press, 997. Het citaat van De 
Thézy komt uit ‘Marville Photographe de Paris’, 980, p. 96





In het nieuwe standaardwerk voor de fotogeschiedenis, Michel Frizots Nouvelle 
histoire de la photographie, is Elvire Perego in de Franse versie uit 1994 ondui-
delijk over de status van de foto’s. Ze omschrijft ze als ‘état des lieux’ en wekt de 
indruk dat dit een omschrijving is van Napoleon iii. In de Engelse vertaling, die 
vier jaar later verscheen ontstaat bovendien de suggestie dat Marville ‘before 
and after’-foto’s maakte, en dat ook die omschrijving afkomstig zou zijn van 
Napoleon iii.55 Met name deze Engelse versie lijkt veel invloed te hebben op de 
latere interpretatie van de foto’s.

De hierop volgende jaren ontwikkelt de mythe van de voor-en-na-foto’s zich 
verder, tot het idee dat Marville de vieze, donkere straten rond 1865 had vastge-
legd om ze in 1878 naast de foto’s van dezelfde, nu moderne straten te kunnen 
presenteren.56 Daarbij suggereren sommige auteurs dat Marville de oude stra-
ten expres nat maakte om de smerigheid te benadrukken.57 In een van de meer 

55  In de Franse versie staat ‘...[Haussmann] créa en 865 le service des Travaux historiques 
[...] qui confia le soin au photographe Charles Marville de dresser un premier “état des lieux” 
et de suivre les transformations de la ville qui devait devenir, sous son impulsion, “la plus 
splendide et la plus salubre des capitales de l’Europe”.’ In de bijbehorende voetnoot verwijst 
Perego enkel naar de korte brief van de keizer aan Haussmann, zoals die is afgedrukt in de 
Introduction à l’Histoire Générale de Paris, pagina . Deze tekst gaat niet over fotografie of 
Marville en bevat enkel het laatste citaat. Waar de omschrijving ‘état des lieux’ vandaan komt 
is niet duidelijk. In de Engelse vertaling is die omschrijving veranderd: ‘...[Haussmanns] 
aim when he set up the Travaux Historiques [...] , who appointed the photographer Charles 
Marville to take “before and after” pictures recording the transformation of the city which 
Haussmann was going to turn into “the most splendid and salubrious of European capitals”.’ 
Ook hier is de oorsprong van die omschrijving niet toegelicht. Mogelijk verwijst het naar 
de omschrijvingen van De Thézy, die in eerdere noten wordt genoemd. Elvire Perego, ‘La 
ville-machine. Architecture et industrie’, in: Frizot (ed.), Nouvelle histoire de la photographie. 
Paris: Adam Viro Bordas, 99, 97-7, p. 99, en ‘The urban machine: Architecture and 
industry’, in: Frizot (ed), Frizot (ed.), A New History of Photography, 998, 97-7, p. 99

56  ‘La commande municipale de fixer Paris sale et malsain est suivie par celle, en 878 à 
l’occasion de l’Exposition, de photographier Paris propre et assaini. Les deux séries fonc-
tionnent en miroir, l’état de l’ancien démontrant la nécessité et la légitimité du nouveau. (...) 
Dans le Paris ancien les rues ne paraissent pas habitées, elles ne vivent pas, ne connaissent 
aucune animation, elles ont perdu leur aura, cette qualité impalpable et immatérielle qu’ex-
pose Walter Benjamin.’ Jean-Pierre Bernard, Les deux Paris: les représentations de Paris dans la 
seconde moitié du xixe siècle. Paris: Champ Vallon, 00, p. 

57  ‘His before and after shots of the city were taken, in part, from his Album du Vieux Paris, 
which contained some 5 images originally commissioned by Haussmann prior to the 
reconstruction of the city during the Second Empire, (....). Marville is even known to have 
sprayed the cobblestones in these old streets and alleways with water in attempt to render 
them unsanitary in appearance. The message is clear: no one but the most destitute would 
want to live in these alleyways, let alone bring up their children in them.’ Wilson, ‘Memory 
and the Politics of Forgetting’, 005, pp. 57-58





recente publicaties over Marvilles werk, Piercing Time, waarin Peter Sramek de 
foto’s van Marville en Atget in 2012 opnieuw heeft gemaakt vanaf dezelfde po-
sitie, en waarbij hij dus wél voor echte voor-en-na-foto’s heeft gezorgd, schreef 
Min Kyung Lee een essay waarin ze ook de voor-en-na-veronderstelling over-
neemt.58 

Ook populairwetenschappelijke en geromantiseerde publicaties geven Mar-
ville een rol in de geschiedenis van Parijs waarin wordt gesuggereerd dat de 
foto’s van de oude straten onderdeel waren van het voor-en-na-project. In Gra-
ham Robbs Parisians: An Adventure History of Paris kreeg Marville zelfs een ei-
gen hoofdstuk. Robb lijkt De Thézy als belangrijkste bron te hebben gebruikt.59

Dit voor-en-na-perspectief op de foto’s is visueel aantrekkelijk. Publicaties met 
dergelijke vergelijkingen zijn nog steeds geliefd, ook online is bij nieuwswebsites 
het naast of beter gezegd over elkaar heen plaatsen van twee foto’s van dezelfde 
plek voor en na een grote verandering een regelmatig voorkomend verschijn-
sel.60 Het zoeken naar de verschillen en de onderdelen die gelijk bleven nodigt 
uit naar het beter kijken. Blijkbaar was het idee dat Marville zijn foto’s met deze 
opzet had gemaakt zo aantrekkelijk dat de feitelijke bewijzen in bovenstaande 
teksten niet meer noodzakelijk waren.

1.2.3 Het geografische perspectief

Het idee dat de foto’s van Marville in eerste instantie gemaakt zijn als documen-
tatie van de straten en gebouwen, voor intern, ambtelijk gebruik, is sinds onge-
veer tien jaar op meerdere manieren gesuggereerd. In eerste instantie gebeurt 
dit in mijn artikel in Depth of Field.61 Hierin stelde ik de redenatie van De Thézy 

58  ‘Here [in the municpal pavilion at the Universal Exhibition of 878] the before-and-af-
ter images were shown side by side in whith no mention of the social opheavals and resis-
tance, planning failures and economic costs, and the political regime that wielded immense 
power for the city’s creation.’ Min Kyung Lee, ‘Constructing Nineteenth-Century Paris 
through Cartography and Photography’, in: Piercing Time: Paris After Marville and Atget 1865-
2012, Chicago: Intellect, 0, 00-: p. 0

59  Graham Robb, ‘Marville’, in: Parisians: An Adventure History of Paris. London: Picador, 
00, 5-7

60  Zie bijvoorbeeld, nav de aardbeving in Umbrië in 07: ‘ Before and After Italian 
Earthquake: Heartbreaking Photos Show Destroyed Towns In Italy’ https://www.boredpanda.
com/italy-earthquake-before-after/ Zie over het onderwerp ook Jordan Bear en Kate Palmer 
Albers (ed.), Before-and-After Photography. History and Contexts. New York: Routledge, 07

6  Joke de Wolf, ‘Preserve before demolition. Paris en Brussels represented in the photo-
graphs by Charles Marville and Ghémar Frères’, Depth of Field, Vol. , no. , juni 0, https://
depthoffield.universiteitleiden.nl/00a0/





ter discussie, en benadrukte dat vanwege de herhaaldelijke vermelding van de 
‘topographie’ en de ‘Service du plan’ het topografische aspect in de bovenge-
noemde brief uit 1873 minstens zo belangrijk was als het historische.62 Voor de 
catalogus bij de tentoonstelling in 2013, georganiseerd door Sarah Kennel voor 
de National Gallery of Art in Washington, schreef Françoise Reynaud, fotogra-
fieconservator in het Musée Carnavalet, een tekst over ‘Marville and Old Paris’ 
waarin ze de ‘topografische’, niet-sentimentele benadering verder onderbouwt. 
‘There is no suggestion from either Marville or the city officials that these pic-
tures were designed to illustrate the old city’s dilapidated and unsanitary state, 
although they may have had this effect later, when, for example, a selection was 
on display at the Universal Exhibition of 1878, in the City of Paris Pavilion,’ 
schrijft ze.63 

Daarnaast analyseert ze meerdere foto’s die Marville in één buurt maakte, 
en vergelijkt ze die met toenmalige kaarten van de nieuwe straten. De richting 
waarin de fotograaf zijn camera richtte, de focus (of het gebrek daaraan) en 
de kadrering suggereren overtuigend dat Marville foto’s maakte van de plek-
ken waar een doorbraak, een percement, gepland was. Het zijn dus opnames 
van een situatie, als een ambtelijke constatering zonder waardeoordeel. Volgens 
Reynaud waren het dus in de eerste plaats topografische documenten.

Ook op de website Vergue.com onderschrijft Laurent Gloaguen deze theorie 
met praktische argumenten.64 Na het lezen van het artikel van Reynaud besloot 
Gloaguen de exacte locatie vast te stellen van elke foto uit de serie foto’s die door 
De Thézy omschreven waren als het ‘Album du Vieux Paris’.65 Dat deed hij met 
behulp van historische atlassen. Iedere keer blijkt de fotograaf inderdaad zijn ca-
mera precies te hebben gericht op de plaats waar een doorbraak gepland was.66 
Daarnaast is het Gloaguen gelukt, vaak gebruikmakend van minuscule details 
op de foto’s, de foto’s te dateren. Ze lijken vrijwel allemaal gemaakt te zijn tussen 
1865 en 1868.

6  De brief van 0 februari van de Chef de division du Plan de Paris aan de Directeur des 
travaux de Paris over de ‘Acquisition d’une collection de vues de Paris pour le service du plan 
et le service des travaux historiques’, zie Annex 5.
6  Reynaud, ‘Marville and Old Paris’, in Kennel, Marville, 0, 88-05: p. 95

6  Zie http://vergue.com/pages/Catalogue-Marville-Vieux-Paris, geconsulteerd op  
5 augustus 09

65  Gloaguen gebruikt zelf ook de naam ‘Album du Vieux Paris’ met voorbehoud, hij om-
schrijft zijn project als ‘Catalogue raisonné de la série de 5 photographies dite “Album du 
Vieux Paris”. ibidem.
66  Aldus Gloaguen in een interview over het project op het weblog van Gallica, de online 
database van de Bibliothèque Nationale de France. https://gallica.bnf.fr/blog/0006/ 
reconstituer-le-paris-du-xixe-siecle-en-photographies, geconsulteerd op 5 augustus 09



5

Dit idee over een ‘topografische’ benadering in de fotogeschiedenis en -theo-
rie, waarbij de foto’s in de eerste plaats een bevestiging of toe-eigening waren 
van de fysieke, geografische ruimte, valt samen met de groeiende aandacht voor 
de relatie tussen fotografie, plaatsbepaling en beheersing van ruimte. In haar 
inmiddels klassieke essay Photography’s Discursive Spaces: Landscape/View uit 
1982 stelde Rosalind Krauss al dat vroege topografische fotografie, ‘originally 
undertaken for the purposes of exploration, expedition, and survey’, niet be-
doeld was voor de muren van een museum, niet als kunst, maar als een admi-
nistratief, soms commercieel, kijkinstrument.67 

Die visie werd breder verwoord in The Contest of Meaning in 1989, een bun-
del onder redactie van Richard Bolton met een aantal essays die reageerden op 
de musealisering en commercialisering van fotografie sinds de jaren zeven-
tig.68 Robin Kelsey en Blake Stimson noemen de publicatie twintig jaar later 
een ‘October-moment’, omdat de essays in de bundel grotendeels eerder in het 
tijdschrift October waren verschenen.69 Critici zoals Douglas Crimp, Benjamin 
Buchloh, Rosalind Krauss en Allan Sekula zetten in hun essays de fotografie en 
haar geschiedenis in een breder perspectief. De betekenis van de fotografie werd 
losgerukt van de modernistische visie op de kunstenaarsfotograaf, en richtte 
zich onder andere op de politieke, semiotische en institutionele betekenis van 
de fotografie. 

In de jaren 2000 zette de ‘October-visie’ door in specifieke en meer algemene 
studies. Bijvoorbeeld met de monumentale studie van Lorraine Daston en Peter 
Galison over de geschiedenis van objectiviteit in de wetenschap uit 2007.70 Zoals 
Daston en Galison benadrukken, werd de fotografie al snel na de ontdekking en 
ontwikkeling een expliciet wetenschappelijk medium.71 Ook in 2007 liet Robin 
Kelsey in Archive Style, een studie naar de foto’s en tekeningen die gemaakt zijn 
voor de geografische en geologische campagnes in de Verenigde Staten tussen 
1850 en 1890, zien dat er met betrekking tot deze ambtelijke producties meer-
dere interpretaties mogelijk zijn: die volgens de ambtelijke stijl, en daarnaast 

67  Rosalind Krauss, ‘Photography’s Discursive Spaces: Landscape/View’. Art Journal 42,  
no.  (Winter 98): -9, p. 

68  Richard Bolton (ed.), The Context of Meaning. Critical Histories of Photography. Cam-
bridge and London: mit Press, 989

69  Robin Kelsey en Blake Stimson, ‘Introduction’, in idem, The Meaning of Photography. 
Clark Studies in the Visual Arts. New Haven and London: Yale University Press, 008, vii-xxxi: 
p. viii
70  Zie Lorraine Daston en Peter Galison, Objectivity. First paperback edition. New York: 
Zone Books, 00

7  Idem, p. 0
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vanuit het persoonlijke perspectief van de fotograaf in dienst van een opdracht-
gever. Niet om de fotografen als autonome kunstenaars, als ‘heroic powers of re-
cuperation on the part of survey practitioners’ te presenteren, wel om ‘marginal 
forms of resistance or refraction’ tegen de verwachtingen van de autoriteiten te 
signaleren.72 In zijn studie, waarin hij de praktijk van drie fotografen analyseert, 
stelt hij vast dat de fotografen elk een eigen manier hadden om hun profes-
sionele ervaring en benadering te gebruiken in de campagnes. Zo noemt hij de 
tekeningen van Arthur Schott van de Mexicaanse grens ‘hieroglyphic’ omdat 
hij voortborduurde op de Romantische traditie waarin getracht wordt gewassen 
zo volledig mogelijk weer te geven. De foto’s van Timothy O’Sullivan noemt hij 
‘graphometric’ omdat de fotograaf in zijn weergave van het Amerikaanse Wes-
ten de traditie van diagrammen, kaarten en de topografische schets toepaste. En 
de foto’s van Charles Clifford Jones, die de ravage na de aardbeving in Charles-
ton in 1886 vastlegde als een bijzondere gebeurtenis, ‘registral’.73 Er was geen 
algemene esthetische standaard voor dergelijke opnames, geen voorschrift waar 
de fotografen zich aan moesten houden. 

In die context kan ook het werk van Marville voor de Ville de Paris worden ge-
zien: hij had zijn ervaring als illustrator en wist hoe een goed beeld eruit moest 
zien, tegelijk had de opdrachtgever een beoogd doel met de foto’s. Zoals zal blij-
ken was Marville heel goed in staat zijn manier van werken, zijn ‘archiefstijl’ om 
met de termen van Kelsey te spreken, aan te passen aan het soort opdracht. We-
tenschappers gebruikten fotografie als bewijs dat ze zich bij hun waarnemingen 
niet hadden laten beïnvloeden door hun eigen verwachtingen, of, daarnaast, 
omdat ze, zoals Kelsey in Archive Style laat zien, juist dankzij hun persoonlijke 
invloed de ‘stijl van de archieven’ iedere keer een eigen richting konden geven.

Hoewel Marvilles straatfoto’s later op andere manieren zijn ingezet, is het 
waarschijnlijk dat ze in eerste instantie een topografische betekenis hadden; 
Marville ging systematisch de plekken af die, volgens de meestal later pas of-
ficieel uitgegeven kaarten, gesloopt moesten worden voor de aanleg van Hauss-
manns nieuwe straten. Wat we zien op de foto’s is de bebouwing die binnen-
kort verleden tijd zal zijn, en tegelijkertijd zien we het tracé van de toekomstige 
straat. Niet alle doorbraken zouden meteen worden uitgevoerd; sommige wegen 
zouden zelfs nooit worden aangelegd, waardoor sommige foto’s onbedoeld his-
torisch werden op de gebruikelijke manier.

7  Kelsey, Archive Style, 007, p. 7

7  Idem, p. 9
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1.2.4 Categorieën voor de foto’s

Marvilles foto’s van het moderne Parijs, die hij ook maakte, zijn pas laat onder 
de aandacht gekomen. Toch zijn de teksten hierover ook van belang voor de in-
terpretatie van de foto’s die centraal staan in deze studie. Al was het maar omdat 
het onderscheid tussen oud en modern niet altijd zo makkelijk te maken was. 

In 1980 dichtte De Thézy in de eerste publicatie over Marville de fotograaf een 
‘helder bewustzijn van het grote belang van de transformatie van Parijs’ toe.74 
Opvallend is dat De Thézy bij de ordening van Marvilles foto’s geen rekening 
hield met de oorspronkelijke opdrachten. Foto’s van het album van het Bois de 
Boulogne, zoals duidelijk zal worden een heel specifieke opdracht waarbij Mar-
ville één nieuw project in beeld moest brengen, waren in haar boek bijvoorbeeld 
verspreid over verschillende categorieën, terwijl de foto’s expliciet bij één op-
dracht hoorden.75

In haar monografie over Marville uit 1994 maakte De Thézy voor het eerst ex-
pliciet duidelijk dat de fotograaf een veel breder georiënteerde nalatenschap had 
dan de eerdere publicaties deden vermoeden. Van de ongeveer 1000 negatieven 
die bewaard worden in de Bibliothèque historique de la Ville de Paris, betref-
fen 420 platen, dus minder dan de helft, het oude Parijs.76 De foto’s zijn in het 
boek uit 1994 zijn geografisch geordend en dus door elkaar geplaatst. De foto’s 
die Marville voor de verschillende opdrachten had gemaakt, zoals bijvoorbeeld 
die voor het Bois de Boulogne, staan opnieuw willekeurig bij de hoofdstukken 
‘Espaces Verts’ en ‘Monuments’. 

7  ‘L’examen plus approfondi de l’ensemble de ces vues ne suggère pourtant rien de tel 
mais plutôt une conscience lucide de l’importance grandiose de la transformation qui affec-
tait Paris.’ De Thézy. Charles Marville, 980, pp. 0-

75  Zie hierover paragraaf .
76  De Thézy had zeventig foto’s van de oude straten geografisch ingedeeld op La Cité, Les 
Halles, en de Rive Gauche en Rive Droite, aangevuld met losse foto’s van de verschillende 
opdrachten en albums. De Thézy toonde ook enkele andere Parijse foto’s van Marville: van de 
‘jardins et parcs’ (met foto’s van de ‘Jardin des Champs-Elysées’, van het parc Monceau en van 
het Bois de Boulogne), van het ‘mobilier urbain’ (de nieuwe straatlantaarns, openbare toilet-
ten en kiosken), en de ‘travaux et voies haussmanniennes (met de foto’s van de afbraak van de 
carrières d’Amérique, de gips- en grit-groeves in het xixe arrondissement, de aanleg van het 
parc des Buttes-Chaumont, de ‘travaux d’ouverture de l’avenue de l’Opéra’ en de voltooide 
boulevards Saint-Michel en Saint-Germain). In de vitrines waren ook nog ‘divers aspects 
de l’activité de Charles Marville’ te zien, zoals de foto van de nieuwe zaal van de École des 
Beaux Arts, en daarnaast een foto van de gravure die L’Illustration publiceerde naar Marvilles 
foto; twee foto’s uit de serie van het Bois de Boulogne, en ten slotte een presentatie over de 
technische aspecten van het werk van Marville, met bijvoorbeeld oude en nieuwe afdrukken. 
In 05 verscheen een tweede, herziene uitgave van deze publicatie. Aangezien het in deze 
context gaat om de invloed van de publicatie, wordt de eerste uitgave aangehouden.
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Ook Shelley Rice refereerde in haar boek Parisian Views uit 1997 regelmatig 
aan Marvilles foto’s van Parijs, zowel die van het oude als het nieuwe.77 Zij om-
schreef zijn foto’s van de moderne stad als ‘statisch’, als een bewust door Mar-
ville gekozen ‘nature morte’ – een stilleven van Parijs. In de meest recente grote 
publicatie over Marville, die in 2013 werd uitgegeven bij de tentoonstelling in 
de Verenigde Staten, lag de nadruk vooral op Marvilles persoonlijke biogra-
fie.78 Daarbij werden opnieuw vooral de foto’s van het oude Parijs onder de loep 
genomen. De uitzondering daarop is de bijdrage van Peter Barberie die over 
Marvilles foto’s van het Bois de Boulogne schrijft, het park aan de westkant van 
Parijs dat door Napoleon iii tussen 1853 en 1858 rigoureus gerenoveerd en uit-
gebreid werd. Barberie bespreekt in zijn tekst vooral het esthetische aspect van 
de foto’s.79

Afgezien van een kort artikel uit 1995 van Robert Jay over Marvilles latere 
foto’s van het straatmeubilair, en de teksten van Peter Barberie over Marvilles 
foto’s van het Bois de Boulogne, lag de nadruk dus grotendeels op Marvilles ver-
beelding van het oude Parijs. De foto’s van de nieuwe gebouwen en boulevards 
komen slechts zijdelings ter sprake, alsof die foto’s minder belangrijk waren.80 

Pas in recente publicaties, grotendeels voortgekomen uit de tentoonstelling 
van 2013, zijn de andere foto’s ook onderwerp van langere beschouwingen.81 Hol-
lis Clayson wijdt in haar boek Illuminated Paris: Essays on Art and Lighting in the 
Belle Époque het eerste hoofdstuk grotendeels aan de foto’s die Marville maakte 
van de lantaarnpalen.82 Nancy Locke bespreekt in haar artikel in het tijdschrift 
History of Photography uit 2019 de foto’s die Marville maakte van de Carrières 
d’Amérique, de oude gipsgroeves in Belleville, aan de hand van beschrijvingen 

77  Rice, Parisian Views, 997

78  Sarah Kennel (ed.), Charles Marville, 0, p. 
79  Peter Barberie, ‘Marville in the Bois de Boulogne’, in: Kennel (ed.), Charles Marville, 
0, 68-87

80  Robert Jay, ‘The late work of Charles Marville’, History of Photography 4, 995: 8-7 
en Peter Barberie, Conventional Pictures: Charles Marville in the Bois de Boulogne. Dissertatie, 
Princeton, 007

8  Zowel Nancy Locke als Hollis Clayson sprak bij het symposium ‘Old Topographics: 
Photography and Urbanization in Nineteenth-Century Paris’ op 6 december 0 in de Na-
tional Gallery of Art in Washington DC ter gelegenheid van de tentoonstelling over dezelfde 
onderwerpen waarover ze later zouden publiceren, en ze noemen deze aanleiding beiden 
in hun tekst. Hun bijdrage is terug te luisteren op https://www.nga.gov/audio-video/audio/
marville-old-topographics.html Nancy Locke, ‘Charles Marville and the Landscapes of the 
Carrières d’Amérique’, History of Photography, Vol. , no. , 09, 5-65: p. 5; Hollis 
Clayson, ‘Cherchez la lampe’, 09, p. 88n9

8  Clayson, ‘Cherchez la lampe’, 09, 8-
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en afbeeldingen van die buurt in die tijd, waarbij ze de foto’s beschouwt als een 
interpretatie van de periferie die los moet worden gezien van het bij Marville 
gebruikelijke verhaal van ‘Haussmannisation’.83 Terwijl de bovenstaande twee 
recente publicaties niet gebaseerd zijn op eigen archiefonderzoek met betrek-
king tot Marvilles foto’s, is die van Philip Goldswain dat wel: hij schreef in 2016 
een artikel over twee albums die in 1880 door de Franse regering zijn achterge-
laten in Australië na de International Exhibition in Melbourne.84 De Collection 
d’appareils d’éclairage au gaz établis sur la voie publique en Édicules établis sur 
la voie publique dans les promenades bevatten in totaal meer dan 120 foto’s die 
Marville maakte van straatverlichting, kiosken, openbare toiletten en reclame-
presentatiehouders. Goldswain ziet de foto’s in de albums als ‘the most compo-
sitionally rigorous of all of Marville’s images’, en suggereert dat de foto’s gemaakt 
zijn ‘in a manner highly conscious of the archives to which he was contributing, 
the final format that the images might collectively take, how they might be exhi-
bited and the particular vision of a city that the photographer was creating even 
in the making of individual images’.85 Hierbij benadrukt hij de bewuste ordening 
in een album (iets wat, zoals al eerder vermeld, niet gebeurd is met de foto’s van 
de oude straten) waarmee niet alleen de afzonderlijke voorbeelden van straat-
meubilair worden getoond, het omvat tegelijkertijd een bewuste rondgang door 
de gemoderniseerde, georganiseerde stad.

1.3 Methode en bronnen

Dit onderzoek gaat over het gebruik en de interpretatie van de foto’s die Marville 
maakte van Parijse straten, voornamelijk de oude maar ook de modernere, van-
af hun ontstaan in de jaren 1860 tot de eerste tentoonstellingen in een museale  
omgeving en reproducties voor het grote publiek tussen 1907 en 1910. Het is 
geen zoektocht naar de ‘ware betekenis’ van de foto’s van Marville. Interpretatie 
en gebruik zijn continu onderhevig aan verandering, onder invloed van politie-
ke, sociale en culturele ontwikkelingen. Wat mensen persoonlijk dachten over 
en zagen in deze foto’s is niet meer na te vragen, maar dat is ook niet het doel van 

8  Locke, ‘Charles Marville’, 09, p. 65

8  Locke en Clayson baseren zich wat Marville betreft op Kennel (0) en De Thézy 
(99). Philip Goldswain, ‘Picturing a City. Charles Marville’s Albums of Paris’, in Anne 
Reverseau en Susana S. Martins (ed.), Paper Cities: Urban Portraits in Photographic Books, 
Leuven: Leuven University Press, 06, 5-

85  Idem, p. 9



0

dit onderzoek. Anders dan kunstwerken die ontstaan vanuit het moderne idee 
van de kunstenaar, waarbij die zelf iets bedenkt en uitvoert vanuit een inner-
lijke behoefte, waren deze foto’s gemaakt voor het stadsbestuur. De eerste veertig 
jaar van hun bestaan hebben de foto’s van Marville veel verschillende doelen 
gediend. Ze zijn besteld, gemaakt, gearchiveerd, herdrukt, gereproduceerd en 
meerdere malen tentoongesteld. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, 
welke autoriteiten zich daarmee bemoeiden en welke achterliggende gedachten 
over fotografie daarbij een rol speelden, staan in dit onderzoek centraal.

Formuleringen, expliciete en impliciete verwijzingen en omschrijvingen die 
betrekking hebben op de foto’s van Marville of de omstandigheden waarin de 
foto’s zijn gearchiveerd, beschreven en getoond maken duidelijk hoe er vanuit 
de instellingen – de opdrachtgevers, beheerders en bestuurders – over de foto’s 
werd gedacht en welke betekenis de foto’s voor de eigenaren en gebruikers had-
den. Ook beeldende bronnen, zoals andere foto’s, plattegronden, gravures, illus-
traties en tekeningen zijn hierbij van belang. 

In de eerste plaats heb ik gezocht naar alle informatie die direct of indirect 
met de persoon Charles Marville of zijn foto’s te maken had. Niet alleen met 
betrekking tot de foto’s van de oude straten, maar in principe bij alle opdrachten 
aan Marville die raakten aan de transformatie van de stad. Van Marville zelf zijn 
zoals gezegd niet of nauwelijks persoonlijke documenten bewaard gebleven, en 
het archief van het Parijse stadsbestuur, de plaats waar de meeste informatie was 
te vinden over de opdracht, de foto’s en de manier waarop de stad is omgegaan 
met de fotograaf, is grotendeels verwoest tijdens de brand in het Hôtel de Ville 
in 1871.

Daarom heb ik ook gekeken naar de documenten, logboeken, aantekeningen 
en visuele bronnen van ambtenaren die wél bewaard zijn, en hieruit de refe-
renties aan de stadsgeschiedenis, topografie en fotografie verzameld. Ten slotte 
waren er een groot aantal gedrukte bronnen die niet eerder systematisch on-
derzocht waren op verwijzingen naar en referenties aan het werk van Marville. 

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de manier waarop fotografie 
gebruikt is op de wereldtentoonstellingen buiten de speciale tentoonstellings-
secties voor de commerciële fotografen. Met name de catalogi, juryrapporten en 
bezoekersverslagen van de wereldtentoonstellingen zijn hierbij relevant. Hier-
bij is de digitalisering van vrijwel al deze catalogi, waar bibliotheken ongeveer 
vijftien jaar geleden mee begonnen zijn, van groot belang geweest. Zonder de 
mogelijkheid de encyclopedische boekwerken digitaal te bewaren en door te 
bladeren was dit onderdeel van het onderzoek praktisch onmogelijk geweest.

Documentaire bronnen in de Parijse stadsarchieven waren bij dit onderzoek 





essentieel: de archiefstukken, publicaties, bouwtekeningen en foto’s in de Bi-
bliothèque historique de la Ville de Paris (bhvp), die van Musée Carnavalet, 
van de Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, de Archives de Paris, de Archives Na-
tionales (an) en de Bibliothèque Nationale de France (bnf), École Nationale 
des Ponts et Chaussées, de Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, de 
Société Française de Photographie en de Service Historique de la Défense. Niet 
alleen de ambtelijke administratie, ook de publicaties voor het grote publiek, 
zoals catalogi en reisgidsen voor wereldtentoonstellingen, en het tijdschrift 
L’Illustration, dat regelmatig foto’s van Marville in houtgravure overnam, waren 
een belangrijke bron, net als de gespecialiseerde tijdschriften voor fotografie zo-
als La Lumière, Cosmos en Le Moniteur de la Photographie. De informatie over 
de collectie Marville-foto’s in de Library of Victoria in Australië heb ik te danken 
aan Françoise Reynaud en Philip Goldswain.

De foto’s van Marville zijn tot nu toe vooral op twee manieren geïnterpreteerd: 
als uitingen van persoonlijk medeleven vanwege het verdwijnen van de oude 
straten, of, als tegenhanger, als uiting van rechtvaardiging van de sloop. Marville 
zou de effectiviteit van de politiek van Haussmann met voor- en na-foto’s willen 
bekrachtigen. In dit onderzoek wil ik voor het eerst uitgebreid stilstaan bij de 
functie en omschrijvingen van de foto’s op het moment dat ze werden gemaakt 
voor de Ville de Paris, en ze vergelijken met soortgelijke projecten waarbij de 
stad fotografie gebruikte. Ook de foto’s van Marville hadden in eerste instantie 
een reproductieve functie: ze registreerden de stedenbouwkundige situatie in de 
straten, de bewoners of het gebruik van de straten waren niet relevant. Ook in 
de wereldtentoonstellingen, waar de transformatie van Parijs na een aarzelend 
begin een steeds belangrijkere rol speelde in de presentatie van de Ville de Paris, 
werden de foto’s getoond. 

Een belangrijk keerpunt in de interpretatie en het gebruik van de foto’s van 
Marville was de groeiende belangstelling voor het recente verleden rond 1900. 
Gelijk met de foto’s van Eugène Atget, die met zijn opzettelijk oudere fotocame-
ra gericht op zoek gaat naar plekken in Parijs die nog niet door de Haussman-
nisering zijn aangepakt, krijgen de foto’s van Marville ook een nieuwe functie 
in het historische museum en de historische bibliotheek van de Ville de Paris.





1.4 Opzet

Het boek bestaat uit drie delen: voor, tijdens en na. 
Het onderzoek begint met de situatie vóórdat Marville zijn foto’s maakte: een 

verkenning over hoe fotografie in de eerste decennia is gebruikt bij de verbeel-
ding en beheersing van de stedelijke ruimte, met name op het gebied van car-
tografie en topografie. Ook de foto’s van straten in de recentere fotogeschie-
denis komen aan bod. Een tweede hoofdstuk behandelt het toekomstige Paris 
nouveau, het nieuwe Parijs waar Napoleon iii en Haussmann op inzetten bij 
de grote transformatie van de stad, het toekomstbeeld dat op allerlei vlakken 
verspreid moest worden. Fotografie bleek hiervoor uitermate geschikt: al lan-
ger gebruikten architecten fotografie om in de eerste plaats de voortgang bij te 
houden, daarnaast ook om de resultaten te tonen. Marville fotografeerde het 
vernieuwde Bois de Boulogne en later de aanleg van de avenue de l’Opéra, foto’s 
die vervolgens meerdere keren getoond werden op de wereldtentoonstellingen.

Het tweede deel gaat over de beslissing van de Ville de Paris om Marville foto’s 
te laten maken van de te slopen straten, in 1865: de periode tijdens de foto’s van 
Marville. Welke ideeën en beeldtradities speelden er tijdens het geven van de 
opdracht, welke diensten en personen waren, voor zover we kunnen nagaan, be-
trokken bij de opdracht? En welke functie had de fotografie voor de ambtenaren 
van de Ville de Paris?

Het derde en laatste deel gaat over het tonen van de foto’s op de wereldten-
toonstellingen en uiteindelijk in publicaties, en over de vraag hoe in die ten-
toonstellingen de oorspronkelijke betekenis van de foto’s veranderde. Hoe ging 
Parijs om met de wereldtentoonstellingen, en welke rol kreeg de fotografie in 
die presentaties? Wat was de politieke betekenis van de foto’s? En hoe verliep 
ten slotte de overgang naar de tentoonstelling van de foto’s in een meer museale 
context, in de Bibliothèque historique en het Musée Carnavalet?

In de annex staat een korte beschrijving van de hoofdpersonages en hun func-
ties binnen het Parijse stadsbestuur. Ook zijn daar de belangrijkste brieven en 
commentaren over de foto’s gereproduceerd. 



i 
Voor 



2.1 Louis Daguerre, ‘Boulevard du Temple’, 1838. Gespiegelde, gerestaureerde afdruk van 
een oud negatief van een foto van het origineel.



5

2. de grote straatroof.
straatfoto’s in de negentiende eeuw86

Zeit, du lautloser Gott! Und wenn einer sich zum Eremiten machte 
und in einer Höhle die Sünden der Vorväter abbüßte –: dem kann 
er nicht entrinnen. Die Rathausuhr auf dem großen Platz schlägt 
auch für ihn; der kleine Sekundenzeiger an der Zeitscheibe des ›Ma-
tin‹ auf den Boulevards rast auch für ihn. Da hängen an den Wänden 
die alten Fotografien und zeigen unbeweglich das alte Licht, das einst 
auf sie fiel – der Leierkasten der Vergänglichkeit spielt ein schönes, 
nachdenkliches Lied, was uns nicht abhalten soll, die Sache mit dem 
Kerl, dem Meier, die wir für morgen vorhaben, für die wichtigste, für 
die allerwichtigste der Welt zu halten. Vorwärts! Vorwärts –!

Kurt Tucholsky, ‘Altes Licht’.87

Een van de eerste foto’s ooit gemaakt is een foto van een lege straat. [Fig .2.1] 
Althans, de boulevard lijkt leeg. Toch weten we dat deze brede straat een van de 
drukste plekken van het negentiende-eeuwse Parijs was. Louis Daguerre stuur-
de in 1839 zijn afbeelding van de boulevard du Temple naar koning Ludwig i  
van Beieren.88 Samen met twee andere voorbeelden was deze metalen plaat 
die ‘alle indrukken bewaart’ het tastbare bewijs dat zijn uitvinding een suc-
ces was.89 De Franse staat had eerder datzelfde jaar de rechten van Daguerre  

86  De paragrafen over Daguerre en Talbot zijn eerder verschenen in Joke de Wolf, ‘Der 
Große Straßenraub. Dokumenten eines Verbrechens in Paris’, in Anna Hausler en Jan Hen-
schen (eds.), Topos Tatort. Fiktionen des Realen, Bielefeld: Transcript Verlag, 0, 75-88

87  Kurt Tucholsky, ‘Altes Licht’, 97. Kurt Tucholsky, Gesammelte Werke, Bd. 5. hg von 
Mary Gerold-Tucholsky und Fritz J. Raddatz, Reinbek bei Hamburg, 975, -6: p. 6

88  Stephen Pinson, ‘Daguerre, expérimentateur du visuel’, in: Études photographiques, 
 juillet 00. http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/5, geconsulteerd 
op 7 december 00. Andere platen, voornamelijk met afbeeldingen van klassieke beeld-
houwwerken, werden naar Rusland en Pruisen gestuurd met hetzelfde doel; Rice, Parisian 
Views, 997, p. 
89 Jules Janin noemde de Daguerreotypie zodra hij de eerste resultaten van Daguerre had 
gezien in L’Artiste een ‘miroir qui garde toutes les empreintes’. Jules Janin, ‘Le Daguerotype’, 
in L’Artiste, nov. 88-avr. 89, pp. 5-8, herdrukt in André Rouillé, La photographie en 
France. Textes et controverses: une anthologie.1816-1871. Paris: Macula, 989, 6-5
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gekocht zodat in principe iedereen toegang had tot de techniek. De boulevard 
lijkt zo leeg omdat er veel tijd nodig was om de koperen plaat voldoende te 
belichten. Alleen de schoenpoetser en zijn klant bleven min of meer op de-
zelfde plaats, en werden zo vereeuwigd. Al het andere dat bewoog, verdween 
in de vergetelheid. Toch is dit niet het enige verontrustende aspect aan de af-
beelding. Het is de keuze voor het onderwerp: een straat. Er zijn geen opval-
lende gebouwen, en er is geen bijzonder evenement, geen belangrijk persoon die 
voorbijkomt. Daguerre koos het onderwerp niet uit esthetische of ideële over-
tuiging, het was in eerste plaats een keuze die voortkwam uit gemak: het was 
het uitzicht uit zijn atelier, met de chemicaliën bij de hand en zonder nieuws-
gierige toeschouwers. Toch blijft het beeld, ook met die kennis, ambigu, mys-
terieus: we denken dat we iets moeten zien, iets wat ons ontgaat, dat de foto 
gemaakt werd met een ander doel. Het was de allereerste foto van een straat. 

In zijn boek Straßenverkehr und soziale Sichtbarkeit onderzoekt David Sittler  
de verbeelding van de straten van Chicago tussen 1900 en 1930, en hij stelt daarbij 
de straat zelf voor als een massamedium.90 Dat geldt niet alleen bij demonstra-
ties of onrusten, maar in algemene zin. De straat is volgens Sittler juist vanwege 
de overlap van verschillende functies zoals toneel, politieke bühne, verkeersader 
en sociologisch studieobject te zien als massamedium, waarin meerdere bood-
schappen en betekenissen zich naast elkaar presenteren. 

Dit hoofdstuk gaat over vroege Parijse straatfotografie volgens de meest let-
terlijke interpretatie van het woord: negentiende-eeuwse foto’s waarop net als in 
die van Marville lege of bijna lege straten te zien zijn, en die vanwege hun grote 
historische impact de foto’s van Marville in breder perspectief zetten. Na een 
algemene paragraaf over de experimenten op het gebied van topografische foto-
grafie worden de straatfoto’s van Henry Fox Talbot en Charles François Thibault 
besproken. Aan de hand van het werk van Johan Barthold Jongkind komt de 
blik van Parijse schilders en schrijvers op de straat ook kort ter sprake. 

2.1 Fotografie van de (openbare) ruimte en architectuur in 
de negentiende eeuw

In zijn theorie over de werking van beelden uit 2010 plaatst de Duitse kunsthis-
toricus Horst Bredekamp de fotografie in de categorie tussen het ‘levende beeld’, 

90  David Sittler, Straßenverkehr und soziale Sichtbarkeit. Das Massenmedium Straße in 
Chicago 1900-1930. Baden-Baden: Nomos, 05
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zoals tableaux vivants en opera’s, en het ‘intrinsieke beeld’, het beeld dat er enkel 
is als beeld – denk aan schilderijen en beeldhouwwerken.91 Fotografie hoort vol-
gens Bredekamp net als de Vera Icon (de lijkwade van Turijn) en plantendruk-
ken tot de substitutieve media: ze zorgen voor een uitwisseling tussen lichaam 
en beeld. Hiermee staat de kunsthistoricus in een lange traditie: Wiliam Henry 
Fox Talbot noemde fotografie de ‘Pencil of Nature’, andere wetenschappers om-
schreven de foto’s soms als belangrijker dan de gefotografeerde verschijnselen of 
verschijningen zelf, aangezien de foto’s, in tegenstelling tot de vluchtige situaties 
en verschijnselen die werkelijk hadden plaatsgevonden, het beeld konden vast-
houden.92 

Afgezien van specifieke objecten, personen en gebeurtenissen wordt het foto-
graferen van de zichtbare ruimte vanaf het begin van de openbaarmaking van de 
techniek als een van de bijzondere kwaliteiten gezien. In de aankondiging van 
de fotografie in 1839 noemde François Arago al de mogelijkheid gefotografeerde 
gebouwen om te zetten naar een tekening, omdat foto’s ‘onderworpen zijn aan 
de regels van de geometrie’.93 Zelfs de hoogste, meest onbereikbare gebouwen 
konden zo in kaart gebracht worden, meende de sterrenkundige.

Het nauwkeurig in kaart brengen van het land – van Frankrijk, van Parijs, en 
voor Arago met name het oppervlak van de maan – was sinds de Verlichting 
en de Franse Revolutie steeds belangrijker geworden. Landkaarten en atlassen 
dienden om het idee van een nationale eenheid te versterken, ze hadden een 
politieke betekenis.94 Diverse langdurige campagnes moesten de wetenschappe-
lijke nauwkeurigheid zeker stellen, zoals die voor de Carte géologique de France 
onder leiding van Léonce Élie de Beaumont, een project waar Marville ook nog 
een bijdrage aan zou leveren.95 

Fotografie bleek daarbij een belangrijke rol te kunnen spelen, vanwege de 
nauwkeurigheid, objectiviteit en vanwege de (relatieve) snelheid waarmee het 

9  Horst Bredekamp, Theorie des Bildakts. Berlin: Suhrkamp, 00, pp. 8-9

9  Idem, p. 88

9  ‘(…) et les images photographiques étant soumises dans leur formation aux règles de la 
géométrie, permettront, à l’aide d’un petit nombre de données, de remonter aux dimensions 
exactes des parties les plus élevées, les plus inaccessibles des édifices.’ François Arago, Rapport 
de M. Arago sur le daguerréotype, 89, p. 

9  Zie hierover bijvoorbeeld Antoine Picon, ‘Nineteenth-Century Urban Cartography and 
the Scientific Ideal: The Case of Paris’, Osiris, 00, Vol. 8, 5-9, David Harvey, ‘Between 
Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination’, Annals of the Association of 
American Geographers, 80 (), 990, 8-, en Josef Konvitz, ‘The Nation-state, Paris and 
Cartography in Eighteenth- and Nineteenth-century France’, Journal of Historical Geography, 
990, Vol. 6, no. , -6

95  Zie over de Carte géologique: Von Brevern, Blicke von Nirgendwo. 0, en paragraaf 7.
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maken van een opname mogelijk was. Met name na de intrede van het natte 
collodion-procedé in 1851, waarbij glasnegatieven het mogelijk maakten een 
eindeloze hoeveelheid afdrukken te maken, groeide de belangstelling voor de 
cartografische mogelijkheden van de fotografie.96 In eerste instantie gebeurde 
dat door de reproductie van kaarten, een toepassing waar ook Marville vaak 
voor zou worden ingezet. Hierbij was de snelheid en het gemak waarmee de re-
producties gemaakt konden worden essentieel. De grootste obstakels waren de 
mogelijke vervormingen en de uitdaging de reproducties conform de oorspron-
kelijke schaal te reproduceren. Hierover werd in de pas opgerichte tijdschriften 
voor fotografen regelmatig bericht.

Zo wijdt het tijdschrift Cosmos, opgericht in 1852 als een (eerste) voortzet-
ting van La Lumière, het tijdschrift van de Société Héliographique, in het eerste 
nummer een lange uiteenzetting aan de wetenschappelijke mogelijkheden van 
stereofotografie – een techniek waarmee voorwerpen driedimensionaal kunnen 
worden weergegeven.97 Auguste Chevallier zocht naar een manier om de drie-
dimensionale ruimte vast te leggen met behulp van fotografie, hij patenteerde 
in 1858 zijn planchette photographique, in 1862 verscheen er een uitgebreide pu-
blicatie over.98 Ook zijn er de experimenten met driehoeksmetingen uit 1864 
van de Franse kolonel Aimé Laussedat en zijn kapitein Adrien Javary, die in 
hoofdstuk 5.5 uitgebreid ter sprake zullen komen. Hierover berichtte Le Mo-
niteur de la Photographie al in januari 1865.99 Ook berichtte J. Samuel Henson 

96  Zie hierover onder anderen Jan von Brevern,’Counting on the Unexpected: Aimé 
Civiale’s Mountain Photography’, Science in Context, Vol. , no. , 009: 09-7; idem, 
‘Fototopografia: The “Futures Past” of Surveying’, Intermédialités: histoire et théorie des arts, 
des lettres et des techniques / Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Tech-
nologies, Vol. 7, 0, 5-67; en Joan M. Schwartz en James R. Ryan (eds.), Picturing Place. 
Photography and the Geographical Imagination. London en New York: I.B.Tauris, 00

97  Zie ook Emile Tronquoy, ‘Application de la photographie à la cartographie’, in Le Moni-
teur de la Photographie,  en 5 maart 869; ‘Application de la photographie à la reproduction 
des cartes et des plans, par M. le capitaine Waterhouse’, in Le Moniteur de la Photographie,  
5 september en  oktober 875. F. Moigno, ‘Stéréoscope’, Cosmos, revue encyclopédique heb-
domadaire des progrès des sciènces, Tôme premier, 85: -0

98  Antoine Abbadie, Auguste Chevallier, Edouard Paté, Application de la photographie à 
la topographie militaire. Notice sur la planchette photographique de M. A.te Chevalier, ancien 
médecin requis à l’hôpital militaire du Gros-Caillou; avec l’indication des méthodes connues de 
topographie qui s’appliquent à cet appareil; par M. Ed. Paté, lieutenant au 2e régimen du génie, 
suivi du Rapport fait à la société de géographie (séance du 21 novembre 1862). Paris: Librairie 
militaire J. Dumaine, 86

99  Aimé Laussedat, ‘Application de la photographie au levé des plans (extrait des 
comptes-rendus de l’Académie)’, in Le Moniteur de la Photographie,  januari 865, en Auguste 
Chevallier, ‘Note sur la planchette photographique’, idem
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daar over een goniometrische fototechniek waarmee ‘M. l’abbé’ Pierre Pujo met 
behulp van fotografische afdrukken, ‘épreuves photographiques’, tot in de klein-
ste details een plattegrond van een kazerne had kunnen tekenen.100 Niet alleen 
militair relevante objecten of landschappen werden zo benaderd, er werd ook 
geëxperimenteerd met stedelijke omgevingen. Zo was kapitein Javary in april 
1866 betrokken bij een ‘lever-nivelé entrepris à la chambre noire’ in het parc des 
Buttes-Chaumont, het door Adolphe Alphand ontworpen park dat op 1 april 
1867 door Napoleon iii geopend zou worden. Helaas was het park tussen het 
moment van fotograferen en de oplevering nog zo veranderd dat de foto’s niet 
bruikbaar waren voor het maken van de landkaart.101 De fototechniek had nog 
een inhaalslag te maken.

2.2 View of the boulevards: Talbot in Parijs

In het allereerste boek over fotografie dat geïllustreerd was met foto’s speelt een 
foto van een lege straat een belangrijke rol. In 1844 publiceerde de Engelsman 
William Henry Fox Talbot The Pencil of Nature.102 Talbot was uitvinder van wat 
vanaf 1840 bekendstond als het calotype, de fotografische techniek waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van een papieren negatief, een tegenhanger van Daguer-
res eenmalige afdruk op een koperplaat. Na een introductie over de zoektocht 
naar de nieuwe techniek met een foto van een Engelse kerk, is de tweede plaat 
een foto van een lege straat, met het bijschrift ‘View of the boulevards at Paris’. 
[Fig. 2.2] Talbot, die de Frans-Britse strijd om de claim op de uitvinding van 
fotografie had verloren, vergelijkt zichzelf hier expliciet met Daguerre: hij kiest 

00  J. Samuel Henson, ‘Revue photographique’, Le Moniteur de la Photographie,  januari 
865

0  L.I. Bardin, La topographie enseignée par des plans-reliefs et des dessins. Exposition 
universelle de 1867. 2e Groupe, xiiie classe. Cartes et appareils de géographie et de cosmographie. 
Paris: Imp. Simon Raçon et comp., 867, p. 

0  William Henry Fox Talbot (800-877). De publicatie verscheen in zes delen tussen 
8 en 86. Voor meer informatie over Talbot: zie het werk van Larry S. Schaaf, The Pho-
tographic Art of William Henry Fox Talbot, Princeton: Princeton University Press, 000; zie 
ook Mirjam Brusius, Katrina Dean en Chitra Ramalingam (eds.), William Henry Fox Talbot: 
Beyond Photography. New Haven: Yale Center for British Art, 0; en Russel Roberts en Greg 
Hobson, William Henry Fox Talbot: Dawn of the Photograph, gepubliceerd vanwege de ge-
lijknamige tentoonstelling in het Science Museum in London in 06. London: Scala Arts & 
Heritage Publishers Ltd / Science Museum, 06; en Robin Kelsey, ‘Photography, Chance, and 
the Pencil of Nature’, in: Robin Kelsey en Blake Stimson (ed.), The Meaning of Photography. 
Clark Studies in the Visual Arts. New Haven and London: Yale University Press, 008, 5-
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een vrijwel identiek beeld als dat van zijn rivaal.103 Het grootste verschil: van-
wege de andere techniek kon Talbot zijn foto reproduceren, en daarmee ook 
een commentaar publiceren bij de foto en het verspreiden; Daguerres foto bleef 
vrijwel ongezien. 

De beschrijving van de foto van de boulevard is gedetailleerd, en is daarmee 
meteen een van de zeldzame beschrijvingen van een foto van een straat in de ne-
gentiende eeuw. Bernd Stiegler noemt de toelichting terecht een ‘(...) bei der er-
sten Lektüre in seiner Ausführlichkeit irritierende Text’, een irritant uitgebreide 
tekst, die hier vanwege die nauwkeurigheid toch in zijn geheel zal worden geci- 
teerd:104

0  Zie ook Schaaf, Larry, H. Fox Talbot’s The Pencil of Nature, Anniversary Facsimile. Intro-
ductory Volume. New York: Hans P. Krauss Jr. Inc., 989: 6-7

0  Stiegler, Bernd, ‘William Henry Fox Talbot. Der Zeichenschrift der Natur. Bestimmun-
gen eines neuen Mediums’, in: Charles Grivel etc, Die Eroberung der Bilder. Photographie in 
Buch und Presse (1816-1914), Wilhelm Fink Verlag, München, 00, 6-9: p. 5

2.2 William Henry Fox Talbot, ‘View of the boulevards at Paris’, plaat ii in The Pen-
cil of Nature, 1844-1846. 
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This view was taken from one of the upper windows of the Hotel de Dou-
vres, situated at the corner of the Rue de la Paix. The spectator is looking to 
the North-east. The time is the afternoon. The sun is just quitting the range 
of buildings adorned with columns: its façade is already in the shade, but a 
single shutter standing open projects enough forwards to catch a gleam of 
sunshine. The weather is hot and dusty, and they have just been watering 
the road, which has produced two broad bands of shade upon it, which 
unite in the foreground, because, the road being partially under repair (as 
is seen from the two wheelbarrows &c.&c.), the watering machines have 
been compelled to cross to the other side. By the roadside a row of cittadi-
nes and cabriolets are waiting, and a single carriage stands in the distance a 
long way to the right. A whole forest of chimneys borders the horizon: for, 
the instrument chronicles whatever it sees, and certainly would delineate a 
chimney-pot or a chimney-sweeper with the same impartiality as it would 
the Apollo of Belvedere. The view is taken from a considerable height, as 
appears easily by observing the house on the right hand; the eye being ne-
cessarily on a level with that part of the building on which the horizontal 
lines or courses of stone appear parallel to the margin of the picture. 105

De fotograaf beschrijft wat er te zien is, en licht enkele speciale eigenschappen 
van de camera toe. Talbot ziet zich geconfronteerd met een nieuw probleem, een 
botsing van perspectieven: terwijl in de traditionele kritieken van de Salon of 
andere tentoonstellingen de criticus, zelfs wanneer er een gravure beschikbaar 
was, zijn uiterste best moest doen om te omschrijven wat er te zien was geweest, 
is in dit specifieke geval het originele werk dat hij bespreekt, de foto van de bou-
levard, beschikbaar voor de lezer. 

Als we nu naar de foto kijken, is een van de opmerkelijkste eigenschappen 
de alledaagsheid. De huizen aan de rechterzijde zijn bekend, de schoorstenen 
vanzelfsprekend voor iedereen die vertrouwd is met het silhouet van Parijs. Wat 
het beeld voor ons interessant maakt, is de wetenschap dat het 180 jaar geleden 
is gemaakt – dit is, om het met Barthes’ woorden te zeggen, een straat die Bal-
zac en Baudelaire moeten hebben gezien.106 Het is het bijschrift, de datum, de 

05  Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature. London: Longman, Brown, Green & Long-
mans, 8, n.p. (Plate ii).
06  ‘Je me dis alors, avec un étonnement que depuis je n’ai jamais pu réduire: “Je vois les 
yeux qui ont vu l’Empereur”’, een verbazing die Roland Barthes uit bij het zien van een foto 
van de laatste broer van Napoleon, Jérôme, uit 85. Roland Barthes, ‘La chambre claire’, in: 
idem, Oeuvres complètes. Livres, textes, entretiens. v. 1977-1980. Nouvelle édition revue, corri-
gée et presentée par Éric Marty. Paris: Seuil, 00, 785-885: p. 79
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context die ervoor zorgen dat we nauwkeuriger naar de details kijken, en ons 
afvragen hoe de negentiende-eeuwse lezer en kijker op de publicatie zou heb-
ben gereageerd. Niet door ons te verliezen in ‘freischwebende Kontemplation’ of 
‘Rezeption in bestimmtem Sinne’, zoals volgens Walter Benjamin ook niet meer 
mogelijk was bij het zien van de foto’s van Atget, maar door te zoeken naar de 
reden waarom Talbot precies dit uitzicht koos.107 

Talbot begint zijn beschrijving met de opmerking dat de foto, het uitzicht, is 
genomen vanaf het Hôtel de Douvres. De keuze van de fotograaf voor dit onder-
komen was niet alleen omdat het hotel zich qua naam expliciet richtte op Britse 
gasten, zoals te lezen valt in een brief die Talbot tijdens zijn verblijf in Parijs in 
mei 1843 aan zijn moeder schreef. Talbot verklaarde zijn keus: ‘It is the corner 
house with the Boulevards – I chose it on account of the view.’108

Dat goede uitzicht was aangeprezen in een toeristische gids uit 1831, ‘this 
house commands a good view of the boulevards’.109 Maar Talbot bekommert 
zich niet om de namen van de boulevards, enkel zijn oriëntatie omschrijft hij in 
detail. We kijken in de richting van het noordoosten. Precies op deze hoek zou 
de nieuwe opera gebouwd worden, ontworpen door Charles Garnier. De bouw 
begon in 1860, maar pas veertien jaar later was het gebouw voltooid. Haussmann 
beschouwde de opera als het centrum van de nieuwe stad voor de bourgeoisie. 
De avenue die de opera met de Comédie Française moest verbinden kreeg de 
meest prestigieuze naam die je onder het Second Empire kon bedenken: ‘ave-
nue de l’Empereur’. De aanleg vereiste de sloop van de bestaande bebouwing, 
soms nog van middeleeuwse oorsprong. De bewoners konden verhuizen naar 
de buitenwijken van de stad. Maar de keizer zou het toneel in 1870 verlaten, 
voorafgegaan door Haussmann zelf. Nadat het gebouw tijdens de Frans-Duitse 
oorlog als buskruitopslag had gediend, legde een vernietigende brand de oude 
opera, Opéra Le Peletier, in 1873 in de as en maakte voltooiing van de nieuw-
bouw urgenter. Op 5 januari 1874 werd de ‘Nouvel Opéra’ in gebruik genomen. 
De avenue de l’Empereur zou er nooit komen. Pas in 1877, voorafgaand aan de 

07  Walter Benjamin, ‘Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit’, 
Gesammelte Schriften vii, 50-8: p. 6

08  Brief van  mei 8 van William Henry Fox Talbot aan Elisabeth Theresa Fielding, 
British Library, Fox Talbot Collection, document number 85, online geconsulteerd op 
foxtalbot.dmu.ac.uk op 7 dec. 00

09  In de editie uit 8 van de Engelse toeristengids A New Picture of Paris noemt Edward 
Planta het hotel in zijn lijst van ‘hotels where the traveller will find good accomodation’. ‘Ho-
tel de Douvres, Rue de la Paix. This house commands a good view of the boulevards’. Edward 
Planta, A New Picture of Paris. The Stranger’s Guide to the French Metropolis. London: Samuel 
Leigh, 8, p. 88
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Exposition Universelle van 1878 in Parijs, werd de straat onder de naam avenue 
de l’Opéra voltooid. De ‘view of the boulevards’ is daarmee verworden tot een 
foto met een versterkte historische waarde. Precies zoals ook Marvilles foto’s die 
later zullen krijgen. 

Er zijn bovendien twee boulevards zichtbaar, de boulevard des Capucines 
en de boulevard des Italiens. Zoals Elisabeth Anne McCauley heeft laten zien 
in Industrial Madness werd tegen het eind van de jaren 1850 de boulevard des 
Capucines het centrum van de nieuwe foto-industrie.110 De trage en arbeids-
intensieve daguerreotypie en calotypie, waarvan de meeste ateliers zich rond 
het Palais Royal en in de passages daarom heen bevonden, werd verruild voor 
het veel snellere en goedkopere collodion-procedé. Beroemde ondernemers als 
Nadar, Disdéri, Mayer & Pierson en Petit zouden hun atelier openen op precies 
dat deel van de boulevard. 

Talbot ging niet enkel naar Parijs voor een goed uitzicht over de boulevards. 
In het voorjaar van 1843 verbleef hij drie weken in de Franse hoofdstad op zoek 
naar financiële steun voor zijn uitvinding, de zogeheten ‘Calotype photogenic 
drawing’. Hij hoopte de Franse politici te kunnen overtuigen van het feit dat 
deze techniek, waarbij gebruik werd gemaakt van papiernegatieven, een ongeli-
miteerde hoeveelheid kopieën kon produceren, en daarmee veel effectiever was 
dan de unica van de daguerreotypie. Helaas voor Talbot bleken de volksverte-
genwoordigers niet onder de indruk van de argumenten van de Engelsman.111 
Terug in Engeland schreef en publiceerde hij The Pencil of Nature. Naast foto’s 
van boeken, beelden en tuinscenes zouden er twee foto’s in staan die expliciet in 
Frankrijk waren gemaakt. Een foto van een brug in Orléans en het uitzicht op 
de boulevards. Talbot zou de eerste bijschriften van de fotografie publiceren om 
de wereld aan te tonen dat zijn uitvinding superieur was aan die van Daguerre. 

Charles Marville maakte zijn foto’s in opdracht, het waren de opdrachtgevers 
die er een betekenis aan gaven. Zoals we zullen zien, waren Marvilles foto’s van 
de straten in eerste instantie enkel van betekenis voor de ambtenaren, pas toen 
ze werden tentoongesteld kregen de foto’s een extra betekenislaag. 

0  McCauley, Industrial Madness, 99 
  Over de ‘strijd’ tussen Talbot en Daguerre, en over de vraag of er überhaupt een strijd 
was, is veel gepubliceerd. Enkele recente, meest relevante: Paul-Louis Roubert, ‘First Visions: 
The Invention of Photography’, in: Alessandra Mauro (ed.), Photo Show, 0, 6-5; Steffen 
Siegel en Stefan Barmann (ed.), Neues Licht: Daguerre, Talbot und die Veröffentlichung der 
Fotografie im Jahr 1839. München: Fink Verlag, 0; Anne McCauley, ‘Arago, l’invention 
de la photographie et le politique’, Études photographiques , mei 997, online geplaatst 
op  september 008. https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/5, laatst 
geconsulteerd 7 december 00; en Geoffrey Batchen, Burning with Desire. The Conception 
of Photography. Cambridge: mit Press, 997



5

2.3 De Parijse straat in de kunst en literatuur

De straat als zelfstandig beeld kwam pas halverwege de negentiende eeuw expli-
ciet in de belangstelling te staan van schrijvers, dichters en kunstenaars. Dat wil 
zeggen: de bevolkte straat. Victor Hugo schetste in het eerste hoofdstuk van zijn 
Notre-Dame de Paris een panorama van Parijs van bovenaf, Balzac bestudeerde 
in zijn Comédie Humaine de verschillende mensen die in de stad (en elders) 
rondliepen. Ook Baudelaire verbeeldde zijn observaties van de passanten, de 
flaneurs en de bedelaars in gedichten en poëmes en prose. 

Opvallend in deze context is ook het tijdschrift La Rue. Het verscheen voor het 
eerst op 1 juni 1867 en bestond minder dan een jaar. Oprichter en initiatiefne-
mer was Jules Vallès, schrijver, journalist en fel tegenstander van Napoleon iii.112  
Vanwege de strenge censuur kon hij zijn politieke mening niet vrijuit publice-
ren, en koos hij de straat als toneel, als vrije ruimte. Hij opent in het eerste num-
mer met een lofzang op de veelzijdigheid van de straat: 

Celle qui mène au boulevard et celle qui aboutit au faubourg: la rue que tous 
traversent, pour aller à l’hospice ou au bal, au bureau ou à l’atelier, à la Bourse, 
à la Halle, au travail, au plaisir, à la Roquette, au cimetière! habitée par des 
chiffonniers et des millionnaires, bordée de monuments ou de mâsures, de 
casernes ou de chantiers, de boutiques ou d’échoppes; pleine d’odeurs, de 
bruits, pavée de hasards, où tous se rencontrent ou se retrouvent: asile des 
vagabonds, paradis des flâneurs, chemin des régiments!113 

Het tijdschrift rekende op bijdrages van bekende schrijvers: de gebroeders Gon-
court, Charles Monselet, Jules Claretie en Alphonse Daudet hadden hun me-
dewerking toegezegd.114 Ook toonde het tijdschrift iedere week een prent, een 
karikatuur van een al dan niet bekend persoon, op straat. Vallès beloofde illus-

  Jules Vallès (8-885) nam deel aan de revolutie van 88, richtte in 87 tijdens de 
Commune het tijdschrift Le Cri du peuple op, en hij was een van de verkozen leden van de 
Commune de Paris. Hoewel hij ter dood veroordeeld was voor zijn rol, wist hij te ontsnap-
pen, leefde in ballingschap in Londen tot 880 en publiceerde onder het pseudoniem Jean La 
Rue de romantrilogie over Jacques Vingtras, L’Enfant, Le Bachelier en L’Insurgé. Na de amnes-
tie aan de Communards in 880 keerde Vallès terug naar Parijs, waar hij in 885 overleed.
  Jules Vallès, ‘La Rue’, La Rue. Paris pittoresque et populaire. Première année, no. .  
er juin 867, -: p. 
  Jules Vallès, ‘Avis’, La Rue. No. , 8 juin 867, p. 
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traties van onder anderen Courbet, Gill en Rops.115 Al binnen een halfjaar waren 
er meerdere klachten van de autoriteiten over de inhoud van het tijdschrift, en 
op 11 januari 1868 verscheen het laatste nummer. Vallès toonde zich veerkrachtig 
en zei het politieke strijdtoneel te willen betreden, al wist hij dat dat niet met La 
Rue zal lukken.116

In de schilder- en prentkunst was de lege straat, op een paar uitzonderingen 
na, geen onderwerp an sich. Voor een van die uitzonderingen was de Neder-
landse landschapschilder Johan Berthold Jongkind verantwoordelijk. Hij kwam 
in 1846 naar Parijs.117 Hij voegde zich bij de ‘Cercle de Mogador’, de groep kun-
stenaars die veel in een winkel in de rue de Mogador samenkwamen: Jules Du-
pré, Troyon, Ziem en Narcisse Diaz de la Peña. Jongkind specialiseerde zich 
aanvankelijk als schilder van de Seine, later, na een tijdelijke terugkeer in Neder-
land tussen 1855 en 1860, zou hij de groeiende Parijse verstedelijking als onder-
werp nemen. In 1868 schilderde hij de afbraak van de rue des Francs-Bourgeois, 
waarbij je de slopers met pikhouwelen op het dak ziet staan. [Fig. 2.3 en 2.4]

Eerder had Émile Zola Jongkind al eens omschreven als de een van de meeste 
interessante persoonlijkheden vanwege zijn Nederlandse stadsgezichten.118 In 
1872 ging de naturalistische schrijver uitgebreider in op het Parijse werk van 
Jongkind, Zola had, zo schreef hij, onlangs Jongkinds atelier bezocht. Het oude 
landschap was vermoord door de werkelijkheid, vond Zola, maar in het natura-
lisme van Jongkind zag hij iets nieuws. Zij die de kunst ver weg zoeken, hebben 
ongelijk, vond Zola. ‘L’art est là, tout autour de nous, un art vivant, inconnu. (...) 

5  Vallès verwijst naar Gustave Courbet, André Gill en Félicien Rops. Voor zover te zien 
heeft alleen Gill die belofte waargemaakt.
6  ‘Nous continuerons à battre en brèche tout ce qui en dehors de l’Etat ou de l’Église est 
caserne ou sacristie, attaquant l’ennemi par la colère ou l’ironie, cette arme blanche de l’esprit 
Français. Si l’autorisation de verser un cautionnement et d’entrer sur le champ de bataille 
politique nous est accordée, tout est dit. Et nous aurons aussi, peut-être, nos batailles.’ Jules 
Vallès, ‘A lire’, La Rue, No. ,  janvier 868, -: p. 
7  Johan Berthold Jongkind (89-89). Zie Stéphanie Cantarutti, ‘Johan Barthold 
Jongkind. De kunstwereld van de cafés’, in: Mayken Jonkman (ed.), Nederlanders in Parijs 
1789-1914. Tent. Cat. Nederlanders in Parijs 1789-1914, Van Spaendonck, Jongkind, Van Gogh, 
Van Dongen, Mondriaan. Van Gogh Museum Amsterdam, 13 oktober 2017-7 januari 2018, Petit 
Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 6 februari 2018-13 mei 2018. Bussum: Uitge-
verij Thoth, 07, 9-09

8  ‘Je ne connais pas d’individualité plus intéressante. Il est artiste jusqu’au moelles.’ 
Émile Zola, ‘Mon Salon: Les Paysagistes’, oorspr. in L’Événement illustré,  juni 868, herdruk 
in Émile Zola, Écrits sur l’art. Paris: Gallimard, 99, -7: pp. -5. En Émile Zola, 
‘Lettres Parisiennes: Jongkind’, oorspr. in La Cloche,  januari 87, herdruk in Zola, Écrits 
sur l’Art, 99, 5-5
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2.3 Johan Barthold Jongkind, ‘Rue Notre-Dame’, 1866, olieverf op doek, 39 x 47 cm, Rijks-
museum Amsterdam sk-a-4996

2.4 Johan Barthold Jongkind, ‘Afbraak van de rue des Franc-Bourgeois St. Marcel’, 1868, 
olieverf op doek, 57 x 66 cm, Kunstmuseum Den Haag
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Les pierres des maisons me parlent; il passe dans le brouillard des rues une voix 
amie; à chaque trottoir, un nouveau tableau se déroule. Paris a tous les sourires 
et toutes les larmes.’119 Bij Jongkind vond Zola die liefde voor de stad om hem 
heen, de stad die pittoresk bleef tot in de puinhopen, een kerk met een nieuwe 
boulevard ernaast. Zola zag in de straten die Jongkind schilderde de straat als 
een decor voor emoties, voor een lach en een traan. Dat idee, van de straat als 
decor voor een gebeurtenis die niet meer zichtbaar is, maar wel wordt opge-
roepen dankzij het beeld van de straat, komt, zoals zal blijken, ook regelmatig 
terug wanneer het gaat over straten die inmiddels verdwenen zijn.120 In eerste 
instantie hadden de fotografen zelf weinig aandacht voor het mechanisme dat 
sommige opnames dankzij het verstrijken van de tijd meer betekenis zouden 
krijgen. Pas naarmate de techniek langer bestond, kregen de eerder gemaakte 
foto’s historische betekenis. 

2.4 Op de barricades van 1848: Charles François Thibault

Charles François Thibault fotografeerde de barricades in de rue du Faubourg du 
Temple, op 25 en 26 juni 1848 tijdens de revolutie van 1848.121 Thibault maakte 
twee foto’s vóór de confrontatie, en één erna. [Fig. 2.5-7] Het zijn daguerreoty-
pieën, horizontaal gespiegeld zodat de afbeelding overeenkomt met de werke-
lijkheid.122 Twee van de drie afbeeldingen, één voor en één na de aanval, ver-
schenen als houtgravure in L’Illustration van 8 juli 1848, en verschenen opnieuw 

9  Idem, p. 5

0  In 878 zou Jongkind zelf aan een koper schrijven: ‘Ik hoop dat dit schilderijtje uw 
oom plezier heeft gedaan en dat hij blij was een straat in het hart van Parijs te zien waar 
men de lucht van de Franse hoofdstad inademt, in die buurten waar de goede oude tijd nog 
herkenbaar is voordat al die veranderingen plaatsvonden.’ Brief van 9 mei 878 van Jongkind 
aan een zekere Joseph. Documentatie Musée d’Orsay, geciteerd in Cantarutti, ‘Jongkind’, 
07, p. 00

  De meeste informatie over deze foto’s komt van het uitvoerige artikel van Olivier 
Ihl, ‘Dans l’oeil du daguerréotype. La rue du Faubourg-du-Temple, juin 88’, in Études 
Photographiques no. , printemps 06, online sinds  juni 06, geconsulteerd op  januari 
0. http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/597

  Daguerreotypieën geven in principe een horizontaal gespiegelde afbeelding. Dit werd 
opgelost met behulp van een spiegel die op 5 graden voor de lens werd gehouden, waarna 
de reflectie werd gedaguerreotypeerd in plaats van het directe uitzicht. Zie William Crawford, 
The Keepers of Light. A History and Working Guide to Early Photographic Processes. New York: 
Morgan & Morgan, 979, p. 7
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2.5 Charles-François Thibault, ‘Barricades du Faubourg du Temple le 25 juin 1848 à 7h1/2 
du matin’, daguerreotypie, 10,8 x 14,8 cm. Musée Carnavalet, ph 2861

2.6 Charles-François Thibault, ‘La Barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt avant 
l’attaque par les troupes du général Lamoricière, le dimanche 25 juin 1848’, daguerreo-
typie, 11,7 x 15,0 cm. Musée d’Orsay, pho 2002 4 1
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in een speciale extra editie die in augustus los te koop was.123 [Fig. 2.8] De twee 
opnames vóór de bestorming tonen de lege rue du Faubourg du Temple met in 
totaal drie barricades van straatstenen, wagenwielen en zandzakken. Sommige 
delen van de straat hebben een stoep, links en rechts van de straat glinstert een 
goot. Op de afbeelding uit de collectie van het Musée d’Orsay [Fig. 2.6] is te zien 
dat ten minste twee mensen bij de meest dichtbijgelegen barricade staan. Op de 
versie uit Musée Carnavalet lijkt de barricade leeg. Er is op ooghoogte van de fo-
tograaf, uit een van de ramen aan de rechterkant van de afbeelding, een gezicht 
te zien van een overbuurvrouw. De afbeelding van een dag later toont een heel 
andere situatie op precies dezelfde straat: hoewel de afbeelding in slechte staat 
is, is duidelijk te zien dat de straat vol mensen staat. De zon doet de daken en 

 Journées illustrées de la révolution de 1848 was te koop voor 5 centimes vanaf augustus 
88

2.7 Charles-François Thibault, ‘La Barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt après 
l’attaque par les troupes du général Lamoricière, le lundi 26 juin 1848’, daguerréo-
typie, 12,7 x 10,4 cm. Musée d’Orsay, pho 2002 4 2
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dakgoten glimmen, de sluitertijd was mogelijk korter. In de tussentijd hadden 
regeringstroepen eerst met kanonnen gaten in de barricades geschoten. Volgens 
de verslagen was de barricade op de hoek met de rue Saint-Maur ‘la mieux faite 
et la mieux défendue’, toch vielen er zeker tweehonderd doden.124 

Nieuwsfotografie zoals we dat nu kennen ontstond pas veel later, voor directe 
beelden van gebeurtenissen was de fototechniek nog niet snel en handzaam ge-
noeg.125 Daarnaast stonden geschiedenis en archeologie als academische disci-
pline zelf nog in de kinderschoenen.126 In de door Michel Frizot samengestelde 

 Ihl, ‘Dans l’oeil du daguerréotype’, 06

5  De foto’s van de Krimoorlog (855) door Roger Fenton worden doorgaans gezien als 
de eerste oorlogsreportage, toch zijn daarin enkel stilstaande militairen en oorlogsmaterieel 
te zien. Zie over dit onderwerp Michel Poivert, L’événement, les images comme acteurs de 
l’histoire. Tent. Cat. bij de gelijknamige tentoonstelling in Jeu de Paume, Parijs, 6 januari- 
 april 007. Paris: Hazan, 007

6  In recente Nederlandstalig publicaties over de ontwikkeling van de geschiedweten-
schap, erfgoed en musealisering in de negentiende eeuw is (negentiende-eeuwse) fotografie 
afwezig, terwijl wel aandacht wordt besteed aan historieschilderkunst, boekdruktechnieken 
en monumentenzorg, en er in één geval zelfs een foto uit 856 van de Amsterdamse Westerhal 

2.8 Houtgravures naar de daguerreotypieën van Thibault, gepubliceerd in 
L’Illustration, 8 juli 1848
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fotogeschiedenis schreef Hubertus von Amelunxen een essay over hoe fotogra-
fen in de negentiende eeuw pogingen deden gebeurtenissen vast te leggen.127 
Daarin beschrijft hij dat terwijl diorama’s dramatische gebeurtenissen zoals de 
uitbarsting van de Vesuvius of verwoestende branden, zoals die van Edinburgh 
in november 1824, ensceneerden voor een groot publiek. De foto’s zoals die 
bijvoorbeeld gemaakt werden tijdens de oorlog in de Krim, kwamen alleen in 
houtgravure in de geïllustreerde tijdschriften terecht. Zoals Amelunxen uitlegt, 
begon de commercialisering en systematische exploitatie van oorlogsfotografie 
pas tijdens de Parijse Commune.128 

Met de twee gravures, van voor en na de aanval, in L’Illustration, zou de sug-
gestie gewekt kunnen worden dat Thibault een eerbetoon had willen maken 
aan de nationale garde, zo stelt Olivier Ihl: het toont de stilte voor de storm en 
de overwinning daarna.129 Maar uit de gegevens die Ihl over de fotograaf wist 
te vinden, spreekt een andere boodschap: Thibault was verzekeringsagent en 
huurde op nummer 94 van de rue du Faubourg du Temple een kamer. Thibault 
was bevriend met Pierre Ambroise Richebourg, een opticien die onder andere 
assistent was geweest van Daguerre. Richebourg werd zelf fotograaf, en verkocht 
ook nog steeds fotomaterialen.130 Thibault kocht of kreeg de hier door Riche-
bourg geprepareerde platen. Daarnaast was Thibault voorzitter geweest van de 
‘Club fraternel du faubourg du Temple’, een van de vele politieke ‘clubs’ die in die 
jaren waren ontstaan. Volgens Ihl is het onmogelijk om de ware intenties achter 
de fotoserie te achterhalen, maar hij suggereert dat áls Thibault een politieke 
boodschap aan de beelden wilde meegeven, dan in de eerste plaats een waarbij 
hij zijn straat wilde vastleggen, ‘celle de sa jeunesse et de ses amitiés, une rue 
se portant fièrement à la rencontre d’un événement’. Thibault zou twee van de 
drie platen verkopen aan zijn huisbaas, Jean Pierre Piver, die ze jarenlang in zijn 
woonkamer zou hangen. Mogelijk omdat hij het zag als een bijzondere herin-
nering aan deze dramatische gebeurtenis, het kan ook zijn dat de man onder de 

door Benjamin Turner wordt getoond als illustratie. Zie Frans Grijzenhout (red.), Erfgoed. De 
geschiedenis van een begrip. Amsterdam: Amsterdam University Press, 007, p. 9. Zie ook 
Marita Mathijsen, Historiezucht. De obsessie met het verleden in de negentiende eeuw. Nijme-
gen: Van Tilt, 0; en Rob van der Laarse (red.), Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en 
musealisering. Amsterdam: Het Spinhuis, 005.
7  Hubertus von Amelunxen, ‘The Century’s Memorial. Photography and the Recording 
of History’, Frizot, A New History of Photography, 998, -7

8  idem, p. , zie verder hierover in hoofdstuk .6
9  Ihl, ‘Dans l’oeil du daguerréotype’, 06 
0  Pierre-Ambroise Richebourg (80-875) was ook actief lid van de Société Française de 
Photographie en zijn foto’s werden ook regelmatig gebruikt in L’Illustration. 
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indruk was van de nauwkeurigheid van de afbeelding, waarop een uitzicht was 
vereeuwigd dat hij op enkele details na zo goed kende. Zeker is dat de fotograaf 
heel bewust foto’s nam van de opgestelde barricade, en van de situatie daarna. 
Het zijn daarmee voor- en na-foto’s van straten zoals Marville ze voor zover 
bekend niet zou maken. 

Zoals vaker is opgemerkt zijn het historisme en de fotografie nauw met elkaar 
verbonden. Zowel het historisme als de fotografie worstelden vanaf het begin 
met het vinden van het juiste perspectief. In de geschiedenis van de fotografie 
heeft die worsteling zijn sporen nagelaten. De manier van het kijken naar foto’s 
is de afgelopen honderdtachtig jaar veranderd. Een foto was aanvankelijk de 
meest realistische weergave van de werkelijkheid, ‘tekenschrift der natuur’, een 
‘spiegel die alle indrukken onthoudt’, en pas na verloop van tijd kregen foto’s ook 
historiografische en sentimentele eigenschappen toebedeeld. Siegfried Kracauer 
benadrukt in History. The Last Things Before The Last dat Leopold von Ranke 
in 1824 schreef te willen reconstrueren ‘wie es eigentlich gewesen’ was, en dat 
nauwelijks vijftien jaar later de fotografie openbaar werd gemaakt.131 Zoals Her-
ta Wolf in haar artikel over de onlosmakelijke verbintenis tussen positivisme, 
historisme en negentiende-eeuwse fotografie duidelijk maakt, waren de meeste 
negentiende-eeuwse fotogeschiedenissen chemische handleidingen die gelijktij-
dig met de eerste foto’s verschenen. Het zou lang duren voordat de fotohistorici 
zouden stilstaan bij wat er op het beeld te zien was.132 

De persoonlijke interpretaties van de foto’s van Marville zijn zonder docu-
mentatie niet te reconstrueren. Het volgende hoofdstuk van dit onderzoek be-
gint daarom bij de opdrachtgevers van Marville. Er wordt onderzocht op welke 
manier de Franse staat, architecten, en de Ville de Paris vanaf het begin van de 
openbaarmaking van de techniek in 1839 omgingen met fotografie. Daarnaast 
gaat het over dat wat onlosmakelijk verbonden is met de oude straten die Mar-
ville fotografeerde: de transformatie van het oude naar het nieuwe Parijs. 

‘Haussmanns urbanistisches Ideal waren die perspektivischen Durchblicke 
durch lange Straßenfluchten,’ zo begint Walter Benjamin in zijn Exposé van 1935 

  ‘This book [Ranke, Geschichte der romanischen und germanischen Voelker von 1494 bis 
1514], his first, appeared in 8. Only fifteen years later, and photography became into being. 
It seems of great interest to me that, in the dimension of the representative arts, Daguerre’s 
invention raised issues and demands similar to those which played so large a role in contem-
porary historiography.’ Siegfried Kracauer, History. The Last Things Before The Last, Com-
pleted after the Death of the Author by Paul Oskar Kristeller. 2nd edition. Princeton: Markus 
Wiener Publishers, 995, 5-6: p. 9

  Herta Wolf, ‘Positivismus, Historismus, Fotografie’, in: Fotogeschichte: Beiträge zur Ge-
schichte und Ästhetik der Fotografie. Vol. 7, no. 6, 997, -
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de paragraaf over de tegenstand waarop de Parijse stadsvernieuwing in de ne-
gentiende eeuw stuitte.133 Straten zijn gelijktijdig doel en middel, bouwsteen en 
essentie van een stad of dorp. Een straat bestaat niet zonder huizen, gebouwen. 
Huizen en gebouwen zijn nutteloos zonder toegangsweg, zonder straat. Door de 
oude straten te laten fotograferen en ze direct daarna te vernietigen, werden ze 
versneld onderdeel van de geschiedenis. 

  Walter Benjamin, ‘Paris, die Hauptstadt des xix. Jahrhunderts’, in Gesammelte Schriften 
v, p. 55
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3. paris nouveau: bouwen aan 
het beeld van parijs in de toekomst134 

[Le nouveau Paris]
C’est dans votre intérêt, pour vous mettre à la mode
[Le Vieux Paris]
Au lieu de m’habiller, vous trouvez plus commode
de me dépouiller vif, en détail, par quartiers...
Mes arrondissements s’écroulent tout entiers!
[Le nouveau Paris]
Vous vous renouvelez?... ainsi que chaque chose,
vous subissez les lois de la métamorphose
D’ailleurs vous manquiez d’air, de vie et de soleil...
on veut faire de vous un Paris sans pareil
Un ville modèle, une seconde Athènes!...

Auguste Barthélemy, Le vieux Paris et le nouveau, dialogue 
en vers, 1861

De illustratie waarmee het tijdschrift Paris Nouveau Illustré in 1860 het eerste 
nummer opende, lijkt een waarheidsgetrouwe tekening van een negentiende-
eeuws Parijs stadsgezicht. [Fig. 3.1] Op de voorgrond rijden koetsen af en aan, 
dames in hoepelrokken en heren met hoge hoeden paraderen over de trottoirs. 
Links staat een groot nieuw gebouw, en rechts, aan het eind van een korte zij-
straat, zien we een klein gedeelte van een neoclassicistisch gebouw. Het bijschrift 
vermeldt dat we kijken naar ‘Le grand hôtel de la Paix et le nouvel Opéra – vue 
prise du boulevard, à l’angle de la rue de la Paix’.

Het Grand Hôtel de la Paix werd inderdaad een attractie. Volgens Baedeker’s Pa-
ris uit 1862 was het nog indrukwekkender dan het nabijgelegen Grand Hôtel du 
Louvre: het had 700 kamers en 70 prachtig gemeubileerde salons, een telegrafi-

  Delen van dit hoofstuk zijn eerder gepubliceerd als Joke de Wolf, Le Nouveau Paris: 
Charles Marville Photographs the City Transformation. Amsterdam: Rijksmuseum, 07
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3.1 Alain Deroy Fils. ‘Le grand hôtel de la Paix et le nouvel Opéra – vue prise du boulevard, 
à l’angle de la rue de la Paix’, voorpagina van Paris Nouveau Illustré, ca. 1860
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sche dienst, baden, een café met biljart, een rookruimte en een leeszaal.135 Toch 
is de prent uit 1860 geen bestaand uitzicht op de stad op dat moment. Het hotel 
werd namelijk pas in juni 1862 opgeleverd. De prent in Paris Nouveau Illustré 
toonde, zo goed en zo kwaad als het ging, de toekomst – de toekomst van twee 
jaar later. Vandaar dat de ‘nouvel Opéra’ zo verdekt stond opgesteld: in 1860 was 
zelfs nog niet bekend wie de architect zou worden van het nieuwe operagebouw. 
Ook het stratenplan rond de opera had nog niet zijn definitieve vorm. Op papier 
en in de politiek was het nieuwe Parijs, Paris nouveau, al een feit, ter plekke was 
er nog maar weinig van te zien. Die leemte kon het tijdschrift opvullen.136

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de manier waarop het Parijse stads-
bestuur de stadsuitbreiding en -vernieuwing naar buiten bracht en de inwoners 
vertrouwd probeerde te maken met het nieuwe uiterlijk van hun stad, en het 
oude te presenteren als onderdeel van het verleden. Het tijdschrift L’Illustration 
bracht een speciale serie over Paris nouveau waarin fotografie, in het bijzonder 
die van Marville, een belangrijke rol speelde. Ook zal ter sprake komen hoe 
Marville al vroeg foto’s maakte van gebouwen in aanbouw, restauratie of in ver-
val, in opdracht van architecten of overheden, waaronder de Ville de Paris. De 
bestuursstructuur en enkele van de belangrijkste commissies en ambtenaren ko-
men aan bod, en ten slotte wordt ingegaan op twee grotere nieuwbouwprojecten 
die Marville fotografeerde voor de Ville de Paris: de vernieuwing van het Bois 
de Boulogne – Marvilles eerste opdracht voor het stadsbestuur – en de voltooi-
ing van de Nouvel Opéra van Charles Garnier. Hieruit wordt duidelijk dat de 
opdracht voor het fotograferen van de straten gezien moet worden vanuit een 
breder perspectief: fotografie werd steeds vaker ingezet om situaties vast te leg-
gen voor, tijdens of nadat de situatie gewijzigd werd. Bovendien blijkt dat foto-
opdrachten soms verstrekt werden met het oog op de documentatie die de foto’s 
zouden vormen tijdens de werkzaamheden, andere keren was het eindresultaat 
nadrukkelijk gericht op een presentatie in een (wereld)tentoonstelling.

5  Karl Baedeker, Baedeker’s Paris. Paris, Rouen, Havre, Dieppe, Boulogne, und die drei 
Eisenbahn-Strassen vom Rhein bis Paris. Handbuch für Reisende. Vierter verbesserte und be-
richtigte Ausgabe. Coblenz: Baedeker, 86, p. 
6  De termen Paris nouveau en le nouveau Paris werden afwisselend gebruikt en hebben 
dezelfde betekenis. Voor de continuïteit gebruik ik in dit onderzoek ‘Paris nouveau’, uitge-
zonderd bij titels of citaten. Hetzelfde geldt voor ‘vieux Paris’, ‘ancien Paris’ en alle variaties 
daarop, ik kies hier voor vieux Paris.
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3.1 Bouwen aan de toekomst 

Keizer Napoleon iii had zich vanaf zijn aantreden in 1848 – eerst als president, 
vanaf 2 december 1852 als keizer – tot doel gesteld de Franse hoofdstad tot het 
modernste centrum van de wereld te maken: hij wilde een stad met brede bou-
levards, riolering, bomen en parken.137 Vanaf 1855 waren onder leiding van de 
directe ondergeschikte van de keizer, de prefect en burgemeester Georges-Eugè-
ne Haussmann, de eerste grote werkzaamheden begonnen en werd Napoleons 
visioen in de tijdschriften en pamfletten besproken als ‘le nouveau Paris’. Om 
alle plannen te voltooien ontbrak het de stad aan ruimte en vooral aan geld. Op 
1 januari 1860 werden de stadsgrenzen van Parijs daarom op papier aanzien-
lijk uitgebreid: van de zogeheten mur des Fermiers généraux uit 1784-1790 (het 
tracé van de huidige metrolijnen 2 en 6) werden de stadsgrenzen verlegd naar 
de enceinte de Thiers, de stadsmuur van Thiers, net binnen de huidige boulevard 
Périphérique. Als gevolg daarvan werd Parijs administratief in oppervlakte en 
inwonertal verdubbeld. De nieuwe inwoners moesten ook allemaal belasting 
aan de stad betalen. Daarnaast werden de arrondissementen, de administratieve 
stadsdistricten, opnieuw vastgesteld en uitgebreid van 12 naar 20. De stad was 
qua administratieve samenstelling en indeling zodanig veranderd dat, nog voor-
dat de stenen transformatie van de stad voltooid was, op papier en in de dage-
lijkse routine al een nieuwe stad was ontstaan. Het ging daarbij niet alleen om 
de nieuwe boulevards, het proces besloeg een hele serie van moderniseringen. 
Zoals T.J. Clark de transformatie levendig samenvatte: 

It was laying out new aqueducts along the Dhuis one hundred miles from 
Paris, it was doubling the acreage of the city by annexation, fitting new lens-
es on the gas lamps, having Viollet-le-Duc put up a spire of oak and lead on 
Notre-Dame, declaring open the great collector sewer, providing ways for 

7  Er is sinds de jaren 990 steeds meer belangstelling voor de transformatie van Parijs 
tijdens en na het Second Empire. Enkele sleutelwerken in de geschiedschrijving zijn daarbij 
Jean Des Cars en Pierre Pinon (eds.), Paris-Haussmann. ‘Le pari d’Haussmann’. Paris: Editions 
du Pavillon de l’Arsenal, 99; David Van Zanten, Building Paris. Architectural Institutions and 
the Transformation of the French capital, 1830-1870. New York: Cambridge University Press, 
99; David P. Jordan, Transforming Paris: The Life and Labours of Baron Haussmann, New 
York: The Free Press, 995; David Harvey, Paris, Capital of Modernity, New York and London: 
Routledge, 00; Florence Bourillon, Annie Fourcaut (eds.), Agrandir Paris 1860-1970. Collec-
tion Histoire Contemporaine. Paris: Publications de la Sorbonne, Comité d’histoire de la Ville 
de Paris, 0; Esther da Costa Meyer, Dividing Paris. Urban Renewal and Social Inequality, 
85-870. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 0



69

men to relieve themselves (more or less) in public, putting an outer circle 
of railways round the city, building the new Opéra and the new morgue.138 

Om de Parijzenaars vertrouwd te maken met hun toekomstige omgeving schoot 
de redactie van het tweewekelijkse tijdschrift L’Illustration haar lezers te hulp: 
het tijdschrift beloofde de sluiers van de toekomst op te lichten in de bijlage 
Paris Nouveau Illustré.139

L’Illustration was in 1843 opgericht naar voorbeeld van The Illustrated London 
News dat een jaar eerder voor het eerst was verschenen en had als algemeen 
doel het nieuws met zoveel mogelijk beelden te presenteren. Pas vijftig jaar later, 
vanaf 1891, zou het dat, na de introductie van het autotype-proces, met foto’s 
kunnen doen. Tot die tijd was dat niet in hoge oplage in hoogdruk mogelijk 
en gebruikte het tijdschrift, naast de vele gravures, ook handmatig gekopieer-
de houtgravures naar foto’s.140 Soms werden die aangekondigd als tekeningen 
‘d’après le vif ’, soms ook ‘d’après une photographie’. En soms waren de illustraties 
ook naar een foto getekend zonder dat dit expliciet vermeld werd. Doelgroep 
van L’Illustration was de rijke, conservatieve middenklasse. De lezers konden in 
het gewone tijdschrift rekenen op besprekingen van theater- en operavoorstel-
lingen, optredens en bezoeken van staatshoofden. Naast berichten over inter-
nationale oorlogen, ontploffingen en overstromingen bracht het tijdschrift ook 
ander nieuws uit Parijs, zoals de transformatie van de stad.

Van de bijlage Paris Nouveau Illustré zouden 22 afleveringen verschijnen van 
elk 16 pagina’s, ongedateerd tussen 1860 en 1872. Aan bod en in beeld kwamen 
alle grote projecten waar in die periode aan gewerkt werd: de uitbreiding van het 
Louvre, de aanleg van talloze boulevards, nieuwe fonteinen zoals die van de pla-
ce Saint Michel en de verplaatsing van de Fontaine des Innocents, nieuwe ker-
ken en openbare gebouwen zoals de nieuwe mairies van de arrondissementen, 
het Tribunal de Commerce en de uitbreiding van het Théâtre Français, en uiter-
aard de parken, oftewel ‘promenades’, zoals de groene zones in de stad genoemd 
werden. De laatste aflevering van Paris Nouveau Illustré verscheen in 1872, en 
was volledig gewijd aan de nieuwe opera, die toen wél grotendeels getoond kon 
worden, zij het alleen van de buitenkant.

8  T.J. Clark, The Painting of Modern Life. New York: Albert A. Knopf, 985, p. 8

9  Paris Nouveau Illustré, L’Illustration, no. , ca. 860, p. 
0  Op 7 juli 89 verscheen de eerste foto die direct was gedrukt vanaf het hout waarmee 
ook het tekstgedeelte van het tijdschrift werd gedrukt. Jean-Noël Marchandiau, L’Illustration 
1843/1944. Vie et mort d’un journal. Toulouse: Bibliothèque historique Privat, 987, p. 66. In 
hoeverre hierbij sprake is van een doorbraak betwijfelt Gervais in zijn proefschrift. Thierry 
Gervais. L’Illustration photographique. Naissance du spectacle de l’information (1843-1914). 
Paris, Thèse de doctorat d’histoire de civilisations, ehess, 007, pp. 75-76
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Vanaf 1860 werd in Paris Nouveau Illustré regelmatig een beeld neergezet van 
het Parijs van de nabije toekomst, en daarin stond het tijdschrift niet alleen: Pa-
ris nouveau werd ook in andere publicaties in woord, illustratie en fotografie 
een veel gekozen onderwerp, zoals ook het fragment waar dit hoofdstuk mee 
begint.141 Dat toekomstige Parijs was niet bij iedereen geliefd. Naarmate de trans-
formatie vorderde, klonken ondanks de strenge censuur steeds vaker tegengelui-
den. Jean-Pierre A. Bernard geeft een fraaie opsomming van de boektitels rond 
1860: ‘Paris démoli, Paris qui disparaît, Paris qui s’efface, Paris oublié, Paris qui 
s’en va et Paris qui vient, Paris nouveau, Paris ancien, Paris qui passe, Paris vieux 
et neuf, Choses et gens qui passent, l’Heure qui passe, Paris perdu, Paris disparu, 
L’agonie du vieux Paris...’142 Victor Fournel schreef in 1865 een laaiende aanklacht 
tegen het ‘Paris nouveau et Paris futur.143 Hij die Paris nouveau wenste te zien, zag 
onthoofde huizen, opengereten, in tweeën gehakt, die door de gebroken vensters 
of weggehaalde muren alle geheimen van het interieur bloot gaven.144 

Fotografie, het moderne medium, hoorde in eerste instantie bij de toekomst, 
bij Paris nouveau. In 1858 schrijft Victor Fournel hoe hij in de flaneur een kun-
stenaar ziet die de moderne stad als een daguerreotypie in zich opneemt. 

C’est un daguerréotype mobile et passionné qui garde les moindres traces, 
et en qui se reproduisent, avec leurs reflets changeants, la marche des 
choses, le mouvement de la cité, la physionomie multiple de l’esprit public, 
des croyances, des antipathies et des admirations de la foule.145 

  Zie bijvoorbeeld Auguste Barthélemy, Le vieux Paris et le nouveau, dialogue en vers.  
Paris: Les principaux librairies, 86. Stereofoto’s met ‘le nouveau Paris’ of ‘Paris nouveau’ 
waren onder andere te krijgen bij Charles Gaudin en bij de Centralisation de Photographies.
  Bernard, Les deux Paris, 00, p. 77

  Zie bijvoorbeeld Victor Fournel, Tableaux du vieux Paris. Les spectacles populaires et les 
artistes des rues. Paris: E. Dentu, 86

 ‘rencontre des myriades de maisons décapitées, éventrées, coupées en deux, s’affaissant dans 
la cave, trahissant par les fenêtres brisées ou les murailles abattues tous les secrets de leur amé-
nagement intérieur, zébrées de ces raies noires et sinistres que laissent derrière eux les conduits 
des cheminées, et qui semblent le signe de railliement des démolisseurs...’ Victor Fournel, Paris 
nouveau et Paris futur. Paris: Jacques Lecoffre, 865, p. 

5  Victor Fournel, Ce qu’on voit dans les rues de Paris. Nouvelle édition révue, corrigée 
et augmentée. Paris: E. Dentu, 867, p. 68. Fournel was overigens geen liefhebber van de 
fotografie, zo liet hij verderop in het boek weten. ‘Je trouve qu’elle n’a rien de commun avec 
l’art, qu’elle en est et en sera toujours l’antipode, quelque progrès qu’on se flatte de lui faire 
accomplir. Qu’est-ce, je vous prie, que cette machine sans âme, qui met une ride au lieu d’’un 
pli, une grimace en place d’un sourire, qui jette bêtement dans le même moule la beauté et la 
laideur, la jeunesse et la caducité, la terre-à-terre et l’idéal?’ idem, p. 5
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Een mobiele, dynamische foto dus, een beeld dat steeds verandert, beweegt, en 
zich in geen geval met het verleden lijkt bezig te houden. 

Wat het verleden is, en vanaf hoe ver terug we een tijdstip in het verleden zien, 
is geen absoluut gegeven, zo blijkt uit de analyse van het negentiende-eeuwse 
Parijse geschiedenisbegrip voor het grote publiek. Zo eindigt de tijdsspanne van 
vieux Paris voor de negentiende-eeuwse Parijzenaars doorgaans bij de Franse 
Revolutie. Het rijk geïllustreerde meerdelige boekwerk Paris dans sa splendeur 
uit 1861 deelt de stadsgeschiedenis op in ‘Paris ancien’, dat loopt tot 1789, ‘Paris 
moderne’ volgt daarna.146 Zoals verderop, bij de behandeling van de Histoire 
Générale de Paris, ter sprake zal komen, interesseerden ook de meeste historici 
zich niet voor het recente verleden, het verleden van de negentiende eeuw, maar 
voor dat van de Middeleeuwen en daarvoor. En hoewel er vanaf ongeveer 1860 
veel teksten verschenen over het oude Parijs, kwam de verbeelding van vieux 
Paris pas rond 1900 werkelijk in de mode. Paris nouveau was aan het eind van 
de jaren 1850 wel een terugkerend thema in de populaire Parijse beeldcultuur, 
zowel in illustraties als foto’s.147 

Bij het verbeelden van die toekomst, zoals het hierboven genoemde voor-
beeld van de tekening van de nieuwe opera in Paris Nouveau Illustré, gebruikten 
tekenaars hun fantasie. Voor fotografen was dat niet mogelijk: de toekomst is 
immers niet te fotograferen. Toch verkochten commerciële fotografen zoals de 
firma Gaudin Frères vanaf eind jaren 1850 series stereofoto’s met titels als Paris 
nouveau of nouveau Paris. Voor deze series fotografeerden ze de monumenten 
en boulevards die al wel voltooid waren, in een enkel geval toonden ze ook de 
bouwputten.148 Gaudin Frères maakte stereofoto’s voor de vrije markt, maar de 
onderneming liet zich in de onderwerpskeuze uiteraard wel sturen door thema’s 
die onder hun klanten leefden, zoals de uitgebreide renovatieprojecten in Parijs. 
[Fig. 3.2 en 3.3] Ook het stadsbestuur maakte en verspreidde beelden van de stad 
in transformatie: Charles Marville kreeg verschillende opdrachten om foto’s te 
maken die de wereld het toekomstige uiterlijk van Parijs moesten tonen. Die 
opdrachten betroffen onder andere het recent aangelegde Bois de Boulogne en 
de aanleg van de nieuwe avenue de l’Opéra, de foto’s die aan het eind van dit 
hoofdstuk besproken worden.

6  Audiganne, Bailly, Carissan etc., Paris dans sa splendeur. Monuments, vues, scènes histo-
riques, descriptions et histoire. Dessins et lithographies, par MM. Philippe Benoist, pour le plus 
grand nombre avec l’aide de la photographie. 3 vol. Parijs: Jules Arnout, 86

7  Le Gall, ‘Apparition du vieux Paris’, in: Aubenas en Le Gall (eds.), Atget, une rétrospec-
tive, 007, pp. -5

8  Denis Pellerin, Gaudin Frères. Pionniers de la photographie. Chalon-sur-Saône: Société 
des Amis du Musée Nicéphore Niépce, 997, pp. 08-
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Hoewel er vaak werd vermeld dat Marville de titel Photographe de la Ville 
de Paris droeg, werd er tot voor kort weinig inhoudelijke aandacht besteed aan 
het feit dat de fotograaf in opdracht werkte, en evenmin aan het gegeven dat de 
betekenis van de foto’s en de keuze voor bepaalde onderwerpen te zoeken was 
bij de opdrachtgevers of de opdracht. Dat is deels te verklaren doordat de docu-
mentatie van veel opdrachten verloren is gegaan. Daarnaast ondersteunde het 
idee van kunstenaar-fotograaf die zelfstandig zijn onderwerpen en benadering 
koos veel beter het emancipatieproces dat de fotografie binnen de kunstgeschie-

3.2 Charles Gaudin. ‘Le nouveau Paris. Le dôme des Invalides’, ca. 1860-1870. Stereografie, 
albuminedruk, 84 x 174 mm, Rijksmuseum Amsterdam, inv. no. rp-f-f05195

3.3 Charles Gaudin. ‘Le nouveau Paris. La Galerie d’Orléans’, ca. 1860-1870. Stereografie, 
albuminedruk, 84 x 174 mm, Rijksmuseum Amsterdam, inv. no. rp-f-f05247
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denis onderging: monografieën over fotografen uit de negentiende eeuw en mo-
nografische tentoonstellingen onderstreepten dat beeld. Toch waren opdrachten 
van grote instanties zoals de overheid in de negentiende eeuw in Frankrijk geen 
uitzondering, juist wanneer het gebouwen betrof. De fotograaf was in zijn on-
derwerpskeuze in dit geval niet vrij, hij voerde uit wat hem van hogerhand werd 
opgedragen. De Franse overheidsinstanties hadden wat betreft die functie als 
opdrachtgever in de korte tijd dat de fotografie bestond al veel ervaring opge-
daan, zo zal uit de volgende paragraaf blijken. 

3.2 Het onopgemerkte zien: Franse architecten en de fotografie in 
de negentiende eeuw

Een van de oudste en bekendste Franse fotografische overheidsopdrachten is 
wat tegenwoordig bekendstaat als de Mission Héliographique, die werd gege-
ven door de Commission des monuments historiques, de nationale commissie 
die sinds 1838 de gebouwen moest aanwijzen die in aanmerking kwamen voor 
rijkssubsidie waardoor ze gerestaureerd, eventueel aangekocht en behouden 
konden worden. In de zomer van 1851 liet Prosper Mérimée als voorzitter van 
de Commission vijf fotografen – Édouard Baldus, Hippolyte Bayard, Gustave le 
Gray, Henri Le Secq en Auguste Mestral – foto’s maken van 175 monumenten, 
‘recueillir des dessins photographiques d’un certain nombre d’édifices histori-
ques’.149 Over de kwaliteit van de foto’s zou een speciale commissie zich ach-
teraf buigen.150 Met deze opdracht en een lijst van de 175 te fotograferen monu-
menten trokken de fotografen erop uit. Alleen Baldus lijkt een aantal specifieke 
aanwijzingen te hebben gekregen met betrekking tot de details die hij moest 
fotograferen en het gezichtspunt.151 Aangezien de commissie de selectie van in 
totaal 258 negatieven en afdrukken niet publiceerde, was het resultaat lange tijd 
slechts bekend bij een enkeling. Toch was de opdracht een succes voor de foto-

9  Edouard Baldus (8-889), Hippolyte Bayard (80-887), Gustave Le Gray (80-
88), Henri Le Secq (88-88) en Auguste Mestral (8-88) waren allemaal tijdgenoten 
van Marville, de meesten hadden net als Marville een achtergrond in de schilder- of prent-
kunst. Prosper Mérimée (80-870) was auteur, historicus en archeoloog. Procès-verbaux de 
la Commission des Monuments historiques, séance du 9 mai 85, Médiathèque de l’architec-
ture et du patrimoine, Charenton-le-Pont (map), 80/5/007/97, http://elec.enc.sorbonne.fr/
monumentshistoriques
50  map, 80/0/5, geciteerd in De Mondenard, La Mission Héliographique. 00, p. 6

5  Idem, p. 9



7

grafie.152 Het was namelijk de aanzet tot veel nieuwe overheidsopdrachten: zo 
kreeg Le Secq een vervolgopdracht om de sculpturen van de kerken te fotogra-
feren. Zijn nieuwe foto’s van kathedralen op groot formaat leverden hem zelfs 
een zilveren medaille op bij de wereldtentoonstelling van 1855. Baldus maakte 
in 1852 in opdracht van het Ministère de l’Intérieur een serie foto’s van de be-
langrijkste monumenten van Parijs.153 Enkele jaren later zou hij bovendien de 
opdracht krijgen om alle werkzaamheden van de nieuwbouw van het Louvre – 
ook een belangrijk onderdeel van Paris nouveau – te fotograferen.

Het grote struikelblok bij het onderzoeken van opdrachtsituaties zoals bij 
Marville en zijn collega’s is dat er aan het inhuren van fotografen doorgaans 
maar weinig woorden werden gewijd, en dat de archieven lang niet altijd vol-
ledig zijn. In La Lumière, het eerste tijdschrift voor fotografen en over fotografie, 
werd er slechts sporadisch gesproken over opdrachtsituaties. De ‘mission pho-
tographique’, zoals de Mission Héliographique daarin genoemd werd, volgden 
schrijver en kunstcriticus Francis Wey en schrijver en politicus Henri de Lacre-
telle weliswaar op de voet.154 En ook het in eerste instantie op fotografie gerichte 
Cosmos vermeldde in 1852 dat Baldus een foto-opdracht had gekregen van het 
ministerie, maar bij de latere opdrachten werd veel minder vaak vermeld wat 
de aanleiding was – de aandacht ging in het tijdschrift naar de resultaten en de 
gebruikte techniek.155 

Ook het doel waarvoor de foto’s oorspronkelijk gemaakt waren, dus of ze, zo-
als bij de Mission Héliographique, als documentatiemateriaal moesten dienen 
of dat ze met het oog op een presentatie in een album of in een vitrine waren 
gemaakt, verdween in de berichtgeving al snel naar de achtergrond. Zo bracht 
La Lumière het werk van Hippolyte Collard, die van 1857 tot in de jaren tach-
tig het werk van de ingenieurs van de École des Ponts et Chaussées vastlegde, 
nauwelijks in verband met de opdrachtsituatie waaruit ze ontstonden.156 ‘Les 
épreuves au collodion sec de M. Collard sont remarquables pour la pureté et la 
vigueur; c’est de bon augure pour ce procedé,’ is bijvoorbeeld de analyse van 
Marc-Antoine Gaudin in het tijdschrift van Collards persoonlijke presentatie 

5  Idem, pp. 08-

5  A. Maronnier, ‘Académie des sciences – Mission de M. Baldus’, in: La Lumière, Vol. ,  
no. 6, 9 juni 85, 0-0

5  De Mondenard, La mission héliographique, 00, pp. 99-0

55  n.n. ‘Photographie et nouvelles du jour’, in: Cosmos. Revue encyclopédique hebdomadaire 
des progrès des sciences, 0 juni 85, p. 69

56  Hippolyte Collard (8-89)
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bij de wereldtentoonstelling van 1862 in Londen.157 De foto werd beoordeeld op 
zijn technische kwaliteiten, de manier waarop de foto was ontstaan deed niet 
terzake.

Ook bij Édouard Baldus, de fotograaf die tussen 1855 en 1857 in opdracht van 
de regering nauwgezet de grootschalige uitbreiding van het Louvre vastlegde, is 
een dergelijk parcours te ontdekken. In 1853 roemde Lumière-hoofdredacteur 
Ernest Lacan in een speciaal artikel de ‘vues’ van de fotograaf, zonder verder 
terug te komen op de opdrachtsituatie.158 Baldus stelde enkele foto’s die hij voor 
de staat gemaakt had tentoon op de wereldtentoonstelling van 1855 in Parijs. 
Daar kreeg hij van baron James De Rothschild de opdracht om tijdens het be-
zoek van koningin Victoria aan Frankrijk, tussen 18 en 27 augustus van dat jaar, 
hun reis met de ‘Chemin du Fer du Nord’ te fotograferen.159 [Fig. 3.4.1 en 3.4.1] 
Daarvan maakte hij een album voor de koningin, waarna opdrachten voor 
het fotograferen van andere spoorlijnen volgden. De bevriende ministers en 
hoge ambtenaren kregen de foto’s, samengebracht in een album, als relatiege-
schenk.160 Waren ze voor de ondernemers en bouwers in de eerste plaats ‘docu-
menten’, ook onder fotografen waren de opdrachtfoto’s ‘reproducties’ van archi-
tectuur en kunstwerken. In december 1856, in een van oorsprong Engels bericht 
over een soiree van de Photographic Society in King’s College in Londen wer-
den de ‘délicieuses marines’ van Gustave le Gray in één adem genoemd met de 
‘gigantesques reproductions d’architecture de Baldus (dont l’entrée du Louvre 
est un si splendide spécimen)’.161 Foto’s van gebouwen waren reproducties, geen 
kunstwerken an sich. [Zie fig. 3.5]

Wanneer een fotoalbum van een bouw- of restauratieproject tentoongesteld 

57  Marc-Antoine Gaudin (80-880), ‘Photographie à l’Exposition Universelle de 
Londres’, La Lumière, Vol , no. 0. 0 mei 86, pp. 7-8

58  Emmanuel Ernest August Lacan (Parijs, 6 september 88-8 januari 879) was 
hoofdredacteur van La Lumière en daarna van de Moniteur de la Photographie tot aan zijn 
dood, en daarnaast vanaf 868 verantwoordelijk voor de Service Iconographique van de 
Service des travaux historiques de la Ville de Paris, sinds 85 werkte hij als ambtenaar voor 
de stad. Zie ook paragraaf .5. Ernest Lacan, ‘Revue Photographique. M. Baldus’, La Lumière, 
Vol , no. 5. 7 december 85, p. 0

59  André Rouillé, ‘La photographie française à l’Exposition universelle de 855’, Le Mouve-
ment social, no. , april-juni 985, 87-0: pp. 89-90

60  Het album is online te bekijken via Gallica, Daniel, ‘Édouard Baldus, artiste 
photographe’, in: idem, The Photographs of Édouard Baldus, 99, 7-97: pp. -56, en  
McCauley, Industrial Madness, 99, p. 99

6  Ernest Lacan, ‘La Photographie en Angleterre’, La Lumière, jaargang 6, nr. 5,  
7 december 856, p. 0
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3.4.1 Édouard Baldus, ‘No. 3. St. Denis. Vue de la Papeterie. Visible du chemin de fer (à 
l’Est). Uit het album Chemin de fer du Nord. Ligne de Paris à Compiègne par Chantilly. 
Petites vues photographiques. 

3.4.2 Édouard Baldus, ‘No. 8. Gonesse. Vue Générale. Visible du chemin de fer (à l’Est). 
Uit het album Chemin de fer du Nord. Ligne de Paris à Compiègne par Chantilly. Petites 
vues photographiques. 
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werd op een wereldtentoonstelling, en daarbij een beschrijving van het album in 
de catalogus werd opgenomen, was de naam of persoonlijkheid van de fotograaf 
niet van belang; het ging om de boodschap die de foto’s moesten overdragen. 
Terwijl de foto’s in archieven vooral fungeerden als documentatie van de status 
van het gebouw op een bepaald moment, werden ze bij de presentatie aan een 
groter publiek ook representant van de eigenaar, opdrachtgever of beheerder 
van de gefotografeerde objecten. Ze maakten onderdeel uit van het documenta-
tiesysteem waar de ambtenaren al veel langer mee werkten. Over de mening van 
de ambtenaren over de foto’s in deze context is helaas weinig bekend. 

Aan de andere kant werden in de vakliteratuur voor fotografen, zoals in La 
Lumière en in de juryrapporten, in eerste instantie de foto’s besproken die de 
fotograaf onder eigen naam toonde. De nadruk lag daarbij op de gebruikte tech-
niek; het onderwerp, het beoogde doel of de aanleiding kwam niet of nauwelijks 
ter sprake, laat staan de opdracht. 

Pas toen Alphonse Davanne vanaf 1867 de sectie fotografie in de juryrappor-

3.5 Gustave Le Gray, ‘Mer Méditerrannée – Sète’, 1857, albuminedruk, 32 x 41 cm, 
Metropolitan Museum New York, Gilman Collection. 2005.100.48
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ten van de wereldtentoonstellingen voor zijn rekening nam, kwamen fotograaf 
en opdracht nader tot elkaar.162 Davanne was chemicus, fotograaf en mede- 
oprichter van de Société française de photographie, en vanaf 1872 docent fo-
tografie aan de École des Ponts et Chaussées (enpc).163 In zijn hoofdstuk over 
‘Applications diverses de la photographie: Architecture’ in zijn rapport over de 
wereldtentoonstelling van 1867 noemt Davanne als eerste de namen van de foto-
grafen die bouwprojecten van de regering hadden vastgelegd: Hippolyte Collard 
en Alphonse Terpereau. Davanne schreef: 

La photographie est également appliquée d’une manière très-utile à l’ar-
chitecture. Non-seulement elle donne aux architectes une représentation 
généralement exacte des monuments et reproduit même dans des dimen-
sions colossales, (...) mais elle leur permet de collectionner, ainsi que l’a fait 
M. Manguin, l’ensemble de tous leurs travaux; elle vient encore à leur aide 
dans tout le cours des grands travaux et il suffit des épreuves prises par un 
photographe habile, comme M. Collard et M. Terpereau en ont exécuté sur 
la demande de grandes administrations pour suivre à distance et constater 
pour ainsi dire jour par jour l’état des travaux.164 

Het ging Davanne niet om de schoonheid in het beeld; in zijn later gepubliceer-
de colleges die hij had gegeven aan de enpc benadrukte hij dat hij de artistieke 
kwaliteiten van een foto minder belangrijk vond dan ‘la fidélité et l’authenticité’.165

Architecten zagen de fotografie al snel als een vanzelfsprekende aanvulling 

6  Alphonse Davanne (8-9) was chemicus, een van de oprichters van de Société 
francaise de photographie in 85 en was daar vanaf 87 tot aan 90 voorzitter van. Kun-
stenaar Francis Picabia (879-95) was zijn kleinzoon.
6  De École nationale des ponts et chaussées, zoals het instituut tegenwoordig heet, is een 
van de ‘grand écoles’, opgericht in 77 en daarmee de oudste ingenieursopleiding ter wereld.
6  Alphonse Davanne, ‘Épreuves et appareils de photographie. Classe 9’, in: Exposition 
Universelle. Paris. 867. Rapports du Jury International. Tome 2. Groupe ii, Matériel et Applica-
tions des arts libéraux, Classes 6 à 13. Paris: Imprimerie administrative de Paul Dupont, 868, 
9-: pp. -

65  ‘Toutes ces méthodes diverses permettent à la photographie d’étendre chaque jour ses 
applications, elle fait désormais partie des arts graphiques auxquels elle peut rendre les plus 
grands services, c’est à ce titre surtout que nous allons maintenant étudier les procédés et les 
manipulations les plus faciles pour arriver sûrement à la production d’une épreuve qui, à dé-
faut de mérite artistique que nous n’avons pas à rechercher ici, aura toujours un mérite plus 
important pour nous: la fidélité et l’authenticité.’ Alphonse Davanne, Résumé des conférences 
sur la photographie par M. A Davanne, Ecole des ponts et chaussées, 87, p. 8
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op andere hulpmiddelen.166 Eugène Viollet-le-Duc, voor wie Marville regel-
matig fotografeerde, speelde in die ontwikkeling een belangrijke rol.167 Al jong 
had de architect de liefde voor beelden meegekregen van zijn oom, kunstenaar 
en criticus Étienne-Jean Delécluze.168 Deze oud-leerling van schilder Jacques-
Louis David schreef in 1842 een voor huidige lezers lastig te begrijpen lofzang 
op de fotografie. Hij noemde de daguerreotypie ‘un instrument analogue au 
baromètre, au thermomtètre ou au dynamomètre’, waarmee hij eenvoudig het 
verschil tussen een slechte en een goede kopie van een kunstwerk kon onder-
scheiden – een instrument dus om te meten of de ‘mimesis’ goed gelukt was.169 
Hij beschouwde de daguerreotypie als een instrument dat de wetenschappelijke 
nauwkeurigheid bevordert. Delécluze was mentor en tekenleraar van Eugène 
en diens jongere broer Adolphe Viollet-le-Duc, en was nauw betrokken bij hun 
opleiding waarbij, naar de ideeën van Jean-Jacques Rousseau, veel gebruik werd 
gemaakt van afbeeldingen.170 De jonge architect hoorde al in september 1836 via 
zijn vader van de experimenten van Daguerre, die ‘met eigen ogen’ de resulta-
ten had gezien. Vader Viollet-le-Duc was ervan overtuigd dat de uitvinding een 
nieuw tijdperk inluidde, de ‘arme tekenaars’ konden wel inpakken: 

66  Zie hierover o.a. Christine Boyer, ‘La Mission Héliographique: Architectural Photogra-
phy, Collective Memory and the Patrimony of France, 85’ in Joan M. Schwartz en James 
R. Ryan, (eds.), Picturing Place. Photography and the Geographical Imagination, London, 
New York: I.B. Tauris, 00, p. 8; Roubert, L’image sans qualités, 006, pp. 89-9, en André 
Rouillé, ‘Un nouveau regard sur l’architecture (85-856), in: idem, La photographie en 
France. Textes et controverses: une anthologie 1816-1871. Paris: Macula, 989, 6- 
67  Eugène Viollet-le-Duc (8-879). Zie over zijn werk o.a. Laurence De Finance en 
Jean-Michel Leniaud (eds.), Viollet-le-Duc. Les visions d’un architecte. Tent. Cat. van de 
tentoonstelling in de Cité de l’architecture & du patrimoine, 20 november 2014- 9 maart 2015. 
Parijs: Cité de l’architecture & du patrimoine, Norma Editions, 0, en Jean-Michel Le-
niaud, Viollet-le-Duc ou les délires du système. Paris: Éditions Menges, 99. Over relatie tot 
fotografie in het bijzonder: Jan von Brevern, Blicke von Nirgendwo, 0 en Arnaud François, 
‘L’émergence de l’esthétique photographique par Viollet-le-Duc et Ruskin’, Les Cahiers de la 
recherche architecturale urbaine et paysagère, Vol. 5, september 09, online http://journals.
openedition.org/craup/58

68  Étienne-Jean Delécluze (78-86)
69  ‘Car impartial et juste, comme on sait que je m’efforce de l’être, c’est une bonne fortune 
pour moi que d’avoir un instrument analogue au baromètre, au thermomètre ou au dyna-
momètre, avec lequel je puis apprécier rigoureusement les facultés si différentes d’un peintre 
copiste très habile ou d’un véritable artiste, qui par respect pour ses idées, néglige parfois les 
ressources de l’imitation.’ Étienne Jean Delécluze, ‘Exposition de 8’, Journal des débats,  
5 maart 8, geciteerd in Roubert, L’image sans qualités. 006, pp. 90-9

70  Laurent Baridon, ‘Écrire pour enseigner, enseigner pour réformer’, in De Finance en 
Leniaud (eds.), Viollet-le-Duc, 0, 50-55: p. 50



80

Maintenant si le fait [van de uitvinding van Daguerre] est vrai, comme il 
ne m’est pas permis d’en douter, et si ce moyen vient à la portée de tout le 
monde, décarcassez-vous pauvres dessinateurs, crevez-vous les yeux tandis 
qu’un savoyard avec sa lanterne magique va vous enfoncer à cent pieds sous 
terre!171 

De jonge architect besloot dat het ‘objectieve tekenen’ het meest bruikbaar zou 
zijn voor zijn restauratiewerk.172 De fotografische precisie omarmde hij voor het 
heden, in het verleden zag hij voldoende ruimte voor de verbeelding. In een 
brief schreef hij: ‘Les monuments vous font vivre dans le passé, et le passé c’est la 
poésie; le présent n’est jamais poétique.’173 Tot aan het eind van zijn loopbaan zou 
Viollet-le-Duc veel gebruikmaken van fotografie, en hij lijkt andere architecten 
ook te hebben geadviseerd om fotografen in te huren. Naast foto’s van Marville 
bezat Viollet-le-Duc ook foto’s van onder meer Henri Le Secq, Charles Nègre, 
Bisson Frères en Mestral.174 In zijn Dictionnaire raisonné de l’architecture français 
du xie au xvie siècle hield hij een betoog ter verdediging van de restauratie-
architect, die volgens hem vaak als minderwaardig werd gezien. De fotografie 
kon hem goed ten dienste staan: 

La photographie présente cet avantage de dresser des procès-verbaux irré-
cusables et des documents que l’on peut sans cesse consulter, même lorsque 
les restaurations masquent des traces laissées par la ruine. La photogra-
phie a conduit naturellement les architectes à être plus scrupuleux encore 
dans leur respect pour les moindres débris d’une disposition ancienne, à se 
rendre mieux compte de la structure, et leur fournit un moyen permanent 
de justifier de leurs opérations. Dans les restaurations, on ne saurait donc 
trop user de la photographie, car bien souvent on découvre sur une épreuve 
ce que l’on n’avait pas aperçu sur le monument lui-même.175 

7  Eugène Viollet-le-Duc, Lettres d’Italie (1837-1839), Paris: Ed. Laget, 980, p. 6, 
geciteerd in François, ‘L’émergence de l’esthétique photographique par Viollet-le-Duc et 
Ruskin’, 09

7  ‘Il sort de ce doute en adoptant une nouvelle manière de dessiner consistant à repro-
duire l’édifice objectivement, en l’état, sans rien enlever, ni rajouter. L’exercice est difficile car 
il convient de se libérer des transports poétiques empêchant de voir objectivement.’ François, 
‘L’émergence de l’esthétique photographique par Viollet-le-Duc et Ruskin’, 09

7  Viollet-le-Duc, Lettres d’Italie, 980, p. , geciteerd in Idem.
7  Photographies/Collection Eugène Viollet-Le-Duc. Drouot-Richelieu, Paris, veilingcata-
logus 9 maart 00

75  Eugène Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du xie au xvie 
siècle. Vol. viii. Paris: A. Morel, 866, p. 
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Viollet-le-Duc zag in de fotografie dus niet alleen een instrument waarmee hij 
de actuele stand van zaken onweerlegbaar kon vastleggen. Zij kon bovendien, 
als er door het verloop van tijd schade was ontstaan, een eerdere toestand van 
het gebouw aan het licht brengen. Gebouwen konden volgens de architect het 
verleden vasthouden, in details die ons in de drukke actualiteit ontgaan. Viol-
let-le-Duc zou niet alleen de belangrijkste restauratie-architect van Frankrijk 
worden, hij was ook een actief lid van talrijke commissies op stedelijk en na-
tionaal niveau. Zo was hij zeer regelmatig aanwezig bij vergaderingen van de 
Commission des monuments historiques, en zat hij tussen 1870 en 1879 als lid 
van de Commission des beaux-arts et architecture in de gemeenteraad.176 Daar 
zou hij, zoals in hoofdstuk 7.3.2 zal blijken, veel invloed hebben op de ontvangst 
van Marvilles foto’s van de straten bij de wereldtentoonstelling van 1878. 

3.3 Marville en zijn opdrachtgevers

Marville heeft geen dagboeken, brieven of een administratie nagelaten. Zelfs 
eenvoudige biografische gegevens waren lang onvindbaar. Pas in 2010, bij de 
voorbereiding van de eerste grote tentoonstelling over Marville in de Verenigde 
Staten, georganiseerd door de National Gallery of Art in Washington dc, heeft 
onderzoeker Daniel Catan in de Parijse archieven het testament van de fotograaf 
ontdekt, opgemaakt in 1879. Daarin verklaarde Charles-François Bossu, geboren 
als zoon van een kleermaker, dat hij vanaf 1831 Charles Marville als naam had ge-
bruikt, maar die naam nooit officieel had laten veranderen.177 Naar eigen zeggen 
nam Bossu deze naam aan omdat hij vervelende ervaringen op school had gehad, 

76  Alice Thomine-Berrada, ‘“Observateur, penseur et politique”, des débuts de la iiie 
République’, De Finance en Leniaud (eds.), Viollet-le-Duc, 0, pp. 70-77

77  Op 9 april 879 liet Charles-François Bossu zijn testament opmaken, op  juni van 
dat jaar zou hij overlijden. Zie voor het hele testament: Marc Durand, ‘ciii’, in: Claire Béchu 
(ed.), Des minutes qui font l’histoire: cinq siècles d’archives notariales à Paris. Tent. Cat. idem, 
Paris: Archives Nationales,  april-6 juli 0. Paris: Somogy éd. – Archives nationales, 
0, p. ; Claire Guillot, ‘Un scoop du xixe siècle: le photographe Marville s’appelait Bos-
su’, Le Monde,  december 00, p. . De tentoonstelling ‘Charles Marville: Photographer 
of Paris’, georganiseerd door de National Gallery of Art in Washington, in samenwerking met 
het Metropolitan Museum in New York en het Museum of Fine Arts in Houston, was te zien 
van 9 september 0 tot 5 januari 0 in de National Gallery of Art in Washington,  
9 januari tot  mei 0 in The Metropolitan Museum of Art in New York, en 5 juni tot  
 september 0 in The Museum of Fine Arts in Houston.
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Charles Marville, ‘Autoportrait de Marville, assis, sur le balcon de la rue Saint-Domini-
que’, ca. 1856, albuminedruk, 21,7 x 15,3 cm, Musée d’Orsay, pho1998-5-15
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waarschijnlijk omdat die naam ‘gebochelde’ betekent.178 Voor de keuze van de 
naam Marville gaf hij geen toelichting.179 

Marville ging begin jaren 1830 naar de Académie Suisse.180 Waarschijnlijk 
kwam hij via zijn achterneef Henri Bougenier, die bij Baron Gros aan de École 
des Beaux-Arts studeerde, in contact met een groep kunstenaars die zich La 
Childebert noemden en zich tijdens de Restauratie en de Monarchie de Juillet 
in Saint-Germain-des-Près verzamelden.181 De groep bestond uit schilders zoals 
François-Louis Français, Félix en Louis Auvray en Paul Delaroche, en de illus-
trators Alfred en Tony Johannot, allemaal mensen met wie Marville later zou sa-
menwerken. In 1838 volgde Marville lessen aan het Athénée des Beaux-Arts, een 
algemeen toegankelijk instituut waar sommige lessen gratis waren. Vanaf 1834 
maakte Marville illustraties voor onder meer de tijdschriften Le Magasin univer-
sel en het Musée des familles, en voor het succesvolle boek La Seine et ses bords 
van Charles Nodier uit 1836.182 [Fig. 3.6] Vanaf 1836 tot 1838 tekende hij bijdrages 
voor een van de meest ambitieuze boekprojecten van die tijd: een geïllustreerde 
luxe-editie van Paul et Virginie, de roman uit 1787 van Bernardin de Saint-Pierre.  
Andere bijdragen kwamen van onder meer Tony Johannot, François-Louis 
Français en Ernest Meissonier, kunstenaars met wie Marville later als fotograaf 

78  Sarah Kennel stelt dat de afkeer voor de naam een direct gevolg is van de publicatie 
en het succes van Victor Hugo’s roman De klokkenluider van de Notre-Dame uit 8, in het 
Engels bekend als The Hunchback of Notre-Dame. Maar aangezien het boek in het Frans 
simpelweg Notre-Dame de Paris heet, en Bossu verklaart dat hij vervelende ervaringen had ‘en 
classe’, lijken die ervaringen al van vóór de publicatie van het boek van Hugo te dateren, en 
is een direct verband met Hugo’s literaire karakter hoogst onwaarschijnlijk. Het is niet uit te 
sluiten dat de fotograaf wel zelf een bochel had. Sarah Kennel, ‘Charles Marville, Hidden in 
Plain Sight’, in Charles Marville, 0, -: p. 
79  Marville is de naam van een dorpje in Noord-Frankrijk. De Bossu-familie had voor-
ouders in de buurt van Valenciennes, maar Marville is daar nog tweehonderd kilometer 
vandaan. Er is ook een beeldhouwer met de naam Jean de Marville (ca. 0-89), die onder 
andere de graftombes van Charles v in de kathedraal van Rouaan maakte, en ‘maître imagier’ 
voor de hertog van Bourgondië was in 7. Vanaf 8 zou Jean de Marville beelden ontwer-
pen die meestal werden uitgevoerd door zijn leerling Claus Sluter, een in Haarlem geboren 
beeldhouwer die in het negentiende-eeuwse Frankrijk befaamd was om zijn invloed in de 
gothische beeldhouwkunst. Hoewel een directe aanwijzing ontbreekt, is het goed mogelijk dat 
Bossu tijdens zijn opleiding als illustrator met die middeleeuwse beeldhouwers in aanraking 
is gekomen, en daaruit zijn inspiratie voor de naam heeft gevonden. De associatie met ‘mer-
veille’, een wonder, kan ook hebben meegespeeld.
80  Kennel, Charles Marville, 0, p. 5
8  Henri Bougenier (799-866)
8  Kennel noemt  boeken met illustraties van Marville, verschenen tussen 8 en 85. 
Kennel, Charles Marville, 0, p. 7
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opnieuw zou samenwerken. Marvilles specialisme waren architectuur- en land-
schapstekeningen, onderwerpen waarop hij zich later ook zou concentreren in 
zijn foto’s. Zelden zijn er menselijke figuren te zien. Als ze er wél zijn, heeft 
Marville de mensfiguren vaak wat onhandig afgebeeld. Als illustrator maakte 
hij kopieën van kunstwerken in de Salon in de jaren 1840, en uitgever Augustin 
Challamin gaf hem opdracht om litho’s en houtgravures te maken van de ten-
toongestelde kunst.183 Ook maakte hij in 1843 het beeldmerk van L’Illustration. 
Dit panorama van de bruggen van Parijs zou tot 1877 worden gebruikt. [Fig. 3.7]

In 1850 begon Marville met fotograferen. Hoewel er geen directe aanleiding 
bekend is voor deze overstap, was Marville was niet de enige illustrator die die 
keuze maakte. Als gevolg van de politieke onrust – de revolutie van 1848, de  
Seconde République en het begin van het Second Empire – was er een crisis on-
der tekenaars. Bovendien had de fotografie in Frankrijk een nieuwe impuls ge-
kregen dankzij de technische en juridische ontwikkelingen rond de introductie 

8  Idem, p. 9

3.6 Charles Marville, ‘Île Saint-Denis’, houtgravure. In: Charles Nodier, La Seine et 
ses bords par C. Nodier. Vignettes par Marville et Foussereau. Paris, 1836. Coll. Joke 
de Wolf
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van het papieren negatief, de calotypie.184 Zo vertienvoudigde het aantal com-
merciële fotostudio’s zich in Parijs tussen 1848 en 1852, van 13 in 1848, tot 50 in 
1850 naar 100 in 1852.185 

Een zeldzaam aandenken aan die beginjaren van Marville als fotograaf is 
een persoonlijke foto van ‘Madame Marville en haar zuster’ in het open raam. 
[Fig. 3.8] Marville zou nooit officieel trouwen, maar de in Zwitserland geboren 

8  Tot dan toe was de daguerreotypie de meest gebruikte fototechniek. Grootste obstakel 
daarbij was, los van de lange sluitertijd, dat een foto steeds maar één enkel beeld opleverde, 
die moeilijk te reproduceren was. Talbot had in Engeland weliswaar een techniek ontwikkeld 
op basis van papieren negatieven, maar het patent was niet, zoals bij de daguerreotypie, gratis 
vrijgegeven, zodat de techniek zich niet snel verspreidde.
85  McCauley, Industrial Madness, 99, pp. 5-5

3.7 Titelpagina L’Illustration met gravure van Marville van het uitzicht over de Seine 
in het logo. Eronder: ‘Paris-Découverte de sépultures anciennes dans les fouilles du 
boulevard Saint-Marcel’, L’Illustration 31e année, Vol. lxii, no. 1594, 13 september 
1873
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3.8 Charles Marville, ‘Madame Marville et sa soeur’, 1850, zoutdruk van papiernegatief, 
12,8 x 9,1 cm, Thomas Walther Collection. Uit: Kennel, Marville, 2013, cat. nr. 6.
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Jeanne-Louise Leuba, die Marville rond 1843 ontmoette, ging wel als madame 
Marville door het leven. Ze staat op de foto naast haar zuster Louise Charlotte 
Leuba.186 Op de foto heeft Jeanne-Louise Leuba een papier met een afbeelding 
erop in haar hand, helaas is niet te zien wat voor afbeelding het is – zou het een 
van de eerste foto’s zijn die Charles Marville had afgedrukt? Of is het een gete-
kend portret van de ouders van de zusters, die beiden kort na elkaar in 1829 en 
1830 waren overleden? 

In november 1851 noemde Marville zichzelf nog steeds ‘artiste-peintre’. Tege-
lijkertijd vroeg hij het Ministère des Travaux Publics toestemming om monu-
menten te fotograferen. Het ging om ‘l’extérieur et l’intérieur des monuments 
historiques de la France et les objets d’art qu’ils peuvent contenir’ vanwege een 
‘publication importante’.187 Hij werkt, zegt hij, op glas en op papier, en de op-
nametijd varieert van vijftien seconden tot vijftien minuten. Het lijkt erop dat 
Marville op dit moment al aan het werk was voor de foto-uitgeverij van Louis-
Désiré Blanquart-Evrard in Lille.188 Voor de publicaties van Blanquart-Évrard, 
publicaties met foto’s op groot formaat zonder tekst die tussen 1851 en 1855 ver-
schenen en werden verkocht op inschrijving, was Marville een van de belang-
rijkste fotografen. In totaal leverde Marville meer dan honderd foto’s aan deze 
eerste uitgever van foto’s in hoge oplagen. Dit waren voornamelijk foto’s van 
landschappen en monumenten in Frankrijk en Duitsland. 

Het is niet bekend hoe deze samenwerking tot stand kwam, noch is er infor-
matie over de praktische en zakelijke overeenkomsten die Marville en de andere 

86  Louise Charlotte Leuba (Genève, 8-Brigham City, Utah, 90) was in 8 in 
Génève getrouwd met George Louis Graehl. De zusters zouden elkaar kort na het maken 
van de foto voor het laatst zien. Louise liet zich in 85 dopen tot mormoon. Het echtpaar 
Graehl-Leuba emigreerde vervolgens samen met hun drie kinderen naar de vs en arriveerde 
op 6 oktober 85 in Utah. Louise zou daar in 90 overlijden. Zie oa het online archief van 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, https://history.churchofjesuschrist.org/chd/
individual/louise-charlotte-leuba-8

87  Archives Nationales F//998

88  Zie voor algemene informatie over Blanquart-Évrard: Jean-Claude Gautrand en 
Alain Buisine, Blanquart-Évrard, Lille: Centre Régional de la Photographie Nord Pas-de-
Calais, 999, en Isabel Jammes, Blanquart-Evrard et les origines de l’édition photographique 
française: catalogue raisonné des albums photographiques édités, 85-855. Genève-Paris: 
Librairie Droz, 98. Over zijn albums: zie Herta Wolf, ‘Keepsake Photographique. Louis Dé-
siré Blanquart-Évrards Reisebilder aus dem Norden Frankreichs’. In Fotogeschichte: Beiträge 
zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie. Vol. , no. 60, 0, - en over de presentatie 
en publicatie van zijn nieuwe techniek aan de Académie des Sciences, zie Herta Wolf, ‘Louis 
Désiré Blanquart-Évrards Strategien des Beweisens’, in: Herta Wolf (ed.), Zeigen und/oder 
beweisen? Die Fotografie als Kulturtechnik und Medium des Wissens, Berlin and Boston: De 
Gruyter, 06, 79-7
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fotografen hadden met Blanquart-Évrard. Een mogelijke plek waar de twee el-
kaar hadden kunnen ontmoeten was de Société Héliographique, de eerste Fran-
se fotografenvereniging waarvan Blanquart-Évrard een van de oprichters was. 
Marville was geen officieel lid, maar was wel bekend genoeg met de vereniging 
om in zijn brief aan het Ministère des Travaux Publics te doen alsof. Marville 
zou altijd, voor zover bekend, in opdracht werken. En hoewel hij in persoon 
niet op de voorgrond trad, was hij uitermate handig in het onderhouden van 
zakelijke contacten. Zo zou hij tot aan het eind van zijn leven in nauw contact 
staan met Viollet-le-Duc. 

Marville was als illustrator gewend om aan publicaties voor een groot publiek 
te werken. In de eerste jaren van zijn fotografische loopbaan, vanaf 1851, was 
Marville de fotograaf die de meeste foto’s aan Blanquart-Évrard leverde voor 
diens albums. Het is niet duidelijk in hoeverre de fotograaf daarbij gestuurd 
werd in de keuze voor zijn onderwerpen, wel is aan zijn hoge productie af te 
leiden dat de manier van werken hem goed af ging.189 Blanquart-Évrard zou 
eind 1855 de uitgeverij in Lille sluiten wegens financiële problemen; de lange 
productietijd van de hoge kwaliteit foto’s stonden een hogere en goedkopere 
oplage in de weg. 

Maar Marville had inmiddels al meer ijzers in het vuur. Hij probeerde kunste-
naars aan zich te binden door hen zijn foto’s van hun werk te geven in de hoop  
op opdrachten voor het maken van reproducties.190 Dankzij de gunst van de 
Comte de Nieuwerkerke, die verantwoordelijk was voor culturele zaken onder 
Napoleon iii en voor de grote staatsmusea, had Marville ook het voorrecht om 
te mogen fotograferen in het Louvre. Daar maakte Marville naar alle waarschijn-
lijkheid in opdracht van bezoekers reproducties van de beelden. Al op 30 januari 
1853 fotografeerde Marville bij het huwelijk van Napoleon iii en Eugénie de tij-
delijke decoraties die door Viollet-le-Duc op de Notre-Dame waren aangebracht, 
en drie jaar later legde hij op dezelfde plek de decoraties vanwege de doop van de 
prince imperial vast.191 [Fig. 3.9.1 en 3.9.2] In 1855 overwoog architect Jean-Baptiste  

89  Isabelle Jammes noemt dit in haar studie over Blanquart-Évrard ‘het meest mysterieuze 
element’ in de geschiedenis van de uitgever, Anne de Mondenard ziet Marvilles betrokken-
heid bij de uitgeverij – in eerste instantie vooral met foto’s van monumenten – als een manier 
om mee te liften op het succes van de Mission Héliographique. Jammes, Blanquart-Évrard, 
98, p. 60, De Mondenard, La mission héliographique. 00, p. 

90  Anne De Mondenard, ‘Marville: Before the Streets of Paris’, in Kennel, Charles Marville, 
0, 8-67: p. 5

9  In La Lumière suggereert hoofdredacteur Ernest Lacan dat er een serie foto’s was, enkele 
van de gebeurtenis van de aankomst van de koets met de keizers en de prins, enkele vroeger, 
‘alors que la lumière était meilleure’, tonen het publiek met genoeg detail om ‘l’expression 
des physionomies et les détails des costumes’ te kunnen zien, en uiteindelijk ‘M. Marville a eu 



89

3.9.1 Charles Marville, ‘Mariage de Napoléon iii et d’Eugénie, à la cathédrale Notre- 
Dame de Paris, 30 janvier 1852’, 1852, zoutdruk, 16 x 22 cm, Musée Carnavalet, ph 973

3.9.2 Charles Marville, ‘Façade ouest [de la cathédrale Nôtre-Dame] décorée par Viollet-
le-Duc à l’occasion du baptême du prince impérial’, 1856, albuminedruk, 25 x 35 cm. 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, e012
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Lassus in een monografie over de kathedraal van Chartres Marvilles ‘perfect uit-
gevoerde’ foto’s van Franse kathedralen te gebruiken – alleen vanwege mogelijke 
chemische instabiliteit van de afdrukken ging de publicatie niet door.192 Vanaf 
1856 fotografeerde Marville steeds vaker direct voor architecten: voor Viollet-le-
Duc, voor diens beeldhouwer Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume (de Sainte 
Chapelle), voor Paul Abadie, en voor Eugène Millet (kerken in Boulogne, Troyes, 
en het Château de Saint-Germain-en-Laye).193 

Een interessante inkijk in die relatie tussen fotograaf en architect biedt een 
brief die Marville op 15 september 1862 schreef aan een ambtenaar van de Ville 
de Paris.194 Marville was blijkbaar gevraagd om drie foto’s te maken van de fa-
çade van de Église St.-Laurent, een kerk in het xe arrondissement in Parijs. Deze 
zeventiende-eeuwse façade stond te ver achter de rooilijn van de nieuwe bou-
levard de Strasbourg, de architect Simon-Claude Constant-Dufeux verlengde 
tussen 1863 en 1867 het schip van de kerk en zette er een nieuwe, neogotische 
façade aan die wel de rooilijn volgde.195 [Vergelijk fig. 3.10 met 3.11] In de brief 
laat Marville weten dat hij die dag bij de kerk was geweest, maar dat nood-
zakelijke voorzieningen ontbraken: te weten een ‘endroit noir pour faire mes 
préparations’ en grote schragen ‘pouvant m’élever jusqu’à peu près au centre de 
la porte principale’. De volgende dag gaf de ambtenaar toestemming een stellage 
neer te zetten, en een donkere kamer te installeren in de kamer van de ‘garçon 
de bureau’. 

De fotografische opnames werden blijkbaar serieus genomen, de fotograaf 
kon niet zonder voldoende ruimte en voorzieningen aan de slag.196 Ook op-
merkelijk is dat Marville de brief schreef op het briefpapier van het ‘Agence des 

l’heureuse idée de prendre une vue des décorations qui ornaient la place et le portail Notre-
Dame – décorations qui auront bientôt disparu, – et de conserver ainsi un document curieux 
au double point de vue de l’art et de l’histoire. Cette dernière épreuve est d’une grande beauté 
et d’un effet très-puissant. Il est difficile d’arriver à une plus exquise perfection.’ Ernest Lacan, 
‘Photographie Historique’, in: La Lumière, sixième année, no. 5, june , 856

9  Kennel, Charles Marville, 0, p. 8

9  De Mondenard, ‘Marville: Before the Streets of Paris’, in Kennel, Charles Marville, 0, 
8-67: p. 6, en over Saint-Germain-en-Laye: De Wolf, Le nouveau Paris, 07, pp. 5-

9  ‘(…) un endroit noir pour faire mes préparations, et de grands tréteaux pouvant m’éle-
ver jusqu’à peu près au centre de la porte principale.’ De brief is als fotokopie opgenomen in 
het Dossier Marville van de bhvp, het origineel bevindt zich in de Archives de Paris, vm 
Eglise St. Laurent. Aan wie Marville zijn brief richt is helaas niet leesbaar, de ‘Monsieur’ 
ondertekent zijn reactie met een paraaf.
95  Simon-Claude Constant-Dufeux (80-87)
96  Afgaande op de inventaris van de Médiathèque de l’architecture et du patrimoine heeft 
Marville toen in elk geval twee foto’s gemaakt, en ten minste twee na afloop van de verbou-
wing. Zie photo.rmn.fr, geconsulteerd op 9 maart 0.
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3.10 Charles Marville, façade occidentale de l’église Saint-Laurent avant restauration. 
1862, albuminedruk, 38,5 x 27,1 cm, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, 
Charenton-le-Pont. Côte 17-504561

3.11 Charles Marville, L’église Saint-Laurent après restauration, vers 1866, albuminedruk, 
34,5 x 47,2 cm, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Charenton-le-Pont. Côte 
17-504564
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travaux de l’Église Saint-Laurent, bureau de l’architecte’: de architect had er geen 
problemen mee dat de fotograaf zich presenteerde als zijn werknemer.

In 1858 kreeg Marville voor het eerst direct een opdracht van de Ville de Paris, 
om foto’s te maken voor een album van het Bois de Boulogne, foto’s die getoond 
werden op de wereldtentoonstelling van 1862 in Londen. De fotograaf zou tot 
zijn dood regelmatig opdrachten van de stad krijgen om, naast de straten, ook 
gebouwen, pleinen en onder andere het nieuwe straatmeubilair te fotograferen, 
foto’s die, naast hun aanwezigheid in de wereldtentoonstellingen, bovendien 
vanaf 1871 meerdere keren als gravure te zien waren in L’Illustration.197 

Vanaf 1855 maakte Marville voor Gabriel Davioud regelmatig foto’s van de 
door hem ontworpen gebouwen en pleinen.198 Davioud was snel opgeklommen 
tot een van de belangrijkste architecten in dienst van Alphand. Haussmann be-
schrijft hem in zijn memoires als ‘een groot kunstenaar’, die na zijn geslaagde 
ontwerp voor het place Saint-Michel verantwoordelijk werd voor de inrichting 
en renovatie van talloze pleinen en monumenten.199 Marville fotografeerde vrij-
wel alle gebouwen van de architect en maakte ook foto’s van ontwerpen van pro-
jecten waarvan Davioud de opdrachtgever was.200 Aangezien Davioud een van 
de architecten was van het Bois de Boulogne, is het zeer waarschijnlijk dat hij 
Marville heeft geïntroduceerd bij het stadsbestuur op het moment dat duidelijk 
werd dat er foto’s gemaakt moesten worden. Davioud zou ook verantwoordelijk 
worden voor de inzendingen van Parijs op de wereldtentoonstellingen van 1873 
(Wenen) en 1874 (Londen), waar Davioud Marville opnieuw foto’s en afdrukken 
liet maken voor het speciale paviljoen van de stad Parijs.201

97  Zie dossier ‘Factures Marville’, Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Gravures 
van Marville verschenen onder andere in L’Illustration op  juli 87 (Ruïnes van het Hôtel 
de Ville), 5 augustus 87 idem, op  maart 876 (Nouvelle salle de Moulages in de École des 
Beaux Arts), op  november 876 (Nouvelle Façade van het Palais de Justice), op  februari  
877 (Percement nouvelle avenue de l’Opéra) en  november 877 (bekroning van de 
hoofdingang van de wereldtentoonstelling van 878).
98  Gabriel Davioud (8-88) volgde eerst de École de Dessin (88-), in 8 werd 
hij student van architect Léon Vaudoyer op de École des beaux-arts. Davioud werd bij de Ville 
de Paris aangenomen als ‘dessinateur’ voor de Service du plan. In 89 werd hij Inspecteur 
bij de bouw van de Halles Centrales van Baltard.Vanaf 857 was hij architecte-en-chef van de 
Service des Promenades et Plantations de Paris. Hij ontwierp veel van het bekende Parijse 
straatmeubilair.
99  Georges-Eugène Haussmann, Mémoires du Baron Haussmann, Vol. iii, Paris 89, p. 5

00  Zie bijvoorbeeld de foto van Charles Marville van de tekening van Emile Reiber van 
een ontwerp voor een monument voor Napoleon iii, in opdracht van Gabriel Davioud uit 
856-857, Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, Paris, ph .
0  Joke de Wolf, ‘Paris on Display: Marville’s Photographs at the Universal Exhibitions’, in 
Kennel, Charles Marville, 0, 08-9: p. 
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Marville maakte foto’s van beeldhouwwerken uit het Louvre voor particulieren, 
hij fotografeerde archeologische vondsten voor officiële publicaties, en hij maak-
te foto’s van tekeningen en schetsen in het atelier van Jean Auguste Dominique 
Ingres. Hij maakte een portretfoto van Ingres op zijn sterfbed, en nog in 1875, acht 
jaar na diens overlijden, verscheen een publicatie met 120 tekeningen van Ingres 
die Marville had gefotografeerd – de uitgever daarvan, Armand Guérinet, zou 
vier jaar later, na Marvilles eigen dood, de inboedel van Marvilles studio overne-
men.202 Marvilles foto’s van de beeldhouwwerken die te zien waren op de Salon, 
verschenen van 1876 tot 1878 in de Galérie Contemporaine, Littéraire, Artistique. 
Het was een luxe serie uitgaves met grote, opgeplakte foto’s, gedrukt door Goupil. 
Diezelfde foto’s werden ook gebruikt voor houtgravures in het weekblad L’Univers 
Illustré.203 Voor talloze architecten fotografeerde Marville bouwtekeningen en 
het eindresultaat. Omdat de naam van de fotograaf zelden werd genoteerd, laat 
staan in archieven op te zoeken was, is moeilijk in te schatten hoeveel foto’s Mar-
ville heeft gemaakt, en hoe het werk voor de verschillende opdrachtgevers zich in 
kwantiteit tot elkaar verhoudt. Het stadsbestuur van Parijs was waarschijnlijk zijn 
grootste, en zeker zijn meest prominente opdrachtgever. Marville noemde zich 
vanaf 1862 ‘Photographe de la Ville de Paris’. In opdracht van het stadsbestuur 
maakte hij talloze series van nieuwe gebouwen, parken, en kerken; hij fotogra-
feerde de straatlantaarns, de nieuwe kiosken, reclamezuilen en urinoirs. 

Marville leefde niet in de schijnwerpers, en hield zich afzijdig van fotogra-
fenverenigingen of reclames. Hoewel zijn naam onder collega’s wel bekend was 
en zijn oeuvre omvangrijk, werd hij slechts bij hoge uitzondering met naam 
genoemd. Hij was, niet alleen in dat opzicht, de tegenpool van Nadar, de chique 

0  In de tweedelige publicatie wordt Marville enkel op het titelblad genoemd, onder elke 
afdruk staat consequent de naam van Guérinet. Édouard Gatteaux, Collection de 120 dessins, 
croquis et peintures de M. Ingres classés et mise en ordre par son ami Édouard Gatteaux, repro-
duits en photographie par M. Ch. Marville, Paris: Guérinet, 875

0  Het gaat om de Salon van 876, met ‘Après la tempête’ van Sarah Bernhardt (8-
9), op 7 mei 876 in L’Univers Illustré (voorpagina) en in de Galérie Contemporaine, 
Littéraire, Artistique, e semestre 877 met een tekst van René Delorme; ‘La Charité’ en ‘Le 
Courage Militaire’ van Paul Dubois in L’Univers Illustré op 8 juli 876, p.  en in de Galérie 
Contemporaine, Littéraire, Artistique, e semestre, e série 877 met ook een portret, ‘La 
Résistance’ van Paul Cabet (85-876), op  juli 876 in L’Univers Illustré (voorpagina); 
en de Salon van 877, met ‘La pensée’ van Henri Chapu, op 6 juni 877 in L’Univers Illustré 
(voorpagina), de Salon van 878, ‘La renommée’ van Antonin Mercié (85-96) op 7 juli 
878 in L’Univers Illustré (voorpagina), met ‘Les premières funérailles’ van Louis-Ernst Bar-
rias (8-905) en ‘Samson et Dalila’ van Hector Lemaire op  september 878 in L’Univers 
Illustré, ‘La Vierge au Lys’ van Eugène Delaplanche (86-89) op 8 september 878 in 
L’Univers Illustré.
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societyfotograaf die iedereen kende, overal aanwezig was, en talloze geschriften 
en brieven heeft nagelaten. Ook in hun onderwerpskeuze waren ze tegenpo-
len. Zo portretteerde Nadar actrice en kunstenaar Sarah Bernhardt, Marville 
fotografeerde de beelden die ze tentoonstelde op de Salon.204 Nadar en Mar-
ville kenden elkaar. In zijn memoires van 1899 noemt Nadar Marville ‘encore un 
peintre’, hij roemt hem vanwege de ‘collections si remarquables’ die hij achterliet 
in de ‘archives de la Ville’.205 En in de nalatenschap van Nadar bevond zich ook 
een foto gemaakt door Marville, van de rue Saint-Landry, met het opschrift ‘à 
son bon et vieux camarade Nadar. Ch. Marville’.206

3.4 Het Bois de Boulogne als uithangbord van de nieuwe stad

M. Marville, dont le nom est bien connu de nos lecteurs, vient d’être chargé 
par l’administration municipale de travaux importants de photographie 
dans le bois de Boulogne. Un atelier spécial lui a été préparé près de la porte 
de Madrid.207 

Met dit korte berichtje informeerde La Lumière in september 1858 haar lezers 
over Marvilles eerste grote foto-opdracht van de gemeente, van de Service des 
promenades et plantations. Tussen 1857 en 1859 zou Marville zeventig foto’s ma-
ken van alle aspecten van het Bois de Boulogne, het pas uitgebreide park aan de 
chique westkant van Parijs. Dit waren ook de eerste foto’s die de stad van zijn 
eigen transformatie aan de wereld zou tonen. In de volgende paragraaf wordt 
duidelijk hoe deze presentatie tot stand kwam.

0  Félix Nadar portretteerde Sarah Bernhardt (pseudoniem van Rosine Bernardt, 8-
9) rond haar twintigste in 86, zijn zoon Paul Nadar fotografeerde haar later nog talloze 
keren, met name als actrice, de Médiathèque de l’Architecture et du patrimoine heeft zo’n 
500 foto’s van haar door hem.
05  ‘Presque simultanément deux grands ateliers, dont celui de Le Gray, s’y élevèrent, 
laissant entre eux deux la place à la photosculpture qui vint s’y installer avec M. de Marnhyac, 
pendant qu’au rez-de-chaussée les frères Bisson, commandités par les Dolfus de Mulhouse, 
ouvraient une somptueuse boutique où s’étalaient devant le public émerveillé leurs belles 
épreuves de la bibliothèque du Louvre et des vues de la Suisse, en dimensions jusque-là 
inconnues. Marville seul (– encore un peintre! –) put alors les égaler dans les collections si 
remarquables laissées par lui aux archives de la Ville.’ Nadar, Quand j’étais photographe, 899,  
pp. 0-0

06  Sotheby’s Sale L096, La Photographie. Collection Marie-Thérèse et André Jammes, 
London, 7 oktober 999, lot 0

07  La Gavinie, ‘Chronique’, La Lumière 8, no. 7,  september 858, p. 7
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Het Bois de Boulogne was eeuwenlang een koninklijk jachtgebied geweest; 
de hogere klassen brachten er ook in de achttiende eeuw al graag hun tijd door. 
Louis-Napoleon Bonaparte had het park, direct nadat hij zichzelf in 1852 tot 
keizer Napoleon iii had gekroond, van de staat overgedragen aan de stad – in 
de woorden van Peter Barberie een ‘symbolic gesture’: het voormalige aristocra-
tische buitenverblijf werd een plaats voor ‘public refreshment and leisure’.208 ‘Le 
Bois de Boulogne est le jardin de Paris,’ schreef kunstcriticus Théophile Gautier 
nog in 1857 in L’Artiste.209 Rond 1870 meldde Paris Nouveau Illustré dat de ge-
moedelijke tuin inmiddels uitgegroeid was tot ‘la plus grande, la plus belle, la 
plus soignée et en même temps la plus fréquentée de toutes ces promenades’, 
en de illustratie erbij toonde inderdaad een geanimeerd, drukbezocht park.210 
De transformatie van het Bois de Boulogne was een van de eerste grote projec-
ten die de nieuwe keizer op de agenda had gezet. Een bewuste keuze, bedoeld 
om zijn legitimiteit als keizer te kunnen bevestigen: het waren vrijwel allemaal 
projecten die oorspronkelijk het idee waren geweest van zijn oom, Napoleon 
Bonaparte. 

Met de Londense parken als voorbeeld wilde de nieuwe Napoleon van het Bois 
de Boulogne samen met het aan de oostkant gelegen Bois de Vincennes de ‘lon-
gen’ van de stad maken. Georges-Eugène Haussmann, in juni 1853 aangesteld 
als prefect van Parijs, gaf het project in handen van drie vaklieden. Adolphe  
Alphand, een ingenieur die Haussmann kende uit Bordeaux waar de ingenieur 
de infrastructuur had gemoderniseerd, werd belast met het ontwerp en aan-
leg van het park, architect Gabriel Davioud met de gebouwen en decoraties, en 
tuin-specialist Jean-Pierre Barillet-Deschamps met de keuze van planten, bo-
men en bloemen.211 Alle drie zouden gedurende de ambtsperiode van Napoleon 
voor de gemeente Parijs blijven werken. Alphand zou als ‘directeur des travaux’ 
na de val van Napoleon iii het werk van Haussmann tijdens de Troisième Répu-
blique zelfs voortzetten. Het park moest een plek worden waar iedereen zich zou 
kunnen ontspannen, zo schreef Alphand later in zijn boek over de Parijse par-
ken, Les Promenades de Paris.212 Er kwam ruim baan voor rijtuigen; Haussmann 
liet de toegangsweg verbreden van 40 naar 120 meter, voetgangers moesten op 
smalle paden kunnen flaneren, en tussen de bomen zorgden waterpartijen voor 
verfrissing.

08  Barberie, Conventional Pictures, 007, p. 6

09  Théophile Gauthier, ‘Le Bois de Boulogne’, in: L’Artiste, Vol.  (nieuwe serie), no. 7,  
7 mei 857, -5: p. 

0  Paris nouveau illustré no. 9, s.d., p. 98

  Jean-Pierre Barillet-Deschamps (8-87)
  Adolphe Alphand, Les Promenades de Paris, Paris: J. Rothschild, 867-87



96

Marville maakte ongeveer zeventig foto’s in het Bois de Boulogne, allemaal 
in liggend formaat – mogelijk een aanwijzing dat er van tevoren al een plan 
was om de foto’s als serie te presenteren, maar ook de gangbare oriëntatie voor 
landschaps-schilderkunst, -illustraties en -foto’s. De foto’s werden opgenomen 
in twee albums die de stad op de wereldtentoonstellingen van 1862 (Londen) 
en 1867 (Parijs) tentoonstelde.213 Daarnaast werden de afbeeldingen van de fo-
to’s ook in de vorm van gravures verspreid in veel hogere oplage, in Adolphe 
Alphands eerdergenoemde publicatie Les Promenades de Paris uit 1867. De op-
dracht zelf is helaas niet bewaard gebleven, maar gezien de pas voltooide staat 
van het park is het waarschijnlijk dat Marville hier niet was ingeschakeld om de 
vorderingen van de aanleg op de voet te kunnen volgen, zoals bij de opdrach-
ten van architecten het geval was geweest. Deze foto’s waren bedoeld om vast 
te leggen hoe Haussmann het Bois de Boulogne had verfraaid, en die beelden 
te tonen aan de wereld in tentoonstellingen en publicaties. De foto’s waren een 
uithangbord van de moderne stad die Haussmann samen met Napoleon iii zei 
te bouwen.

Op de International Exhibition in Londen in 1862 had Parijs nog geen eigen 
paviljoen, de foto’s van Marville waren namens de Franse staat te zien in de 10e 
klasse, sectie 2, ‘Civil Engineering, Architectural, and Building Contrivances’. 
Daar toonden meer dan vijftig Franse fabrikanten, aannemers en ondernemers 
hun materiaal en bouwtechnieken. In de officiële Engelse catalogus stond de 
Franse ‘Minister of Agriculture, Commerce and Public Works’ bovenaan de 
lijst van deze Franse inzendingen. Afgaande op de omschrijving in de catalogus 
moet deze staatsinzending zeker de helft van de tentoonstellingsruimte hebben 
ingenomen; het ministerie toonde een ‘Collection of models and drawings re-
lating to the public works of the French empire’ van in totaal 49 onderdelen: 
modellen van bruggen, stuwdammen en geologische kaarten van projecten uit 
heel Frankrijk.214 Van die 49 onderdelen waren slechts negen projecten inge-
zonden door de stad Parijs, de metropool waar de grote transformatie gaande 
was. De enige van die negen presentaties die, naar nu is gebleken, foto’s bevatte, 
werd kort omschreven als een ‘collection of drawings of the works executed by 

  n.n. ‘Travaux de la Ville de Paris’, in: Exposition universelle à Londres en 1862. Notices 
sur les modèles, cartes et dessins relatifs aux travaux publics, réunis par les soins du Ministère de 
l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics. Paris: E. Thunot et Cie, 86, -5:  
p. 5, en ‘Promenades et plantations de la Ville de Paris’, Exposition Internationale (1867, Par-
is), section française. Notice sur les modèles, cartes et dessins relatifs aux travaux publics. Paris: E. 
Thunot et Cie, 867, pp. 57-58

 International Exhibition 1862. Official Catalogue Industrial Department. London, Trus-
cott, Son & Simmons, pp. 9-9
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the City of Paris in the Bois de Boulogne, the wood of Vincennes, and various  
squares of the capital’. Deze ‘tekeningen’ waren ingezonden door Adolphe  
Alphand en zijn collega’s van de Service des promenades et des plantations. In 
de 270 pagina’s tellende Franse toelichting op de inzending van het ministerie 
noemt de anonieme rapporteur deze inzending ‘Squares, jardins et promenades 
de la Ville de Paris’, en omvat die twee albums, die, zoals uit het volgende zal 
blijken, allebei foto’s van Marville moeten hebben bevat, al werden die foto’s 
terecht maar ook verwarrend als ‘drawings’ omschreven.215 

Het eerste album was gewijd aan zeven opgeknapte Parijse pleinen, aan het 
kleinere, pas aangelegde Parc de Monceaux en aan het Bois de Vincennes, het 
park aan de oostkant van Parijs dat in 1862 nog grotendeels in renovatie was.216 
Van elk plein toonde de stad een plattegrond, een ‘vue photographique’, en in-
formatie over de constructie. De architect voor vrijwel al deze pleinen was Ga-
briel Davioud, de naam van de fotograaf wordt niet genoemd. Aan bod kwamen 
ook onder andere het plein met de Tour Saint-Jacques, het square du Temple en 
het square des Innocents met de monumentale zestiende-eeuwse fontein van 
Pierre Lescot en Jean Goujon. Van enkele van de zeven in de publicatie genoem-
de pleinen en het Parc de Monceaux heeft Marville foto’s gemaakt, maar vaak 
pas ná 1862: lang niet al deze projecten waren in 1862 al voltooid. De oplossing 
voor dit probleem lijkt op de methode van Paris Nouveau Illustré: in het album 
werden tekeningen gebruikt. Toch was er bij de wereldtentoonstelling wel dege-
lijk sprake van foto’s, zoals vermeld in de catalogus: de stad toonde in feite foto’s 
van tekeningen. In de collectie van de State Library of Victoria in Melbourne 
heeft de Franse staat na de wereldtentoonstelling van 1880 aldaar, zoals eerder al 
ter sprake kwam, meer dan driehonderd foto’s achtergelaten.217 In de verzame-
ling bevinden zich, zo blijkt uit de online catalogus, vijf foto’s van tekeningen 
van de Parijse pleinen die ook in de Notices van 1862 zijn genoemd.[Fig. 3.12] 
De tekeningen zijn gemaakt door Jules Didier: heldere voorstellingen van de 
pleinen en parken in vol bedrijf, groen en vol bezoekers: een voorstelling van het 
Parijs van de toekomst.218 De reproducties van de tekeningen zijn gemaakt door 
Marville, zo stelt de Australische bibliotheek en heeft ook Françoise Reynaud 
vastgesteld.219

5  n.n. ‘Travaux de la Ville de Paris’, Exposition universelle à Londres en 1862. -5

6  De acht foto’s van het Bois de Vincennes, die aan het eind van dit eerste album waren 
opgenomen, lijken niet van Marville. Er zijn géén negatieven van hem bekend van het Bois de 
Vincennes.
7  Zie hierover meer in hoofdstuk 6.
8  Jules Didier (8-89)
9  Reynaud, ‘Marville and Old Paris’, in: Kennel, Marville, 0. 90-05: p. 05
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Het tweede album dat de stad Parijs op de wereldtentoonstelling in Londen 
liet zien, was geheel gewijd aan het Bois de Boulogne. Dit album bevatte zestig 
‘vues photographiques prises en différents points de la promenade’ – de foto’s 
van Marville, al wordt zijn naam niet genoemd – en veertig tekeningen van 
‘diverse constructies’ in het bos, die later in Alphands boek Les Promenades de 
Paris werden opgenomen.220 Ook dit album met foto’s en tekeningen is verloren 
gegaan, maar zoals Barberie aangeeft, bezit de Bibliothèque Nationale de France  
(bnf) een ander album met zestig foto’s van het Bois de Boulogne dat naar alle 
waarschijnlijkheid een kopie is van het fotogedeelte uit het Londense album.221 
De volgorde van de foto’s is met zorg gekozen, de beloofde ‘promenade’ kan 
inderdaad op de voet worden gevolgd. Het album begint met een foto van de 

0  n.n. ‘Travaux de la Ville de Paris’, in: Exposition universelle à Londres en 1862, 86,  
p. 5

  Charles Marville, Album du Bois de Boulogne. Paris: Bibliothèque Nationale de France, 
reserve fol-ve-69. Het album komt uit de collectie van Georges Sirot, een van de eerste 
verzamelaars van negentiende-eeuwse fotografie. Barberie, Conventional Pictures, 007, p. 

3.12 Jules Didier, ‘Vue du Square du Temple (après dessin), foto waarschijnlijk door 
Charles Marville, albumen zilverdruk van 26,5 x 37,5 cm op karton, State Library Victoria. 
http://handle.slv.vic.gov.au/10381/115171
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nieuwe brede avenue de l’Impératrice, gefotografeerd vanuit de ingang van het 
park richting de stad en neemt de toeschouwer mee op een ronde door het 
park.222 [Fig. 3.13] Slechts af en toe zijn er mensen zichtbaar, duidelijk poserend 
voor de fotograaf, als stoffage – zoals op figuur 3.14. Opvallend zijn ook de foto’s 
die gemaakt zijn tussen de bomen, zoals de foto uit de collectie van het Rijks-
museum. [Fig. 3.15] Het is een gezicht op het sous-bois in het park, een motief 
dat ook in Marvilles foto’s voor Blanquart-Évrard te vinden was.223 Zoals Barbe-
rie opmerkt in zijn proefschrift is het een beeld waarbij de toeschouwer, dankzij 
het meanderende riviertje, van de voorgrond naar achteren wordt meegeno-
men. Een soortgelijke foto is die van de Mare aux Biches van pagina 37 van het 
album in de bnf, ook aanwezig in de collectie van Musée Carnavalet. [Fig. 3.16] 
Het zijn foto’s die in eerste instantie doen denken aan de natuurfoto’s die de 
fotografen, meegetrokken met de schilders van Barbizon, in het Forêt de Fon-

  Zie voor een gedetailleerde beschrijving: idem, pp. -66

  Zie de albums Études photographiques en Etudes et paysages uit de ‘Catalogue Raisonné’ 
van alle uitgaves van Blanquart-Évrard, in Jammes, Blanquart-Évrard et les origines de l’édi-
tion française, 98, 8-

3.13 Charles Marville, (Avenue de l’Impératrice), Album du Bois de Boulogne, 1858-1862, 
bnf, reserve fol-ve-1369, p. 6
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tainebleau maakten, zoals Peter Barberie ook opmerkt.224 Ook Marville maakte 
daar rond 1854 foto’s, niet alleen van de natuur maar ook van de schilders Jean-
Baptiste Corot en Narcisse Díaz de la Peña, quasi-nonchalant poserend op de 
beroemde rotsen.225 De foto’s in het album van het Bois de Boulogne riepen 
bij kunstliefhebbers associaties op met de beelden van het inmiddels beroemde 
bos. Anders dan Fontainebleau was het park van Napoleon iii een constructie, 
een moderne echo van het veel verder gelegen bos. Dit was een gecontroleerde 
omgeving, veilig, binnen direct bereik van de bourgeoisie en van alle gemakken 
voorzien. Dit was Paris nouveau.

Waarschijnlijk op verzoek van zijn opdrachtgevers stelde Marville parallel 
aan de officiële presentatie meerdere albums samen met foto’s van het Bois de 
Boulogne. Napoleon iii gaf een album met 33 foto’s van het Bois de Boulogne 
cadeau aan koning Victor Emmanuel ii van Italië. Dit album bevond zich eerst 
in de collectie van André Jammes en bevindt zich nu in een andere privécollec-

  Barberie, ‘Marville in the Bois de Boulogne’. Kennel, Charles Marville, 0, 68-87

5  Jean-Baptiste Corot (796-875) en Narcisse Díaz de la Peña (807-876)

3.14 Charles Marville, (Kiosque impérial sur le grand lac, bois de Boulogne), 1858-1862. 
Albuminedruk, 23 x 35 cm, Musée Carnavalet, ph 15039



0

3.15 Charles Marville, ‘Gezicht in het Bois de Boulogne (?)’, 1855-1862. Albuminedruk,  
26 x 36 cm, Rijksmuseum Amsterdam. rp-f-2004-19 

3.16 Charles Marville, (Ruisseau dans un sous-bois, bois de Boulogne), 1858-1862.  
Albuminedruk, 26 x 36 cm, Musée Carnavalet, ph 15031
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tie.226 Volgens Barberie zijn de foto’s voorzien van handgeschreven titels ‘on the 
mount’, en wordt op de kaft vermeld dat de foto’s zijn gemaakt door Marville in 
opdracht van de ‘administration municipale’. Opvallend is dat de foto’s te lezen 
zijn als een tocht door het park, een logische opeenvolging van buiten naar bin-
nen. 

Het tweede deel van het album uit de presentatie voor de wereldtentoonstel-
ling van 1862 over het Bois de Boulogne bestond uit veertig bladen met tekenin-
gen. Hoogstwaarschijnlijk waren dat dezelfde tekeningen die vijf jaar later, bij 
de wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs, opnieuw zouden verschijnen, maar 
dan in Les Promenades de Paris, Adolphe Alphands hierboven al genoemde 
boek dat tot 1878 in de wereldtentoonstellingen van onder andere Wenen, Lon-
den en Philadelphia zou worden getoond. Die luxe publicatie bestond uit een 
tekstdeel van 440 pagina’s waarin Alphand tot in detail de aanleg en uitvoering 
van het Bois de Boulogne, het Bois de Vincennes en van de zogeheten ‘prome-
nades intérieures’, de met bomen en groen beplante pleinen en wandelpaden, 
van Parijs toelichtte. De tekst was voorzien van kleine gravures, en daarnaast 
was er een aparte band met 130 platen met kaarten en tekeningen in hout- en 
staalgravures en chromolithografieën van planten en bomen. Deze uitgave werd 
in een oplage van zeker 500 exemplaren rondgestuurd over heel de wereld, van 
Moskou tot Philadelphia en van Franse landbouwscholen tot de koningin van 
‘Hollande’, zo blijkt uit de lijst voor in de uitgave.227

De eerste veertig platen van Les Promenades hebben het Bois de Boulogne als 
onderwerp, en dat aantal komt precies overeen met het aantal ‘tekeningen’ dat in 
1862 getoond werd, dat zijn dus naar alle waarschijnlijkheid dezelfde tekeningen 
die samen met de foto’s in het album van 1862 te zien waren. Naast de kaarten en 
technische tekeningen van de gebouwen en het straatmeubilair dat in het park 
zou worden neergezet, bevat het boek ook acht houtgravures in de stijl van de 
romantische illustraties die Marville twintig jaar eerder maakte bij de boeken 
van Charles Nodier. [Vergelijk figuur 1.2] De eerste vijf staan direct na de eerste 
overzichtskaarten. Bij de eerste plaat, het ‘Vue du grand lac’ [fig. 3.18] is meteen 
al duidelijk hoe de tekenaars aan hun inspiratie zijn gekomen: ze gebruikten 
de foto’s van Marville, in dit geval de afbeeldingen van het album uit de bnf, 
pagina 14 en 16, [fig. 3.17] en voegden daar naar eigen inzicht extra bossages en 
wolken bij. Ook de foto van de Grande cascade van het Rijksmuseum is terug te 

6  Barberie, Conventional Pictures, 007, p. 58n96

7  Alphand, Adolphe. Les Promenades de Paris. Paris: Rothschild, 867, n.p. Het exemplaar 
dat is geschonken aan koningin Sophie bevindt zich nog steeds in het Koninklijk Huisarchief 
in Den Haag. 
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3.17 Charles Marville, zonder titel, Album du Bois de Boulogne. bnf, reserve fol-
ve-1369, p. 16

3.18 Emile Hochereau, ‘Vue du grand lac’, in Promenades de Paris. planche
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zien op de vijfde plaat, met slechts kleine aanpassingen van de tekenaar, Emile 
Hochereau.228 

De Service des promenades van Alphand gebruikte Marvilles foto’s in de pre-
sentatie op de wereldtentoonstelling van 1862 dus op meerdere manieren. Bij het 
onderdeel over de pleinen en het Parc de Monceau en het Bois de Vincennes wa-
ren ze samen met kaarten en technische details te zien, voor het Bois de Boulogne 
waren de foto’s meer autonoom, de zestig beelden van Marville vertelden hun 
eigen verhaal. Daarnaast werden deze ‘verhalende’ foto’s ook gebruikt als voor-
beeld voor de gravures in het in veel grotere oplage gedrukte boek van Alphand.  
De foto’s van Marville en gravures die op basis daarvan gemaakt werden, waren 
in dit geval inwisselbaar. In de tentoonstelling toonde de Ville de Paris de foto’s 
als directe getuige van het nieuwe park, en het lijkt erop dat praktische argu-
menten ervoor zorgden dat voor de grotere oplage prenten werden gemaakt. 

Helaas zijn er geen ooggetuigenverslagen of besprekingen van deze kleine pre-
sentatie van de stad Parijs in Londen. De 6,1 miljoen bezoekers werden verwel-
komd door meer dan 27.000 exposanten, en daarbij vielen deze twee albums 
in de commentaren in het niet.229 Maar Marville liet ook bij zijn persoonlijke 
presentatie, bij de afdeling fotografie, zien dat hij de Ville de Paris als opdracht-
gever had. In de Franse sectie van groep xiv, ‘Photographic Apparatus and Pho-
tography’, toonde hij elf foto’s.230 Naast reproductiefoto’s van tekeningen van 
Leonardo da Vinci en Michelangelo uit Italiaanse bibliotheken, sculpturen en 
een foto van de kathedraal van Milaan, toonde hij ook drie ‘Vues du Bois de 
Boulogne faisant partie d’un album de soixante planches exécutée pour la Ville 
de Paris’, zoals hij in de catalogus liet opnemen.231 Die foto’s werden opgemerkt. 

In zijn bespreking over de fotografie op de Londense wereldtentoonstelling in 
La Lumière schreef Marc-Antoine Gaudin dat de afdeling Franse fotografie be-

8  Emile Hochereau (88-905)
9  Zie ‘Nombre total des exposants des diverses Puissances et de leurs colonies’, Rapport 
de la commission impériale sur la section française de l’Exposition universelle de 1862 suivi de 
documents statistiques et officiels et de la liste des exposants récompensés. Paris: Impr. Claye, 
86, p. 

0  Exposition Universelle de 1862 à Londres, section française. Catalogue officiel publié par 
ordre de la Commission Imperiale. Paris: Imprimerie Impériale, 86, p. 00 en 6; Exposition 
universelle à Londres en 1862. Notices sur les modèles, 86, pp. 8-5

  Brief van Charles Marville aan Martin Laulerie, secretaris van de Société française de 
photographie, in verband met de voorbereiding van de wereldtentoonstelling, 5 maart 86, 
Société française de photographie, dossier Marville
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ter vertegenwoordigd was in ‘vues’ dan in portretten.232 Naast de berggezichten 
van Adolphe Braun en de broeders Bisson noemde hij ook de foto’s van Mar-
ville, die vier landschappen exposeerde ‘d’une beauté incomparable qui ne res-
semblent à rien de ce qu’on a fait en ce genre’.233 Nog meer lof kreeg Marville van 
Edmond Fierlants, die de foto’s ‘hors ligne’ vond: ‘Son Ile de la folie et la Mare 
aux Biches au bois de Boulogne, sont, pour moi, les paysages les plus complets 
de l’exposition; ils ont une harmonie, un aspect que je ne retrouve nulle part.’234 
Ook de jury was onder de indruk: die beloonde Marville met een gouden me-
daille.

Niet alleen het stadsbestuur verspreidde beelden van het nieuwe Bois de Bou-
logne. Uit de collectie van het Amsterdamse Rijksmuseum blijkt dat het bos al 
snel een geliefd onderwerp voor fotografen was geworden: in de collectie van 
deels anonieme stereofoto’s zijn zeker vijftien foto’s van het bos terug te vinden 
die gezien de overeenkomst in begroeiing in dezelfde periode moeten zijn ge-
maakt, soms ook voorzien van de titel ‘Nouveau Paris’ of ‘Paris nouveau’. Ook 
in Paris Nouveau Illustré werd de aanleg van de parken regelmatig in beeld ge-
bracht, net als het eindresultaat. Ze waren een vanzelfsprekend onderdeel ge-
worden van het Parijs van de toekomst. Een plek waar de rijke Parijzenaars hun 
rust en hun ontspanning vonden. Émile Zola liet La Curée, de roman uit 1871 
die de speculatie rondom de transformatie van Parijs door Haussmann als on-
derwerp heeft, beginnen in het Bois de Boulogne. ‘Ce coin de nature, ce décor 
qui semblait fraîchement peint’, is volgens de schrijver voorzien van ‘un air 
d’adorable fausseté’.235 Het Parijse stadsbestuur kon in 1862 in Londen nog geen 
afbeeldingen tonen van de moderne stad. De presentatie van de ontwerpen van 
de groene pleinen, en foto’s van de uitnodigende paden en lanen van het pas 
geopende Bois de Boulogne, kwamen het dichtst in de buurt. Vijftien jaar later 
was de politieke situatie volledig veranderd, maar de nieuwe hoofdstad van de 
bourgeoisie bleef, zoals zal blijken, een geliefd onderwerp.

  Marc-Antoine Gaudin, ‘La photographie à l’Exposition Universelle de Londres’, La 
Lumière, Vol. , no. 0, 0 mei 86, 7-8: p. 7

  Mogelijk telde Gaudin de foto van de kathedraal van Milaan ook mee als ‘landschap’. 
  Fierlants, ‘La photographie à l’Exposition Universelle de Londres’, deel iii, Le Moniteur 
de la Photographie, no. 7, 5 nov. 86, p. 97

5  ‘Ce coin de nature, ce décor qui semblait fraîchement peint, baignait dans une ombre 
légère, dans une vapeur bleuâtre qui achevait de donner aux lointains un charme exquis, un 
air d’adorable fausseté.’ Émile Zola, La Curée. Eerste druk in 87. Parijs: Fasquelle, 975, p. 
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3.5 Blikken op de nieuwe opera

De stad Parijs kreeg bij de wereldtentoonstelling van 1873 in Wenen voor het 
eerst een eigen tentoonstelling binnen de ruimtes van de Franse inzending. 
Adolphe Alphand, die op 1 januari 1870 Directeur des travaux was geworden, 
maakte de metamorfose van de stad tot een van de speerpunten van het imago 
van Parijs. Coördinator van de tentoonstelling was architect Joseph-Antoine 
Bouvard.236 Iedere gemeentelijke dienst toonde op de tentoonstelling de belang-
rijkste projecten. Naast bouwtekeningen en plattegronden waren foto’s daarvoor 
het uitgelezen medium om de vernieuwingen aan de wereld te tonen. Van Mar-
ville waren foto’s te zien van het bijna voltooide neoclassicistische operagebouw 
van Charles Garnier, én hij drukte eerder gemaakte foto’s van Delmaet & Du-
randelle af om als een verslag van één rondgang om en in het gebouw in een 
album te gebruiken. Over die foto’s gaat het in deze paragraaf.

Het gebouw was sinds het begin van de bouw een prestigeproject van Parijs. 
Het theater, het ‘hart van Haussmanns Parijs’, in het centrum van het rijke, wes-
telijke deel van de stad, zou de plek worden waar de bourgeoisie naartoe zou 
gaan om te kijken en bekeken te worden.237 Het ontwerp van Garnier stelde de 
grote trap centraal. Deze grand escalier was de plek waar bezoekers van de duur-
ste loges tot de goedkoopste staplaatsen, de bezoekers die te voet kwamen en die 
die per koets waren afgezet, elkaar zagen en bekeken. In zijn boek Le théâtre uit 
1871, waarin Garnier zijn ideeën over het ideale theatergebouw uiteenzet, wijdt 
hij maar liefst 38 pagina’s aan de trappen; veel meer dan aan de akoestiek, de 
verlichting of het toneel zelf. Alleen de ‘Salles et dépendances’ krijgen een paar 
pagina’s meer.238 De trap was de plek waar zich, los van het gepresenteerde to-
neelstuk in de grote zaal, het grote, elegante schouwspel voltrok.239

Het ontwerp van Garnier was in 1861 goedgekeurd, maar zoals al eerder ver-
meld werd het gebouw pas op 5 januari 1875 opgeleverd; geldproblemen, de 

6  Joseph-Antoine Bouvard (80-90) studeerde architectuur aan de École nationale 
supérieure des beaux-arts in Parijs, vanaf 86 werkte hij voor de Ville de Paris. Van 89 tot 
9 was hij daar Directeur des travaux de la Ville de Paris. Tussen 907 en 909 werkte hij 
aan het nieuwe stratenplan van Buenos Aires – zie hierover Alicia Novick, ‘Planes y proyectos 
para Buenos Aires. El novo plano del centenario’. Seminario de critica, Instituto de Arte Ameri-
cano e investigaciones esteticas. Nov. 998, no. 9.
7  Patrice, Anne en Margaret Higonnet. ‘Facades: Walter Benjamin’s Paris’, Critical Inquiry 
10, no. , maart 98: 9-9: p. 99

8  Charles Garnier, Le théâtre. Paris: Librairie Hachette, 87

9  ‘(...) indépendamment du spectacle des pièces représentées, la vue de grands escaliers 
remplis de monde fut aussi un spectacle pompeux et élégant’, idem, pp. 58-59
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Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871 en de daaropvolgende Parijse Commune 
zorgden voor flinke vertraging. Schrijver en journalist Victor Fournel noemde 
de vertraging in 1865 al exemplarisch voor Paris nouveau: wie het resultaat wilde 
zien, was veroordeeld in de coulissen naar een toneelstuk te kijken dat einde-
loos werd verlengd en waarvan slechts de contouren zichtbaar waren.240 Op het 
moment van de tentoonstelling in Wenen was het gebouw dus nog niet toegan-
kelijk.

De voortgang en het ontwerp van de bouw werden continu nauwkeurig vast-
gelegd. Volgens Garniers eigen rapporten waren eind 1869 in totaal 15.673 te-
keningen gemaakt.241 Garnier huurde de fotografen van de firma Delmaet & 
Durandelle van 1864 tot 1869 in om de vorderingen en afzonderlijke onderdelen 
van het operagebouw vast te leggen.242 De firma maakte 195 foto’s van de bouw 
en van veel losse sculpturen voordat die in of aan het gebouw werden aange-
bracht, ‘toutes les fois que quelques changements importants survenaient dans 
le chantier’, aldus Garnier.243 Daarnaast fotografeerden ze gipsmodellen van or-
namenten en voltooide bronzen en beelden, als een inventaris van alle onderde-
len die later in het gebouw opgenomen zouden zijn. Daarnaast voorzag Garnier 
ook de mogelijkheid dat er een publicatie zou komen, zo schreef hij: ‘Si plus 
tard on voulait faire une monographie de l’Opéra, les éléments photographiques 
qu’alors on posséderait facilteraient beaucoup cette publication.’244 De foto’s van 
Delamaet & Durandelle waren gedateerd en genummerd. De laatste, nummer 
195, werd gemaakt in augustus 1869. De bouw kwam in 1870 door de oorlog en 
de Commune stil te liggen, en kwam net als de rest van de Derde Republiek 
(1871-1940) daarna maar langzaam op gang. Omdat het Ministère des travaux 
publics voor de wereldtentoonstelling in Wenen in 1873 toch een album over 
de nieuwe opera wilde presenteren, werd Marville gevraagd de inmiddels bijna 
voltooide buitenkant van het gebouw vast te leggen. Na Wenen was het album 

0  ‘Celui qui veut admirer le Paris nouveau doit donc se résigner à acheter son admiration 
au prix qu’elle mérite. Il est condamné au spectacle indéfiniment prolongé de la coulisse et à 
tout ce tripotage des machinistes que la toile de fond cache à l’Opéra’. Fournel, Paris Nouveau 
et Paris Futur, 865, p. 

  Christopher Mead, Charles Garnier’s Paris Opéra. Architectural Empathy and the Renais-
sance of French Classicism. Cambridge & London, mit Press, 99, p. 9

  Ulrich Keller, ‘Durandelle, the Paris Opéra and the Aesthetic of Creativity’, in: Gazette 
Des Beaux Arts , no. 8-9, 988, pp. 09-8; Elvire Pérégo, ‘Delmaet et Durandelle 
ou ‘La rectitude des lignes’ – Un atelier du xixe’, in: Photographies no. 5, July 98, 5-75

  Archives Nationales, Serie Aj.5, rapport du 9 janvier 866, no. , travaux pendant 
l’année 865, geciteerd in Pérégo, ‘Delmaet’, 98, p. 66

  Idem
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3.19 Delmaet & Durandelle (foto, 1867), Charles Marville, (afdruk, 1872/73), ‘Entrée Na-
poléon’, Opéra Ministère des Travaux Publics, Bâtiments civils, Opéra. 1873 (Vienne, 
Philadelphie) Albuminedruk. enpc, ph 127 a-7
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ook in 1876 in Philadelphia te zien. Tegenwoordig is het album in het bezit van 
de École Nationale des Ponts et Chaussées (enpc).245 

Dit album bevat naast 21 foto’s van Delmaet & Durandelle zonder auteursken-
merk ook 18 foto’s met het droogstempel ‘Ch. Marville, Photographe des musées 
nationaux’. De beschouwer wordt van de buitenkant van het gebouw naar bin-
nen en dan via de grote trap naar boven geleid. Net als bij het Bois de Boulogne 
wist Marville de toeschouwer dus in het nog in aanbouw zijnde gebouw te plaat-
sen. 

Alles wijst erop dat Marville in 1873 ook de afdrukken maakte van de door 
Delmaet & Durandelle gemaakte opnames. Hij stuurde tweemaal een factuur 
naar het ministerie voor het maken van deze foto’s: op 24 juni 1873 een nota 
voor 15 nauwkeurig gespecificeerde opnames, clichés, à 40 franc per stuk en 90 
afdrukken à 4 franc per stuk – 6 afdrukken van elke foto –, en op 16 juli van 
hetzelfde jaar kreeg het ministerie een tweede rekening voor 6 clichés en 185 
afdrukken voor dezelfde stuksprijs.246 Die grote laatste hoeveelheid afdrukken 
lichtte Marville toe als ‘divers sujets exécutés à l’Opéra jusqu’à ce jour’. Op basis 
van de eerdere aantallen zou dat betekenen dat hij naast zes afdrukken van de 
zes nieuwe clichés ook 24 reeds bestaande opnames van Delmaet & Durandelle 
in zesvoud had afgedrukt. Sommige foto’s zijn duidelijk opnieuw afgedrukt [ver-
gelijk fig. 3.19 en 3.20]: de op oudere foto’s zichtbare affiches voor de wereldten-
toonstelling van 1867 zijn afgedekt in de afdrukken voor het album van 1873. 
Kennelijk was informatie over de datum waarop de foto’s gemaakt waren on-
gewenst. Die informatie kon Marville verhullen bij het opnieuw afdrukken van 
de foto’s. Gezien de verschillen in voltooiing van het gebouw is duidelijk te zien

5  Het gaat om ph 7- Ministère des Travaux Publics – Bâtiments civils – Opéra, col-
lectie enpc, fonds ancien.
6  Archives Nationales, aj//5, Briefwisseling ‘Photographie M. Marville’

3.20 Delmaet & Durandelle, (Entrée Napoléon) (Detail linksonder), 1867. Albumine-
druk. enpc, Vues diverses des travaux de l’Opéra, ph 382
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dat bij de indeling van het album de chronologie van de bouw niet werd gevolgd: 
het idee dat het gebouw al te betreden was, was een belangrijker boodschap dan 
die van de bouwgeschiedenis van het monument.

Martin Bressani en Peter Sealy suggereren dat Marville ten opzichte van Del-
maet & Durandelle de ‘public photographer’ van de opera was.247 Bovenstaande 
analyse van het album van de enpc bevestigt deze theorie: terwijl Delmaet & 
Durandelle in dit geval in de eerste plaats voor de architect werkten, hadden 
Marvilles foto’s hier als doel het gebouw aan een groot publiek te tonen. Het 
belang van de foto’s lag in dat wat er uiteindelijk in werkelijkheid, dus in de 
stad, te zien was. De foto’s van Marville, van onder andere de entree en de grote 
toegangstrap, tonen vooral een belofte, een paleis voor de toekomst, de ingang 
en de trappen waarover de bourgeoisie hun entree kunnen maken. [Fig. 3.21 en 
3.22] De trap die in het ontwerp van Garnier ook een belangrijke rol speelde. Op 

7  Martin Bressani and Peter Sealy, ‘The Opéra Disseminated: Charles Garnier’s Le Nou-
vel Opéra de Paris (875-88)’, in: Stephen Bann (ed.), Art and the Early Photographic Album, 
New Haven and London: Yale University Press, 0, 95-9: p. 6n5

3.21 Charles Marville, ‘Entrée’. Albuminedruk. enpc, Opéra Ministère des Travaux 
Publics, Bâtiments civils, Opéra. 1873 (Vienne, Philadelphie) ph 127 a-7





3.22 Charles Marville, ‘Le grand escalier en travaux, d’en bas’. Albuminedruk. enpc, 
Opéra Ministère des Travaux Publics, Bâtiments civils, Opéra. 1873 (Vienne, Philadel-
phie) ph 127 a-20





het dak maakte de fotograaf twee foto’s van de koepel van het gebouw met op de 
achtergrond de indrukwekkende skyline van Parijs, en op beide foto’s is nog net 
de rand van het dak te zien, die subtiel aansluit op het ritme van de nieuwe ge-
bouwen rondom de Opéra. [Fig. 3.23 en 3.24] Van de zaal, de loges en het toneel 
is in het album geen enkele foto te zien.248 

Vanaf het moment dat Garniers ontwerp was goedgekeurd, werd ook het stra-
tenplan rondom de opera aangepast: met een rechte avenue moest de nieuwe 
façade vanaf het Louvre en het place du Théâtre Français zichtbaar zijn. De aan-
leg van deze avenue Napoléon, genoemd naar de machtigste persoon van het 
Second Empire, liep echter net als de bouw van de opera zelf grote vertraging op. 
Niet alleen politieke gebeurtenissen waren een hindernis, de avenue was dwars 
door een heuvel, la Butte aux Moulins, gepland. Tot 1876 was alleen het begin en 
eind van de avenue toegankelijk, het midden moest nog worden afgegraven. Zo-
als de eerste foto’s van de voltooide opera, bijvoorbeeld die van Albert Mansuy 
[fig. 3.25], alleen maar doen vermoeden, konden fotografen tot 1877 maar een 
deel van de avenue tonen – ze stonden naar alle waarschijnlijkheid met hun rug 
tegen de nog niet weggevaagde heuvel.249

Pas in juni 1876, met oog op de wereldtentoonstelling van 1878, werden in 
korte tijd een groot aantal eerder geplande straten aangelegd en projecten uit-
gevoerd, waaronder de avenue de l’Opéra, zoals de boulevard genoemd werd na 
de val van het Second Empire in 1870. De woningen moesten onteigend worden 
door middel van een ‘Déclaration d’utilité publique’, een verklaring dat de nieu-
we avenue het algemeen belang zou dienen. Vanaf november 1876 werd er in 
razend tempo gesloopt, zo valt te lezen in L’Illustration, dat de werkzaamheden 
op de voet volgde.250 Vijf aannemers waren gelijktijdig dag en nacht bezig met 
de sloopwerkzaamheden. Niet lang na het begin van de werkzaamheden zou 
Marville de opdracht krijgen om het terrein te fotograferen. In 1878 presenteer-
de de stad Parijs zichzelf in het hart van het tentoonstellingsterrein in een eigen 
paviljoen. Zoals de speciale catalogus van die presentatie vermeldde, waren er 
driedimensionale modellen van de belangrijkste gemeentelijke monumenten en 

8  Kennel noemt een publicatie met de titel L’Opéra de Paris construit par M. Charles 
Garnier: architecture, sculpture, décorative: extérieur & intérieur uit 878 als het laatste boek 
waarin foto’s van Marville zijn opgenomen. Een object met die naam bevindt zich in het 
Getty Institute en het blijkt te gaan om een portfolio uit ca. 876 met dezelfde verzameling 
van 9 foto’s die ook in bezit zijn van de enpc, met in totaal 5 foto’s gemaakt door Marville. 
Kennel, Charles Marville, 0, p. 8

9  Albert Mansuy (8-870)
50  L’Illustration, 9 december 876, p. 7





3.23 Charles Marville, (Uitzicht vanaf het dak naar het noord-noordoosten). Albumine-
druk. enpc, Opéra Ministère des Travaux Publics, Bâtiments civils, Opéra. 1873 (Vienne, 
Philadelphie) ph 127 a-11

3.24 Charles Marville, (Uitzicht vanaf het dak naar het noordwesten). Albuminedruk. 
enpc, Opéra Ministère des Travaux Publics, Bâtiments civils, Opéra. 1873 (Vienne, 
Philadelphie) ph 127 a-12





gebouwen te zien, en kaarten, tekeningen en foto’s van oud en nieuw Parijs.251 
Naast de kaarten van de belangrijkste veranderingen in het stratenpatroon moe-
ten daar ook de foto’s van de doorbraak van de avenue de l’Opéra, samen met die 
van de oude en nieuwe straten te zien zijn geweest. In welke kaders, en op welke 
manier de samenwerking tussen de fotograaf en zijn belangrijkste opdrachtge-
ver, de Ville de Paris, verliep, zal worden uitgelicht in het volgende hoofdstuk.

5  Notices sur les objets et documents exposés par les divers services de la Ville de Paris et 
du Département de la Seine. Exposition Universelle de 1878, Paris: Imprimerie Centrale des 
Chemins de Fer, 878

3.25 Albert Mansuy, ‘Nouvel Opéra’, 1868-1870. Albuminedruk, 16 x 21 cm, Rijks-
museum Amsterdam, rp-f-f16607
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4. la fièvre documentaire.
het parijse stadsbestuur schrijft

geschiedenis met documenten252

‘L’histoire complète d’une grande ville comme Paris se compose de 
deux parties très-distinctes: la partie topographique ou monumen-
tale, c’est-à-dire l’histoire des rues, des édifices, des enceintes, etc., et 
la partie politique, c’est-à-dire l’histoire des faits dont la ville a été le 
théâtre.’253

Adolphe Berty, ‘Les trois Ilots de la Cité’, 860

Nadat in de voorgaande hoofdstukken de bredere historische perspectieven op 
de negentiende-eeuwse straatfotografie en de verschillende functies die fotogra-
fie in opdracht vervulde zijn behandeld, komen we in dit hoofdstuk bij Marvil-
les foto’s van de Parijse straten. Wat was de houding van het Parijse stadsbestuur 
ten opzichte van fotografie en geschiedenis, van wie kreeg Marville mogelijk zijn 
opdrachten en wat was het beoogde doel van de foto’s? 

Om die vragen te behandelen, wordt eerst ingegaan op de houding van de 
Ville de Paris ten opzichte van de fotografie vanaf het begin van de uitvinding. 
Daarnaast komen enkele specifieke albums en projecten van de Ville de Paris 
ter sprake waarin de transformatie van de stad en de documentatie daarvan 
centraal stond. Deze laten zien dat Marvilles foto’s van de straten niet op zichzelf 
staan. Aan het eind van het hoofdstuk komen de foto’s van Marville uitgebreid 
aan bod – hoewel hij het grootste deel al ruim vóór de Commune had gemaakt, 
dateert de documentatie erover vanwege de brand in het Hôtel de Ville pas van 
na 1871. Het eerste deel van het hoofdstuk geeft aan in welke administratieve 

5  Delen van deze tekst zijn eerder gepubliceerd als Joke de Wolf, ‘“Documents, vues et 
reproductions”. Parisian photographs as administrative viewing tools’, in Steffen Haug en 
Gregor Wedekind (eds.), Die Stadt und ihre Bildmedien. Das Paris des 19. Jahrhunderts. Pader-
born: Wilhelm Fink Verlag, 08, 7-9

5  Adolphe Berty, ‘Les trois Ilots de la Cité compris entre les Rues de la Licorne, aux Fèves, 
de la Lanterne, Du Haut-Moulin et de Glatigny’, in: Revue Archéologique, Nouvelle série, Vol. 
, 860, no. , 97-5 en 66-90: p. 97
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context de foto’s konden ontstaan, de directe geschreven bronnen over de beel-
den die vooralsnog bekend zijn, zijn pas van enkele jaren nadat ze zijn gemaakt.

4.1 Documents, vues et reproductions: foto’s als administratieve
kijkinstrumenten

Architect en historicus Adolphe Berty schreef de aan het begin van dit hoofd-
stuk geciteerd regels in 1860 in de Revue Archéologique, als een introductie voor 
een artikel over drie huizenblokken op de Île de la Cité die kort daarvoor waren 
gesloopt.254 Berty stelde zijn collega-archeologen en historici voor zich niet te 
beperken tot de politieke geschiedenis van Parijs, maar ook de topografische 
en monumentale geschiedenis van deze structuren mee te nemen in hun on-
derzoek, als afzonderlijk onderdeel. De geschiedenis van de monumenten van 
Parijs zou vooraf moeten gaan aan de politieke geschiedenis, en dat onderzoek 
moest zo objectief mogelijk worden uitgevoerd.255 Juist omdat Haussmann en 
zijn voorgangers de politieke macht hadden om volledige buurten weg te vagen, 
zoals die op het Île de la Cité, konden Berty en zijn collega’s in grote mate putten 
uit de nieuwe informatie die de Parijse grond hun gaf. Maar Berty was waar-
schijnlijk niet alleen hierdoor op het spoor gekomen dat hij nu propageerde. 

In 1833 bereidde François Guizot, op dat moment minister van L’instruction 
publique, een publicatie voor onder de titel Documents inédits relatifs à l’Histoire 
de la France. Alle Franse departementen kregen instructies om documentatie 
over monumenten in hun regio uit hun archieven op te sturen, zodat aan de 
hand van de gebruiken en sociale omstandigheden de eigen geschiedenis kon 
worden geschreven.256 

De commissie die deze publicatie redigeerde, het Comité historique des Arts et 

5  Adolphe Berty, pseudoniem voor Adolphe Eugène Étienne Boulet (88-867) was een 
leerling geweest van Ingres, maar nadat hij op zijn twintigste werd veroordeeld voor de moord 
op zijn maîtresse verbleef hij na zijn gevangenschap een tijd in Australië. Bij terugkomst begon 
hij onder zijn nieuwe naam te werken voor de Ville de Paris, als medewerker van Alfred Lenoir. 
55  ‘De même que l’étude de la constitution des corps doit précéder l’étude de leurs 
propriétés, l’histoire monumentale de Paris doit en précéder l’histoire politique, et il faut se 
garder de les mêler toutes deux.’ Berty, ‘Les trois Ilots de la Cité’, 860, p. 99

56  ‘(...) pourvu [que ces documents] révèlent quelque face ignorée des mœurs et de l’état 
social d’une époque de notre histoire: tel sera le but de ces travaux.’ François-Pierre-Guil-
laume Guizot, ‘Rapport ii: Rapport au roi sur les mesures préscrites pour la recherche et la 
publication des documents inédits relatifs à l’histoire de la France’,  november 8, in: 
Collection de documents inédits sur l’histoire de France. Rapports au Roi et Pièces, Paris: Impri-
mérie Royale, 85, p. 
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Monuments, was in 1844 ook verantwoordelijk voor het oprichten van de Revue 
Archéologique, het orgaan waarin Berty zijn artikel publiceerde, met als onderti-
tel ‘Recueil de Documents et de Mémoires relatifs à l’étude des monuments et à la 
philologie de l’antiquité et du moyen âge’, onder directie van Jules Gailhabaud.257 
Vele nationale en particuliere initiatieven, gericht op het bestuderen van de ar-
chieven en het verspreiden van de opgedane kennis, zouden volgen. Een van de 
meest opmerkelijke was de publicatie van Albert Lenoir, wiens vader, Alexandre 
Lenoir, de oprichter was geweest van het Musée des monuments français en pro-
minent lid van de al eerder genoemde Commission des monuments historiques. 
Vanaf 1840 tot 1867 publiceerde Albert Lenoir in de Statistique Monumentale, met 
steun van het Parijse stadsbestuur, een overzicht van alle als zodanig bestempelde 
monumenten van Parijs, op de meest wetenschappelijke, niet-religieuze manier: 
elk gebouw was zo nauwkeurig mogelijk opgemeten, en was geïnventariseerd in 
meerdere kaarten, detailtekeningen en dwarsdoorsnedes.258 

In 1860, in het jaar dat Napoleon iii de stadsuitbreiding doorvoerde waardoor 
de stadsgrenzen werden verlegd tot de limieten die Parijs intra-muros tot van-
daag heeft, initieerde Haussmann een nieuwe commissie die zorg moest dragen 
voor de geschiedschrijving van Parijs: de Commission des travaux historiques. 
Deze commissie bestond uit een selecte groep ambtenaren en wetenschappers, 
ze werden vanaf 1865 in de dagelijkse praktijk ondersteund door een Service des 
travaux historiques.259 Samen zouden zij, volgens Haussmann op aandringen 
van de keizer zelf, verantwoordelijk worden voor het opzetten van een museum 
over de geschiedenis van Parijs, en het samenstellen van de Histoire Générale de 
Paris, een boekenproject met een bijzondere doelstelling.260 Die Histoire Géné-
rale kon namelijk geen eenvoudige vertelling van de geschiedenis van Parijs zijn, 
dat zou niet voldoen aan de eisen van de moderne kritiek, meende Haussmann. 
Inmiddels waren de etnografie, de archeologie en de linguïstiek de geschiede-
nis te hulp gekomen. Ook aan een algemene geschiedenis was geen behoefte, 
want, schreef Haussmann, de bibliografie van Parijs werd jaarlijks met meer ti-
tels uitgebreid, maar zelden was dat een ‘livre irréprochable’, het drukwerk en 
de gravures waren zo kostbaar dat er zelden een boek verscheen dat voldeed 
aan de eisen van zo’n gewichtig onderwerp.261 Omdat Parijs een geschiede-
nis verdiende die de stad waard was, ‘une histoire digne d’elle’, zou de Histoire  

57  De Mondenard, La mission héliographique, 00, p. 8; Jules Gailhabaud, ‘Prospectus’, 
Revue Archéologique, Vol. , 5 april 8, -

58  Albert Lenoir (dir.), Statistique Monumentale de Paris. Paris: Imprimerie Impériale, 867

59  Zie voor de details over de taakverdeling paragraaf  van de Annex
60  Lazare-Maurice Tisserand en Georges Eugène Haussmann, Histoire Générale de Paris. 
Introduction. Paris: Imprimérie impériale, 866, p. 8
6  Idem, p. 0
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Générale de Paris geen geschiedenisboek worden, maar zou het bestaan uit een 
serie publicaties met of over documentatie over de geschiedenis van Parijs, met 
aanvankelijk twee deelgebieden: die van L’Administration parisienne, met de na-
druk op historische documenten, en de Topographie historique du vieux Paris.262 

Nadat hij als illustrator betrokken was bij de Statistique Monumentale de Pa-
ris om hiervoor een ‘plan archéologique de l’ancien Paris’ te maken, was ook 
Adolphe Berty van 1860 tot zijn dood in augustus 1867 werkzaam bij de Ser-
vice des travaux historiques: hij was verantwoordelijk voor het samenstellen van 
de eerste delen van de Topographie historique du vieux Paris.263 Hierin werden 
nauwkeurige tekeningen en beschrijvingen van huizenblokken (‘îlots’) voorzien 
van historische en topografische details van de vroegste geschiedenis van Parijs 
tot aan de Franse Revolutie. 

Al deze projecten, tijdschriften en commissies kunnen gezien worden als 
symptomen van wat Charles-Olivier Carbonell omschreef als ‘le fièvre docu-
mentaire’, een documentenkoorts die Frankrijk tussen 1830 en 1870 zou tref-
fen.264 Een koorts die zou leiden tot een groot aantal publicaties die gewijd wa-
ren aan het bestuderen en de reproductie van ‘originele documenten.’ En hoewel 
Carbonnell de techniek niet noemt, werd precies in de periode dat deze docu-
mentenkoorts ontstond en zich verspreidde, de fotografie uitgevonden, ontwik-
keld en geïntegreerd in alle aspecten van de moderne en de oude wereld. En 
presenteerde Parijs zichzelf in die wereld als middelpunt.265 

6  Zie Adolphe Alphand, Notes du directeur à l’appui du budget de l’exercice 1872. Dé-
partement de la Seine. Ville de Paris. Direction des travaux. Paris: Imprimerie Poitevin, 87, 
Baron Charles Poisson, Mémoire sur l’œuvre historique de la Ville de Paris, Paris: Imprimérie 
Impériale, 867, p. 9; en Tisserand en Haussman, Histoire Générale de Paris. Introduction, 
866, pp. 0-. De serie van de Histoire Générale zou, nadat de laatste band in 987 was 
verschenen, uiteindelijk 76 banden tellen. Zie Bernard Billaud, Bibliographie des publications 
de la Commission des travaux historiques de la Ville de Paris, Bulletin de la Bibliothèque et des 
Travaux Historiques, Vol. xii, 987

6  De Statistique Monumentale, in 80 begonnen door Albert Lenoir, werd overscha-
duwd door Haussmanns project, en Lenoir moest zich beperken tot twee banden, beide 
gepubliceerd in 867. Zie bhvp, Archives, Ms. 07, Fol. 

6  Carbonell introduceert de term ‘fièvre documentaire’ om de atmosfeer te omschrijven 
die Louis Halphen in 9 schetst die was ontstaan na het initiatief van Guizot, en stelt dat 
deze ‘epidemie’ tot in de jaren 870 heeft geduurd. Halphen gebruikt de term ‘fièvre’ overi-
gens niet, zijn hoofdstuk heet ‘La chasse aux documents’. Charles-Olivier Carbonell, Histoire 
et Historiens. Une mutation idéologique des historiens français. 1865-1885. Toulouse: Privat, 
976, p. 0; Louis Halphen, L’Histoire en France depuis cent ans. Paris: Librairie Armand 
Colin, 9, pp. 57-79

65  François Arago bejubelde de daguerreotypie in 89 voornamelijk vanwege de beteke-
nis die de techniek kon hebben voor de wetenschap. Rapport de M. Arago sur le daguerréotype, 
89, p. 50





Commerciële portretfotografen begonnen hun studio’s langs de Seine en in de 
passages van het Palais Royal, en bewogen zich, zoals Elizabeth Anne McCau-
ley heeft laten zien, samen met de flaneurs richting de boulevards.266 Anderen 
probeerden een praktijk op te bouwen met andere toepassingen van het nieuwe 
medium, bijvoorbeeld met het maken van foto’s voor het stadsbestuur en andere 
overheidsinstellingen. Zo beschreef Charles Monselet in zijn boek Les Ruines de 
Paris (1857), een boek dat zich afspeelt rondom de sloop van de huizen rond de 
Notre-Dame tussen 1851 en 1853, dat fotografie een uitstekende techniek zou zijn 
om de transformatie van de stad vast te leggen: ‘De longtemps on ne verra une 
semblable période, qui, par sa nature transitoire, devait forcément se dérober 
à la peinture, et qu’ont seules consacrée de rares épreuves photographiques.’267 
Dergelijke foto’s maakte Charles Marville iets meer dan tien jaar later in op-
dracht van de stad. 

Marville was niet de enige die als fotograaf in opdracht van de Ville de Paris 
werkte. In de volgende paragrafen wordt een serie van soortgelijke opdracht-
foto’s en illustraties besproken die ontstonden onder of vanuit het Parijse stads-
bestuur, waar de opdracht aan Marville voor de foto’s van de straten er één van 
was. Hiermee wordt duidelijk in welke context Marvilles foto’s ontstonden, 
welke status de fotografie had bij het stadsbestuur en op welke manier de foto’s 
beschreven en, voor zover mogelijk na te gaan, gearchiveerd werden.

 
4.2 Le Secq: souvenirs en sloop

Al in 1851, kort na de introductie van het droge papieren negatiefproces dat ca-
lotype werd genoemd, en de introductie van het natte collodionproces, ontston-
den twee fotoseries die direct te maken hadden met de Ville de Paris.268 Zoals 
Eugenia Parry Janis heeft laten zien, was schilder en fotograaf Henri Le Secq een 
van de eersten die de transformatie van de stad heeft vastgelegd, een transfor-

66  Zie McCauley, Industrial Madness, 99. Over vroege ontwikkelingen op het gebied 
van de daguerreotypie in Parijs, zie Françoise Reynaud en Shelley Rice, Paris et le daguerréo-
type, Paris: Paris-Musées, 989

67  Charles Monselet, Les Ruines de Paris, tome . Brussel: Collection Hetzel, 857, p. 

68  In juni 850 publiceerde Gustave le Gray zijn traktaat waarin hij uitlegde dat een met 
was geïmpregneerd papier gebruikt kon worden als ‘droog’ negatief. Dit betekende dat nega-
tieven meerdere dagen van tevoren geprepareerd konden worden. In 85 perfectioneerde de 
Engelsman Scott Archer het natte collodionproces waarbij glasplaten de dragers werden van 
de negatieven, waardoor veel scherpere afbeeldingen ontstonden en de belichtingstijd verkort 
werd. Zie Frizot, A New History of Photography, 998, 59-0 





matie die al was begonnen lang voordat Haussmann zijn functie als prefect zou 
aanvaarden.269 In 1852 en 1853 fotografeerde Le Secq het gebied rond het Hôtel 
de Ville en de Île de la Cité, en in 1854 gaf hij een album met 22 van zijn foto’s aan 
Jean Jacques Berger, de prefect van de Seine die op dat moment juist afscheid 
had genomen. De vader van Henri Le Secq, Auguste-Jean-Catherine Le Secq, 
was assistent van de prefect in het Hôtel de Ville, nadat hij eerder ‘chef du bureau 
des archives’ was geweest, belast met het archiveren van onder andere kaarten 
van ‘monuments publics’.270 Nadat Haussmann Berger eind 1853 verving, werd 
Le Secq senior benoemd tot burgemeester van het negende arrondissement in 
Parijs, nu het vierde arrondissement, het gebied waarin het Hôtel de Ville, het 
Ile Saint-Louis, het Ile de la Cité en het Arsenal liggen.271 Precies de plekken die 
ook op de foto’s in het album te zien zijn. Zoals Janis suggereert is het heel waar-
schijnlijk dat het album een persoonlijk geschenk was waarin Le Secq junior een 
hommage bracht aan de veranderingen die onder Berger waren begonnen en 
uitgevoerd in het gebied dat bestuurd zou worden door zijn vader.272 Hoewel het 
album niet onstond in opdracht van de Ville de Paris, was het project er dus wel 
aan verbonden, en tonen de foto’s situaties die grote overeenkomst vertonen met 
de foto’s van Marville. Daarnaast zijn er overeenkomsten in de manier waarop 
de omgang met de foto’s in de loop der tijd is veranderd tussen de foto’s van Le 
Secq en die van Marville. 

De meeste foto’s in het album, dat zich nog steeds in de collectie van de Bi-
bliothèque historique de la Ville de Paris (bhvp) bevindt, tonen de gebouwen 

69  Henri Le Secq (88-88). Zie over de transformatie vóór Haussmann: Karen Bowie 
(ed.), La modernité avant Haussmann. Formes de l’espace urbain à Paris 1801-1853, Paris: 
Edition Recherches, 00. Over Henri Le Secq: Eugenia Parry Janis en Josiane Sartre, Henri 
Le Secq: Photographe de 1850 à 1860. Catalogue Raisonné de la Collection de la Bibliothèque des 
Arts Décoratifs, Paris, Paris 986, en Eugenia Parry Janis, ‘Demolition Picturesque: Photo-
graphs of Paris in 85 and 85 by Henri Le Secq’, in: Peter Walch and Thomas F. Barrow 
(ed.), Perspectives on Photography: Essays in Honor of Beaumont Newhall. Albuquerque: Uni-
versity of New Mexico Press, 986, -66

70  Auguste-Jean-Catherine Le Secq (79-86). ‘Troisième bureau: Archives: M. le Secq, 
chef du bureau. Garde et conservation des archives de la préfecture du département, tenue 
du répertoire des actes sujets à l’enregistrement, classement des ordonnances royales et des 
décisions ministérielles, conservation des plans des monuments publics, établissement du 
sommier général et du plan terrier des propriétés de la ville et du département, classement 
des titres, confection du simmier des réserves domaniales.’ ‘Préfecture du département de la 
Seine’, in: Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Seine, 8,  
no. , p. 5
7  Le Secq zou tot 860 burgemeester blijven van dit arrondissement
7  Zie ook Janis, ‘Demolition Picturesque’, 986, pp. -





die op dat moment al deels of volledig gesloopt zijn, zoals de foto’s ‘La tourelle. 
Place de l’Hôtel de Ville’ en ‘Les démolitions de la rue Saint-Martin’. [Fig. 4.1 en 
4.2] De motivatie van Le Secq om dit vast te leggen, is vaak toegelicht met de 
uitspraak dat hij ‘un ami du pittoresque’ zou zijn, die uit nostalgie handelde, of 
als, zoals Shelley Rice speculeert, ‘an elegy to a disappearance that, in historical 
terms, had not yet occurred on a widespread scale’.273 

De bijschriften wijzen echter in een andere richting. Hoewel Le Secq inderdaad 
was opgeleid als een schilder, en zoals veel van zijn tijdgenoten een voorkeur 
had voor het pittoreske, suggereren de bijschriften bij de foto’s een minder ro-
mantische blik. In de catalogi van de bhvp en in de literatuur die hierboven is 
geciteerd, zijn de beschrijvingen van de hoek waaruit de foto is genomen, met de 
straatnamen en de datum van de sloop, in potlood onder de foto’s geschreven, 
de titels van de werken geworden. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze toegevoegd op 
of na het moment dat het album in de bibliotheekcollectie werd opgenomen, in 
1881.274 De toelichtingen op de foto’s, gesigneerd door Le Secq zelf in het negatief, 
vertellen een ander verhaal. Terwijl bijvoorbeeld op foto nummer 13 het bijschrift 
in potlood de afbeelding omschrijft als ‘Le pont N.D. et le quai de Gervres [sic] 
(au moment de la Démolition)’, schreef Le Secq zelf ‘pont Notre-Dame, Paris, h. 
Le Secq, 1853’. En op foto nummer 9 stelt het bijschrift in potlood ‘Démolitions 
de la rue de Rivoli (ancien Logis Jean Tison)’, terwijl Le Secq slechts schreef ‘Mai-
son rue Jean Tison, h. Le Secq. Paris. 1852’. Uiteraard waren de gebouwen op het 
moment dat de fotograaf zijn foto maakte nog niet gesloopt. In zijn bijschriften 
concentreert Le Secq zich op de monumenten die wel overblijven – zoals de Tour 
St. Jacques, of de place du Carrousel. Slechts een keer, bij de place du Carrou-
sel, gebruikt hij het woord ‘Démolitions’. En één keer, in de één na laatste foto 
van het album, schrijft hij ‘Souvenir de l’ancien Pont Neuf ’. Le Secq beschouwt 
de gebouwen die hij fotografeert dus expliciet als monumentale gebouwen, als 
structuren die een tijdloosheid hebben ondanks hun fysieke verdwijning. Deze 
instelling kan verklaard worden door Le Secqs betrokkenheid bij de Mission Hé-
liographique (zie hoofdstuk 2.1).275 Doel was, in de woorden van La Lumière, 

7  Idem, p. 9; Rice, Parisian Views, 997, p. 

7  Zoals te lezen is op de tweede pagina van het album is het album afkomstig uit de 
erfenis van “M. Amadée Berger, président de la Cour de Comptes, fils de M. J. Berger, ancien 
préfet de la Seine, décédé le 7 janvier 88.” Janis, ‘Demolition Picturesque’, 986, p. 6n. 
Het gaat om Cote 0-res-0, bhvp

75  Als leerling van de schilder Paul Delaroche was Le Secq bevriend geraakt met Gustave 
le Gray, een van de pioniers op het gebied van nieuwe fotopraktijken en -technieken. Le Gray 
introduceerde de techniek in 88 aan Le Secq. De Mondenard, La mission héliographique, 
00, p. 5





het tijdschrift van de Société Héliographique: ‘reproduire photographiquement 
nos plus beaux monuments, ceux surtout qui menacent ruine et qui exigent des 
réparations urgentes.’276

Het lijkt erop dat Le Secq, nadat hij deze grote opdracht had uitgevoerd, be-
greep dat hij met deze foto’s niet alleen de grote verandering in het straatbeeld 
zou vastleggen die Berger had geïnitieerd. Hij fixeerde ook de monumenten die 
nu nog wél gespaard werden, omdat die ook niet vanzelfsprekend het eeuwige 
leven zouden hebben. Hij maakte met dit album een archief, een document 

76  ‘Il s’agit de reproduire photographiquement nos plus beaux monuments, ceux surtout 
qui menacent ruine et qui exigent des réparations urgentes.’ La Lumière, 9 juni 85, geci-
teerd in idem, p. 8

4.1 Henri Le Secq, ‘La tourelle. Place de l’Hôtel de Ville, H. Le Secq. Paris. 1852’ Zoutdruk 
van calotype, uit Album Berger, p. 6. bhvp
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waarmee hij de ‘ruïnes zou redden van de vergetelheid’ met de nieuwste techniek 
die daarvoor beschikbaar was.277 Le Secqs Album Berger was een persoonlijke, 
intieme dankzegging aan de prefect. Niet met het oog op een tentoonstelling 
waar een toeschouwer overtuigd moest worden van de kunde en vooruitgangs-
gedachte van het stadsbestuur, maar als een overzicht van de in zijn dienstjaren 
beschermde en vrijgemaakte monumenten. En daarmee werd het album een 
van de vele verschijnselen van de documentenkoorts die rondging onder de 
ambtenaren en wetenschappers.

Aan het begin van de jaren 1850 had het stadsbestuur wel een opdracht ge-
geven om foto’s te maken in verband met de transformatie, al waren het niet 
dezelfde soort foto’s.

77  In de woorden van Charles Baudelaire, De Salon van 1859. Vertaling en nawoord: An-
neke Pijnappel. Amsterdam: Uitgeverij Voetnoot, 990, p. 

4.2 Henri Le Secq, ‘Les démolitions de la rue Saint-Martin’ Zoutdruk van calotype, uit 
Album Berger, p. 12. bhvp
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4.3 Conserver du moins le souvenir: Davioud en Lerebours

In november 1851 kreeg de jonge architect Gabriel Davioud opdracht tekeningen 
te maken van de 250 huizen die gesloopt zouden worden voor de verlenging 
van de rue de Rivoli, in de omgeving van Les Halles.278 Net als de eerste serie 
afdrukken van de foto’s van Charles Marville zijn ook de voltooide tekeningen 
verloren gegaan bij de brand in het Hôtel de Ville in mei 1871. Maar Davioud 
had de schetsen bewaard van de tekeningen, 596 gedetailleerde potloodtekenin-
gen van een architect, waarop elke façade, elk uithangbord is weergegeven, met 
aanwijzingen over de oorspronkelijke kleuren [zie fig. 4.3]. Deze schetsen droeg 
hij in 1877 over aan de bhvp, vergezeld van twee brieven die ons, zij het 26 jaar 
na de oorspronkelijke opdracht, veel informatie verschaffen over de status van 
de tekeningen.279

Davioud schreef dat het doel van de tekeningen hem niet duidelijk was op het 
moment dat hij de opdracht kreeg. In 1877 wist hij dat ze deel uit zouden maken 
van de stadsarchieven.280 Om aan te geven wat die oorspronkelijke opdracht 
was, sloot Davioud de oorspronkelijke instructies bij, gedateerd op 17 november 
1851, geschreven door de ‘Conservateur du plan’, de toekomstige chef van de 
Service du plan, Eugène Deschamps. Aangezien Davioud de bibliothecaris, Jules 
Cousin, verzocht hem deze instructies retour te sturen, moeten we vertrouwen 
op de kopie die ervan is gemaakt.281 Daarin staat: ‘L’administration désire con-
server du moins le souvenir des dites quartiers qui vont disparaître’ – een sou-
venir, een herdenking aan de buurten die zouden verdwijnen. Deschamps had 
goede verhalen gehoord over Davioud van diens leermeester Léon Vaudoyer, en 

78  Deze tekeningen zijn gepubliceerd in Pierre Pinon, Paris pour mémoire. Le livre noir 
des destructions Haussmanniennes, Paris: Parigramme, 0, en zijn hiervóór onder andere 
genoemd in Jean-Pierre Babelon, ‘Les relevés d’architecture du quartier des Halles avant 
les destructions de 85-5’, Gazette des Beaux-Arts, Juillet-Aout 967, pp. -, en in J.-P. 
Halévy, ‘Que va devenir le quartier des Halles? Une grande opération de réaménagement va 
être entreprise. Da sa réussite dépend l’avenir de Paris’ in L’Oeil, No. 6-6, Juni-juli 968, 
-7: p. 8

79  Brief van Eugène Deschamps, ‘Conservateur du Plan de Paris’, aan Gabriel Davioud, 
van 7 november 85, en die van Davioud aan Jules Cousin, conservator van het Musée Car-
navalet, van 877. Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Ms Côte cp 69. Zie annex, 
no. . en .
80  ‘...dessins dont les rendus très convenablement dessinés et lavés faisaient partie des 
archives de la Ville de Paris’, idem, p. 
8  Aangezien Davioud het heeft over ‘lettres administratives qui établissent le caractère de 
ce travail’, in het meervoud, en de brief van Deschamps alleen maar één opdracht geeft, in één 
brief, is het goed mogelijk dat de overige brieven niet zijn gekopieerd.
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meende dat Davioud deze ‘tâche nouvelle’ goed zou kunnen uitvoeren.282 

Deze nieuwe taak lijkt direct te zijn gesteld als gevolg van de al eerder genoem-
de ‘fièvre documentaire’ waar het stadsbestuur mee besmet was. Ook het instel-
len van een speciale Service du plan was een uiting van die documentenkoorts. 
Deze afdeling werd verantwoordelijk voor de planning van en de controle op de 
rooilijnen van de gebouwen en het verloop van de (nieuwe) straten, en is daar-
mee ook van groot belang voor het begrip van de foto’s van Marville. In de snel 

8  Idem

4.3 Gabriel Davioud, Expropriations de 1852-1854 pour le prolongement de la rue de 
Rivoli, préfecture du Département de la Seine, Rue de la Vieille Harengerie, potlood 
op papier en overtrekpapier, 36 x 23 cm, bhvp, Parijs.
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veranderende stad groeide deze dienst uit tot, in de woorden van Haussmann, 
‘le Service de police de la voie publique’.283 Eugène Deschamps maakte zijn en-
tree in het stadsbestuur in 1842. Hij was opgeleid als architect aan de École des 
Beaux-Arts maar kwam te werken bij de dienst van ‘architectes-voyers’, landme-
ters, bij wie, opnieuw in de woorden van Haussmann, ‘la géométrie et le dessin 
graphique jouent un rôle plus important que l’architecture proprement dite’.284 
Waarom Deschamps Davioud nadrukkelijk vroeg deze buurt zo nauwkeurig te 
documenteren, blijft onduidelijk. Het was gebruikelijk om de gebieden waar ge-
sloopt of gebouwd zou worden nauwkeurig in kaart te brengen, maar deze uit-
gebreide opdracht was, zo het lijkt, eenmalig. Er waren bovendien geen monu-
menten aanwezig in de straten die Davioud vastlegde, geen Tour Saint-Jacques 
of Pont-Neuf zoals Le Secq in zijn album had gefotografeerd. 

Blijkbaar had Deschamps niet voldoende vertrouwen in fotografie – nog niet, 
in elk geval – om een fotograaf met het documentatieproject te belasten. Toch, 
en dit is niet eerder opgemerkt, was er een belangrijke fotografische verwijzing 
in de opdracht. Voor de uitvoering van de uiteindelijke tekeningen, de ‘repro-
duction des vues d’ensemble’, adviseerde Deschamps Davioud in zijn brief om 
contact op te nemen met Lerebours en Secrétan.285

Noël Paymal Lerebours was opticien van het observatorium, een van de op-
richters van de Société Héliographique en samensteller en verkoper van lenzen 
en fotografisch materiaal op de Pont Neuf.286 Ook schreef Lerebours handleidin-

8  Zie Georges Eugène Haussmann, Mémoires du Baron Haussmannn, Vol. iii. Paris: 
Victor Havard, 89, p. 
8  Jean Joseph Eugène Deschamps (8-880) werd geboren op 7 augustus 8 in 
Saint-Vallerin in de Bourgogne, als zoon van een ‘propriétaire’. Volgens Haussmann was hij 
‘peu fortuné’. Hij ging naar de École des Beaux-Arts, en kwam in 8 bij de Ville de Paris. 
Hij trouwde op 0 februari 89 met Anna Françoise Mendiboure, en woonde op meerdere 
adressen in de stad, onder andere aan de rue de Rivoli in 860. Hij was opgeleid als architect, 
maar kwam terecht bij de architectes-voyers, vanaf 85 was hij verantwoordelijk voor de 
plans d’alignement, de rooilijnkaarten van alle openbare wegen in Parijs. Hij overleed hij op 
7 maart 880, op 68-jarige leeftijd, in zijn huis op rue Lepeletier 7. Haussmann wijdde een 
lange paragraaf aan zijn carrière bij de Ville de Paris in zijn Mémoires. Idem, p. .
85  Een onduidelijk handschrift zorgde ervoor dat Babelon en Pinon ‘Lerebourg’ lazen, 
mogelijk is het verband tussen Deschamps en Lerebours daardoor niet eerder opgemerkt. Zo 
schrijft Pinon ‘nous ignorons les fonctions exactes de MM. Lerebourg et Secrétan dont [Des-
champs est prié d’utiliser] le concours pour la reproduction des vues d’ensemble.’ Zie Pinon, 
Paris pour mémoire, 0, p. ; Babelon, Les relevés d’architecture, 967, p. 
86  Noël-Marie Paymal Lerebours (807-87). Zijn adres was , Pont Neuf. Laure Boyer, 
‘Lemercier, Lerebours and Barreswill’, in: John Hannevy (ed.), Encyclopedia of nineteenth-cen-
tury photography. New York: Routledge, 008, 8-85. Zie over Lerebours ook Steffen Siegel, 
‘Multiplizierte Unikate. Fotografie und ihre druckgrafische Reproduktion in Noël-Marie 
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gen voor fotografen, en hij was de eerste die, vanaf 1841, publicaties verzorgde 
met gravures ‘d’après photographie’. Deze serie, bekend geworden onder de titel 
Excursions daguerriennes, kan de eerste publicatie genoemd worden die direct 
profiteerde van de uitvinding van de daguerreotypie.287 

In 1845 werd Lerebours zakenpartner met Secrétan, in 1851 gaven ze samen het 
populaire Nouveau traité de photographie sur papier et sur verre van fotograaf 
Gustave le Gray uit.288 Hoewel we niet weten of Davioud de onderneming van 
Lerebours en Sécretan ook werkelijk heeft bezocht, en wat ze daar besproken 
hebben, moet het de bedoeling van Deschamps zijn geweest dat de uitgewerkte 
tekeningen van Davioud fotografisch gereproduceerd zouden worden. Opval-
lend is ook dat Davioud in 1877 aan de bibliothecaris van de bhvp, Jules Cousin, 
nog expliciet meldt dat sinds hij de opdracht heeft gekregen, ‘on a fait beaucoup 
mieux’. Het lijkt erop dat Davioud, die, zoals we zullen merken, de opnieuw 
afgedrukte foto’s van Marville goed kende, hier verwijst naar de foto’s van de 
straten. Davioud noemt zijn eigen werk ‘le service embryonnaire du service His-
torique’, de prehistorie van de historische dienst, waarover nu de bibliothecaris 
mag beslissen of hij die bewaart. Helaas zijn de reproducties, als ze gemaakt zijn, 
niet bewaard gebleven, toch kunnen we er op basis van de bewaarde schetsen 
en de opdracht uit 1853 van uitgaan dat Davioud niet gevraagd is een chrono-
logische volgorde vast te houden bij het uitwerken van zijn tekeningen. Dit was 
documentatiemateriaal voor intern gebruik, waarbij de documenten informatie 
registreerden over de grootte, indeling en mogelijk ook functie van de gebou-
wen die gesloopt zouden worden. Dit waren geen uitnodigingen tot virtuele 
wandelingen voor de bezoekers van de wereldtentoonstellingen, dit waren mo-
mentopnames bedoeld voor het administratieve apparaat. En net als de foto’s 
van Le Secq waren het beslist ook documenten die probeerden te beantwoorden 
aan de groeiende zucht naar documentatie. 

Paymal Lerebours’ “Excursions daguerriennes”’, Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 
Vol. 6, 09, 89-; Emily Ackerman, ‘Drawing the Daguerreotype: the Print after the 
Photograph in Noël-Marie-Paymal Lerebours’ Excursions Daguerriennes’, Athanor, Vol. 7, 
009, 5-57, en Nachum Tim Gidal, ‘Lerebours’ Excursions Daguerriennes and an Early 
Picture of a Daguerreotypist at Work’, in Kathleen Collins (ed.), Shadow and Substance. Essays 
on the History of Photography in Honour of Heinz K. Henisch, Bloomfield Hills: University of 
New Mexico Press, 990, 57-65

87  Noël-Marie Paymal Lerebours Excursions daguerriennes. Vues et monuments les plus 
remarquables du globe, Paris: Lerebours, 80-8

88 Marc François Louis Secrétan (80-867)
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4.4 Documenten in reproductie: Histoire Générale de Paris

Bij de Histoire Générale de Paris, het monumentale boekenproject van de Ville 
de Paris, komen drie aspecten naar voren die direct of indirect te maken hadden 
met de straatfoto’s van Marville, foto’s die op hetzelfde moment werden gemaakt 
als de eerste delen van de Histoire Générale. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 
die drie aspecten: de manier waarop het verleden en de geschiedenis in relatie 
stonden tot het heden, de documentenkoorts en het gebruik van fotografie als 
reproductietechniek. 

Hoewel reproductiefotografie, zoals die waar Deschamps tegen Davioud aan 
refereerde, in de fotogeschiedschrijving minder belangstelling krijgt dan vroege 
portret- of architectuurfotografie, was het gebruik van fotografie voor de repro-
ductie van kunstwerken en documenten misschien wel de belangrijkste toepas-
sing van het medium op dat moment.289 

Zoals eerder in dit hoofdstuk al ter sprake is gekomen, was het doel van de 
Histoire Générale de Paris een verzameling originele documenten te verzame-
len die relevant waren voor de geschiedschrijving van Parijs.290 Deze collectie 
documenten zou een monument op zichzelf worden, stelde Haussmann. Het 
eerste boek uit de serie laat zien hoe belangrijk het ‘document’ was voor de ini-
tiatiefnemers: de eerste zestig pagina’s gaan over ‘Précédents historiques’ (een 
historiografisch overzicht van 600 jaar Parijse geschiedschrijving), de reste-
rende honderdveertig pagina’s bestaan uit transcripties van ‘Pièces justificatives’, 
reproducties van handschriften met betrekking tot de historiografie van de stad, 
van een ‘Extrait du Testament de feu M. Pierre de la Ramée, lecteur du Roy, ap-
porté à la Ville le dernier octobre 1572’ tot de verordening voor de ‘Formation 
d’une nouvelle Bibliothèque municipale et réorganisation des travaux histori-
ques (1793-1821)’. Het ging dus nadrukkelijk niet over de recente geschiedenis.

89  Deze praktijk heeft de afgelopen twintig jaar meer aandacht gekregen, zie bijvoorbeeld 
Caraffa (ed.), Photo Archives and the Photographic Memory of Art History, 0, Stephen Bann, 
Art and the Photographic Album, 0, Herta Wolf, ‘Das Denkmälerarchiv Fotografie’, in: 
Paradigma Fotografie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalter, Herta Wolf (ed.), Frank-
furt am Main: Suhrkamp, 00, 9-75. Over Franse reproductiefotografie van kunst: zie 
McCauley 99, hoofdstuk 7 ‘Art reproductions for the masses’, 65-00, en Mary Bergstein, 
‘Art Enlightening the World’, in: O’Brien en Bergstein (ed.), Image and Enterprise, 000,  
-0

90  Haussmann schrijft in een rapport aan Napoleon iii, gedateerd op  december 865: 
‘Pour être générale, pour pouvoir s’agrandir et se compléter sans cesse, cette histoire devra 
consister en une Collection de Monographies et de Documents originaux.’ Tisserand en 
Haussmann, Histoire Générale de Paris. Collection de documents. Introduction, 866, p. 0





Adolphe Berty had uitgesproken ideeën over welke soort illustraties gebruikt 
moesten worden. ‘L’ouvrage sera illustré de toutes les vues du Vieux Paris qui 
ont quelque valeur.’291 Dat klinkt algemeen, maar Berty had een specifieke be-
nadering: 

La plupart seront reproduites en fac-simile, procédé qui est généralement 
le meilleur, puisqu’il préserve des interprétations douteuses; néanmoins, 
quand nous avons été certain de corriger avantageusement les défauts des 
modèles, nous n’avons pas hésité à le faire, en ayant soin d’indiquer les par-
ties restées à l’état d’hypothèse.

Foutieve interpretaties zijn dus ‘gecorrigeerd’, zoals blijkt uit de illustratie die 
Berty gebruikte bij zijn analyse van het uiterlijk van de oostkant van het Lou-
vre. [Zie fig. 4.4.1 en 4.4.2] Berty gebruikt een detail uit de Kruisiging van het 
Parlement van Parijs, een altaarstuk uit de eerste helft van de vijftiende eeuw 
toegeschreven aan André van Ieper, dat ten tijde van Berty in het Palais de Jus-
tice hing. Dat hij een schilderij als waarheidsgetrouwe bron gebruikte, mag bij 
de huidige lezer verbazing wekken, de archeoloog beschouwde dat niet als pro-
blematisch. Op de linkerzijde van het paneel staan Johannes de Doper en Saint-
Louis oftewel Lodewijk ix van Frankrijk, de initiatiefnemer van de bouw van 
de Sainte-Chapelle, en op de achtergrond is de oostkant van het Louvre te zien. 
Berty vond de verbeelding van de twee heiligen blijkbaar een ‘interprétation 
douteuse’, want in de gravure zijn de twee personages teruggebracht tot grijze 
schimmen. De drie anonieme mannen op de achtergrond kregen wel de goed-
keuring van de historicus. Berty noemde deze verbeelding van het Louvre een 
vergezicht, maar hij meende er toch uit te kunnen opmaken dat de oostkant 
grotendeels gelijk was aan de andere zijdes.292 

Voor gewone woonhuizen was een dergelijke benadering vrijwel onmoge-
lijk. ‘Des maisons de Paris pendant le moyen âge, on ne peut guère arriver à 
connaître que l’emplacement, la désignation habituelle, et le nom de quelques 
propriétaires,’ schreef Berty.293 Daarom was de anekdote, het literaire verhaal, 
uitgesloten van de serie. 

Ook oude kaarten vertrouwde de historicus niet blindelings. ‘On ne faisait 
guère que des images, telles que le Plan de la Tapisserie, (...), qui n’est en réalité 

9  Adolphe Berty, Histoire Générale de Paris. Topographie Historique du Vieux Paris, Vol i, 
Paris: Imprimerie Impériale, 866, p. xx
9  Idem, p. 9

9  Idem, p. xviii





4.4.1 André van Ieper of André d’Ypres, Kruisiging van het Parlement van Parijs. (detail) 
Ca 1449, 226 x 270 cm, Musée du Louvre

4.4.2 A. Berty, L. Gaucherel, E. Tavernier. ‘Vue du Louvre et de la Porte de Nesle. Au 
milieu du xve siècle. D’après le retable du Palais de Justice’, p. 148 in Adolphe Berty, His-
toire Générale de Paris. Topographie Historique du vieux Paris. Région du Louvre et des 
Tuileries. i





qu’une sorte de vue à vol d’oiseau.’294 Het landmeten stond vóór 1610, het jaartal 
dat Berty als meest recente meetpunt wilde houden, nog in de kinderschoenen, 
en de kaartenmakers hadden geen reden om precies te werken. Berty baseerde 
zich bij de reconstructie van de kaarten en straten daarom op de buitenmuren 
van de huizen, want, zo wist hij, die zijn vrijwel nooit verplaatst.295 Over de 
methodes waarop Berty afging voor het bepalen van het uiterlijk van de straten 
sprak hij zich niet heel expliciet uit, maar de lezer wordt verzekerd dat geen op-
tie ongemoeid is gelaten. 

Nous ne prétendons certes pas à l’infaillibilité; mais ce que nous pouvons 
dire, c’est que nos restitutions, dont l’exactitude a été si souvent confirmée, 
sont établies avec une probabilité tout à fait scientifique.296 

De reproducties van de illustraties werden met fotografische technieken ge-
maakt, en ook voor de verdere uitgaven in de serie waren fotografische repro-
ducties nodig. Uit de dagelijkse notities van Henri Legrand, die als ‘historio-
graphe’ bij de Service des travaux historiques was aangesteld vanaf januari 1866, 
en die de taken van Adolphe Berty overnam met betrekking tot de Topographie 
historique toen die in augustus 1867 overleed, blijkt dat zijn belangrijkste taak 
bestond uit het coördineren en verzorgen van de benodigde reproducties. Vrij-
wel dagelijks zag Legrand fotografen en technici die reproducties maakten van 
kaarten, gravures en tekeningen.297 In zijn aantekeningen beschreef Legrand 
met een minuscuul, lastig te ontcijferen handschrift alle dagelijkse activiteiten. 
Hij had afspraken met alle betrokken partijen van de Service des travaux histo-
riques en de sous-commission en andere ambtenaren zoals Théodore Vacquer, 
archeoloog van de Ville de Paris, Ernest Lacan, Émile Hochereau, historicus 
Lazare-Maurice Tisserand, Deschamps en Charles Read.298 

9  Idem, p. xii
95  Idem, p. xiii
96  Idem, p. xv
97  Henri-Alexandre-Alphonse Legrand, ‘Papiers Legrand’, in de Bibliothèque historique 
de la Ville de Paris, Ms. 078 en 079

98  Théodore Vacquer, (8-899) – architect die in 8 assistent wordt van Albert 
Lenoir, en vervolgens vanaf 87 publiceert en werkt als archeoloog van de Ville de Paris, 
vanaf 866 is hij verantwoordelijk voor de archeologische opgravingen bij de sloopwerk-
zaamheden; Lazare-Maurice Tisserand (8-89) was secretaris van de Commission des 
travaux historiques, van de Service historique, en van de ‘Sous-commission permanente des 
travaux historiques’, Charles Read (89-898) had een Schotse vader en was een protestantse 
hoge ambtenaar, van 865 tot 87 was hij als lid van de Commission des travaux historiques 
manager van de Service des travaux historiques (Archief, bibliotheek, Service des travaux 
historiques) en lid van de Sous-commission permanente des travaux historiques.





Legrand ontmoet Vaquer in het Louvre, schrijft over ‘affaire des photogr. et 
de la chapelle’ (onduidelijk of hij foto’s of fotografen bedoelt) en volgt de ‘perce-
ments’ nauwgezet. In mei 1867 schrijft Legrand dat hij het Plan de Paris ‘mag 
doen’.299 Dat moet betekenen dat hij verantwoordelijk werd voor de uitgave Pa-
ris en 1380 uit de Topographie-serie van de Histoire Générale.300 Dit deel bevat 
een reconstructie van een kaart van Parijs in 1380 in vogelvlucht, gebaseerd op 
nieuwe cartografische gegevens, die onder de naam van Legrand in 1868 zou 
worden voltooid. In zijn voorwoord legt de ambtenaar uit waarom een kaart in 
vogelvluchtperspectief, gemaakt in 1868 van Parijs in 1380, accuraat en nuttig 
zou zijn.301 Om te beginnen zijn vogelvluchtkaarten altijd gunstiger, meent Le-
grand: ze geven veel makkelijker toegang tot de omgeving zoals die was in het 
verleden. En daarbij de mogelijkheid je als lezer in te leven in de ervaring van 
de straat, erg belangrijk. 

On ferait en outre comprendre avec plus de facilité, et d’un seul coup d’oeil, 
certaines dispositions des rues et des places, des maisons, des jardins, des 
fortifications de Paris, où se trouve parfois la raison de certains événe-
ments publics et privés, devenus obscurs pour nous à la distance où nous 
en sommes, tandis qu’ils étaient parfaitement clairs pour les contemporains 
qui vivaient dans cette cité, que nous retrouvons aujourd’hui si différente 
d’aspect et de destination. Il résulterait d’un pareil travail une véritable ré-
surrection du passé; la cité apparaîtrait telle que l’ont vue les auteurs du 
temps, au moment où il ont rendu témoignage de ce qu’ils avaient sous les 
yeux.302 

Opvallend is dat het Legrand niet gaat om een herbeleving van de straat zoals de 
burgers die hebben ervaren, maar zoals die door de historici van die tijd werden 
geobserveerd op het moment dat ze hun teksten schreven. Niet het beeld van de 

99  ‘Samedi 8 Mai 867. Matin rue des Postes, ...Il va au terrain. Renseignements. chez M. 
Engelmann, et M. Graff les planches de la Ville. M. Gailhabaud, [?] le plan cavalier de Senlis 
porté à l’Hotel de Ville a 9 heures. MM. Tisserand et Read, M. Légers. Je ferai le Plan de Paris. 
Lettre au Baron de Poisson.’ Ms 078, f. . bhvp, Papiers Henri Legrand.
00  Henri Legrand, Paris en 1380. Histoire générale de Paris. Paris: Imprimerie Impériale, 
868

0  Bij de wereldtentoonstelling in Wenen in 87 meenden de Oostenrijkse samenstellers 
zelfs dat de Fransen een schrijffout hadden gemaakt bij het doorgeven van de titel van het 
album, en noteerden het boek als ‘Paris im Jahre 1830’. Officieller general-katalog. Welt-Aus-
stellung Wien 1873. Wien: Verlag der General-Direction, 87, p. 

0  Henri Legrand, Paris en 1380, Histoire générale de Paris. Paris: Imprimérie Impériale, 
868, p. 
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straat alleen, maar het beeld van de straat via de teksten van de historici is waar 
het Legrand om lijkt te gaan. 

De samenwerking tussen de verschillende diensten leek soepel te verlopen. In 
maart 1867 bezocht Vacquer het Quartier des Gobelins. De stad overwoog een 
specifiek dertiende-eeuws huis, het ‘Maison dit de la Reine Blanche’, als opslag-
plaats te gebruiken voor alle objecten die een plaats zouden kunnen krijgen in 
het ‘Musée municipal’, het toekomstige Musée Carnavalet.303

Iets meer dan een maand later vorderden de sloopwerkzaamheden, ook rond-
om het Maison de la Reine Blanche. Op 7 mei noteerde Vacquer: 

Le travail de relever des plans et élévations de cet ancien édifice a été conti-
nué et une partie des objets qu’on y a réservés peut maintenant en être en-
levé. Sa démolition doit avoir lieu très prochainement, et je veillerai à ce 
qu’elle soit conduite de manière à ce qu’aucune des parties architecturales 
ne soit endommagée. 304

Hoewel het huis dus gesloopt zou worden, zorgde Vacquer ervoor dat het zoveel 
mogelijk gereproduceerd zou worden, en dat de ‘parties architecturales’ werden 
bewaard. Legrand schreef op 3 juni dat hij het gebouw de volgende dag zou be-
zoeken met ‘le photographe Marville’ om foto’s te maken.305 Helaas is het niet 
duidelijk wat Marville precies heeft gefotografeerd. Er zijn geen foto’s bekend 
van Marville van la Maison de la Reine Blanche, noch van de objecten die daar 
waren opgeslagen. In haar publicatie uit 1994 suggereert Marie de Thézy dat 
Marville de foto’s van de straten gemaakt zou hebben in opdracht van de Com-
mission des travaux historiques, als onderdeel van de Histoire Générale.306 Maar 

0  Het Musée Carnavalet is de naam voor het gemeentelijk museum voor de geschiedenis 
van Parijs dat in 880 opende in het Hôtel de Carnavalet, een voormalig hôtel particulier uit 
560. 5 maart 867, f. 76. bhvp, Manuscrits Théodore Vaquer, Dossier 96-97, Rapports 
866-879, Ms 9

0  Idem, 7 mei 867

05  ‘Plan de Paris. Gailhabaut absent. Rue St.-Médard et Lacèpède, dessins. H. de Ville, 
Deschamps. de Schüth ? dessinant la rue Juvénal des Ursins. M. Tisserand. Convenu de faire 
l’orientation à l’est comme anciennement. Exposition. Ricard-Dupart, Léger vient. Un peu 
de vent emporté d’orages, rien de fait. Lettre au P. Piélard avec notes et avis: compter. Hotel 
de Ville. M. Fasey et Gailhabaud, convenu pour le Plan. Mirza pour la maison Reine Blanche 
qu’on découvre. A demain avec le photographe Marville pour la faire.’ Lundi  juin 867, f.5, 
Papiers Henri Legrand, bhvp Ms 078

06  ‘Telle est la mission de la nouvelle commission qui publie en 866 un premier ouvrage. 
C’est elle, semble-t-il, qui, l’année précédente, a passé une première commande à Marville.’ 
De Thézy, Marville Paris, 99, p. 9. De Thézy noemt hier geen enkele concrete aanwijzing 
voor, en verschuift de aandacht vervolgens naar de wereldtentoonstellingen. 
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hoewel de algemene fièvre documentaire in combinatie met de transformatie-
werkzaamheden inderdaad op allerlei plekken in Parijs leidde tot een indruk-
wekkende documentatiedrift, is er op bovengenoemde uitzondering na, geen 
enkele aanwijzing dat Marville regelmatig samenwerkte met de medewerkers 
aan de Histoire Générale. Er is slechts één foto bekend die Marville maakte van 
de opgravingen, namelijk bij de Arènes de Lutèce in 1870. [Fig. 4.5.4] Terwijl 
Marvilles naam slechts één keer wordt vermeld in de verslagen van de amb-
tenaren, wordt de naam Emonts in de verslagen van de ambtenaren continu 
genoemd.307 Hij zou dan ook een grote rol spelen in het atelier photographique 
dat de Ville de Paris rond 1868 zou instellen, en dat in de volgende paragraaf ter 
sprake zal komen. 

Juist dankzij de ‘grands travaux’ van Haussmann, en het verlangen naar een 
moderne toekomstige stad, kregen de landmeters en archeologen de unieke 
gelegenheid de historische sporen zo exact mogelijk op te meten.308 Théodore 
Vacquer voerde opgravingen uit op zoveel mogelijk locaties waar doorbraken 
werden uitgevoerd. Zijn papieren zijn zelf al overdadig in de poging zoveel mo-
gelijk gegevens vast te leggen – opmerkelijk, zeker in deze context, is dat hij dat 
deed op de achterkant van lijsten van de Ville de Paris, die als opschrift had-
den ‘Tableau indicatif des propriétés à exproprier’.309 Van sommige opgravingen 
heeft Vacquer iedere centimeter opgemeten en genoteerd, aangevuld met foto’s, 
schetsen en frottages van inscripties. [Fig. 4.5.1-3] Voor het uitwerken van zijn 
observaties en conclusies had hij minder tijd: hij overleed zonder zijn levens-
werk te hebben gepubliceerd. 

4.5 Een atelier photographique voor de Ville de Paris

Het fotograferen van kaarten, tekeningen, objecten en architectuur veroorzaak-
te zo’n grote behoefte aan fotografische kennis dat de Service des travaux histo-

07 Pierre Emonts (8-9), soms ook geschreven als Emonds
08  ‘Aujourd’hui, pour mettre sérieusement à exécution cette pensée persistante d’une 
image de Paris à différentes époques, il faut tout d’abord assurer l’exactitude des relevés de 
la topographie en simple tracé, et se hâter de fixer l’image du vieux Paris; car si, jusqu’à la 
fin du siècle dernier, on ne procédait que par des rectifications d’alignement et de nivelle-
ment, qui ne détruisaient pas les témoins ou repères anciens des parcelles bâties ou encloses, 
aujourd’hui les grands travaux de voirie sont dirigiés de telle façon, qu’une surface plane 
remplacera bientôt les dépressions et les saillies de l’ancien Paris.’ idem, p. 7
09  Manuscits Vacquer: Ms. , , 9, 8, , 7, 9, 50, 5, 6, 6 in de 
bhvp
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4.5.1 Théodore Vacquer, (schets van afmetingen van stenen) Dossier 8-12 Ancien cimé-
tière Saint-Marcel. 1868 of 1873. bhvp, Ms. 222

4.5.2 Théodore Vacquer, (Frottage van opgegraven inscriptie) Dossier 8-12 Ancien cimé-
tière Saint-Marcel. 1868 of 1873. bhvp, Ms. 222
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4.5.3 Pierre Emonts, (foto van opgegraven inscriptie) Dossier 8-12 Ancien cimétière Saint-
Marcel. 1868 of 1873. bhvp, Ms. 222

4.5.4 Charles Marville, ‘Arènes’, in map ‘Arènes de Lutèce, fouilles de 1870, photographies’ 
1870. bhvp, Fonds Vacquer, Papiers 1, Ms. 250, f. 29
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riques een eigen fotodienst kreeg: het ‘atelier photographique’ of ‘service icono-
graphique’. Uit een schets voor een rapport, door Ernest Lacan opgesteld in 1871 
toen de noodzaak en de kosten van het atelier ter discussie kwamen te staan, 
is op te maken hoe het atelier functioneerde. In februari 1868 was een fotolab 
geïnstalleerd in de kelder van de kantoren op Quai de Béthune 12, waar ook de 
archeologische dienst objecten verzamelde voor het toekomstige museum.310

Zowel Berty als Legrand maakten onderdeel uit van de dienst. Vanaf mei 1868 
was Lacan sous-chef.311 Lacan is een bekende naam in de fotogeschiedenis van-
wege zijn bijdragen als hoofdredacteur van La Lumière en de Moniteur de la 
Photographie, twee belangrijke tijdschriften voor de eerste fotografen en de foto-
geschiedenis. Minder bekend is dat Lacan al vanaf 1851 als ambtenaar werkte.312 

Lacan was trots op zijn verdiensten, al liet hij zich niet overal openlijk uit 
over zijn persoonlijke inbreng. Op 15 maart 1867 schreef hij in de Moniteur de la 
Photographie, in zijn rol als hoofdredacteur: ‘Quand le Service historique de la 
Ville de Paris ne craint pas de confier à plusieurs de ses artistes l’exécution des 
planches qui doivent figurer dans les splendides volumes de l’Histoire Générale 
de Paris, on peut affirmer que le grand problème est résolu.’313 Het gebruik van 
fotografische reproducties, schreef hij, was uitermate geschikt voor ‘ouvrages 
qui exigent à la fois la précision et le mérite artistique’.

Op 1 februari 1868 opende de Moniteur bij hoge uitzondering met een afbeel-
ding. [Fig. 4.6] De illustratie werd aangekondigd als een ‘fac similé héliographi-
que’ van het Plan de Mérian van 1643. Dat was een van de kaarten die gereprodu-
ceerd waren door de service iconographique, zo legde Lacan in de begeleidende 
tekst uit, in Les anciennes bibliothèques – een van de eerste delen van de Histoire 
Générale, uitgegeven in 1867.314 Lacan was enthousiast: ‘Nous pouvons dire en 
toute assurance que dès maintenant l’illustration des grandes publications de la 

0  ‘Établissement de conduite d’eau pour alimenter la laboratoire de photographie prise 
dans le couloir de la cave’, Bureaux des travaux historiques, quai de Béthune no. , 9 février 
868, Archives de Paris, vr 6, Dépenses communales (87).
  Een anonieme brief van 6 juni 87 pleit voor een voortzetting van het atelier icono-
graphique en met name van de baan van Lacan. Archives de Paris, vr , map ‘Travaux 
historiques’.
  Volgens het rapport dat voorgelezen werd door Lacan bij de Commission des travaux 
historiques in 87 en geschreven door Lacan zelf. Idem.
  Ernest Lacan, ‘Revue photographique’, in: Le Moniteur de la Photographie, Vol. 7, 867, 
no. , pp. -

  Ernest Lacan, ‘Histoire Générale de Paris. Les anciennes bibliothèques’, in: La Moniteur 
de la Photographie, Vol. 7,  februari 868, no. , 69-70. Het gaat over Alfred Franklin, Les 
anciennes bibliothèques de Paris. Eglises, monastères, collèges etc. Tome Premier. Histoire Géné-
rale de Paris. Paris: Imprimérie Impériale, 867, p. 89
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librairie appartient, par droit de conquête, à la photographie.’315 Vanaf dit mo-
ment konden boekillustraties dus verzorgd worden door middel van foto’s in 
plaats van door ouderwetse gravures. 

En inderdaad, tussen maart 1868 en 31 december 1870 produceerde het ate-
lier van Lacan 871 negatieven, 3000 afdrukken op papier, 189 foto-lithografische 
drukken in zwart-wit en 14 in kleur, die in een oplage van 1200 stuks waren ge-
drukt, grotendeels als illustraties in de verschillende delen van de Histoire Géné-
rale en andere uitgaven.316 Vanaf 1868 tot begin 1871 was Pierre Emonts fulltime 
in dienst als fotograaf. Tegelijk waren ook andere fotografen, zoals Marville en 
Albert Fernique, als freelancer ingehuurd.317

In juni 1871, na de Commune, dus ook na het vertrek van Haussmann en Na-
poleon iii, legde Lacan in een rapport aan de Directeur général des travaux de 
Paris uit welk belang fotografie heeft voor de stad. Dit rapport is daarom niet 
alleen een inventaris, maar ook een heel direct pleidooi van een van de belang-
rijkste promotoren van de fotografie op dat moment. 

5  Idem, p. 70

6  Atelier des travaux historiques, Service iconographique, situation au  décembre 870. 
Archives de Paris, vr, map ‘Travaux historiques’.
7 Albert Fernique (80-898). Legrand, ‘Papiers Legrand’, bhvp, Ms. 078, f.5

4.6 ‘Collège du cardinal Lemoine’, detail uit het Plan de Mérian, fac-simile héliogra-
phique. Voorpagina Le moniteur de la photographie. Vol. 22, no. 22, 1 februari 1868. 
Collectie bnf – microfiche





1 Constatation des dégâts par la reproduction photographique (ensemble 
et détails) des édifices atteints 
2 Constatation par les mêmes épreuves, de l’état dans lequel les entrepre-
neurs commencent leurs travaux de l’éblaissement et de démolition
3 Constatation des dits travaux à divers degrés d’avancements
4 Reproduction et réduction immédiate des plans, projets et dessins pro-
posés vu adoptés pour la reconstruction
5 Constatation des travaux de réédification à divers degrés 
d’avancement.318

Lacan vermeldt alle aspecten die fotografie de moeite waard maken: het in-
zichtelijk maken van de schade, omdat op dezelfde foto’s ook de staat van de 
gebouwen af te lezen was op het moment dat derde partijen de restauratie of 
sloop zouden beginnen, terwijl die vorderingen dankzij fotografie ook gevolgd 
konden worden zonder continu ter plaatse te zijn. En daarnaast konden ook de 
kaarten en tekeningen die de restauratie in kaart moesten brengen met behulp 
van de fotografie gereproduceerd worden.

Hoewel het atelier met sluiting was bedreigd vanwege de bezuinigingen na het 
rampjaar van 1870-1871, bleef Lacan nog enige tijd actief. Blijkbaar was de func-
tie van de fotografische dienst inmiddels door sommigen erkend, en was er bo-
vendien juist vanwege de grote verliezen in de archieven en bibliotheek meer 
dan ooit behoefte aan reproducties – een behoefte waar Marville ook profijt van 
zou hebben. 

Zo weten we van een rekening van de firma Thielley, ‘fabrique de papiers al-
buminés’ uit de rue de l’École de Médicine, dat er in september 1872 nog ‘sept 
mains de papier albuminé’ geleverd zijn aan de Ville de Paris, op rekening van 
de Service des travaux historiques, goedgekeurd door Tisserand.319 En Emonts, 
de vaste fotograaf van de dienst van Lacan, stuurde op 30 november 1872 een 
rekening van 350 franc voor 238 afdrukken voor de ‘planches de paléontologie 
pour être livrés à l’auteur M.Belgrand’, en daarnaast voor ‘retouche opérée sur 

8  Onderstreping in oorspronkelijke tekst. Ernest Lacan, ‘Note pour M. le Directeur 
général des travaux de Paris. Opérations Photographiques. er juin 87’, in map : M. Lacan. 
Devis des dépenses de photographie pendant le mois de juin 87. Dossier Marville Guerinet 
Emonds, Musée Carnavalet.
9  Rekening van 0 september 87 van de firma Thielley. Een ‘main’ papier bestaat uit  
5 vellen. Archives de Paris, vr 6, Dépenses communales (868-87)





divers clichés et mise en état d’entretien’.320 Een maand later stuurt Emonts een 
rekening voor het afdrukken van tweehonderd foto’s van negatieven ‘apparte-
nant à la Ville’, die, zo blijkt uit de toelichting eronder, bedoeld waren om te 
tonen in de tentoonstelling van de Ville de Paris op de wereldtentoonstelling van 
Wenen in 1873: het zijn de afbeeldingen bij de publicatie van Belgrand over het 
Bassin parisien, onderdeel van de Histoire Générale.321 In het voorwoord bena-
drukt Tisserand de nauwkeurigheid van de diagrammen en illustraties en kaar-
ten die het boekwerk begeleiden: vermenigvuldigd met behulp van ‘procédés 
spéciaux de gravure héliographique excluant toute possibilité d’erreur’.322 Helaas 
is niet bekend welke reproducties Emonts voor de tentoonstelling in Wenen 
heeft gemaakt, maar de illustraties geven een indicatie: het zijn foto’s van afgra-
vingen waaruit de verschillende grondlagen duidelijk worden. Ondanks deze 
formele benadering wat betreft de toepassingen van fotografie betekende dat 
niet dat Lacan enkel dergelijke foto-opdrachten voorzag. 

4.6 De ruïnes van de Commune en het Hôtel de Ville in foto’s

Tussen die papieren van Vacquer bevindt zich een verzameling foto’s van de for-
tificaties rondom Parijs ten tijde van de Frans-Pruisische oorlog, en die van en-
kele maanden later, in juni 1871, net na het eind van de Commune.323 Sommige 
foto’s zijn voorzien van datering en specificering in het handschrift van Vacquer, 
sommige zijn door een andere hand voorzien van informatie over locaties.

Van de zestien foto’s in deze verzameling, die omschreven zijn als ‘Paris pen-

0  Rekening van Emonts, ‘photographe pour divers travaux exécutés avec l’autorisation 
de M. le Directeur des Travaux’, op 0 november 87, idem.
  Eugène Belgrand (80-878) was als ingenieur verantwoordelijk voor de 
modernisering van het Parijse riool. Mémoire van Emonts, ondertekend door Michaux: ‘Je 
certifie que les épreuves portées au présent mémoire ont été inscrites au catalogue général 
des envois de la Ville de Paris à l’Exposition Universelle de Vienne sous le no. . Le chef de 
division chargé de centraliser les objects envoyés à l’Exposition, Michaux.’ idem. Met ‘no. ’ 
verwijst Michaux naar de toelichting in de Duitstalige algemene catalogus, waarin de Franse 
inzending omschreven is als ‘Administration der Stadt Paris, Abtheilung: Historische Arbei-
ten, Paris. General-Geschichte von Paris’, met als nummer  ‘das Pariser Becken in vorhisto-
rischen Zeiten,  Bände von Belgrand’. Officieller general-katalog. Welt-Ausstellung Wien 1873, 
87, p. 

  Lazare-Maurice Tisserand, ‘Avant-Propos’, in: Eugène Belgrand. La Seine. i. Le bassin 
parisien aux âges antéhistoriques. Histoire Générale de Paris, e édition, texte. Paris, Imprimé-
rie Nationale, 88, i-ix, p. viii
  Idem, Ms 5, Carton 





dant la guerre de 1870 et pendant la Commune’ kost het de moderne kijker 
moeite te geloven dat het foto’s van Parijs betreft [zie fig. 4.7.1]. De foto’s zijn 
genomen vanaf hoge punten – bastions, zo vermeldt de toelichting – en het 
troosteloze uitzicht vanuit de stad bestaat uit velden met boomstompjes, rie-
ten en houten verschansingen, zandzakken, kanonskogels, en hier en daar een 
enkele soldaat op wacht. Op één foto [fig. 4.7.2] is de Arc de Triomphe op de 
achtergrond te zien; de avenue ernaartoe is geblokkeerd met een barricade, het 
monument zelf lijkt te zijn verstevigd en beschermd met houten betimmering. 

Hoewel de foto’s niet gesigneerd zijn en ook geen stempels hebben, is vrij 
nauwkeurig na te gaan door wie en in welke context de foto’s zijn gemaakt. Ernest 
Lacan, verantwoordelijk voor het Atelier photographique van de Ville de Paris, 
heeft de operatie die ten grondslag lag aan de totstandkoming van de beelden 
opgeschreven. Dat deed hij in de Moniteur de la Photographie in een negendelige 
serie artikelen onder de naam ‘La photographie pendant la guerre: Paris assiègé’ 
die tussen 1 augustus en 16 december 1871 verschenen, met een introductie op  
15 juli.324 

Lacan schrijft in feuilletonstijl. Hoe hij twee vrienden had die de leiding had-
den over een van de sectoren, bastions moesten verdedigen en toevallig beiden 
in dezelfde villa bivakkeerden. Hoe de rantsoenen in de loop van de tijd slon-
ken, maar de gesprekken er niet magerder op werden, en hoe een commandant 
suggereerde dat Lacan ‘photographe du Secteur’ zou moeten worden. Hoe dat 
idee half plagend ontstond, maar Lacan er toch werk van maakte, omdat hij in-
zag welk nut dat zou kunnen hebben. 

Placés sous ma direction, ces opérateurs auraient pu, sur les indications des 
commandants des secteurs et des forts, prendre des vues de tout l’espace 
environnant les points attaqués. En sortant de l’enceinte, et en nous plaçant 
aux avant-postes, nous aurions pu reproduire les positions de l’ennemi.325 

De kleinste verschillen in het landschap zouden ze dankzij de foto’s kunnen op-
merken, goedgeplaatste herkenningspunten als huizen, bomen, hoge schoor-
stenen enzovoort hadden heel nuttig het richten van de kanonnen kunnen be-
palen. Deze argumenten voegde hij samen in een verzoek, en zo kreeg hij op  

  Ernest Lacan, ‘La photographie pendant la guerre: Paris assiègié’, Le Moniteur de la Pho-
tographie van 5 juli,  augustus, 6 augustus,  september, 6 september,  oktober,  
6 oktober,  november, 6 november, 6 december 87

5  Ernest Lacan, ‘Paris Assiègé’, Le Moniteur de la Photographie, Vol. 0, no. 5,  augustus 
87, -





4.7.1 Bisson Jeune? ‘No. 1a. 6e Secteur. 1870. (?) Bastion no. 64, Auteuil vers l’ouest.’ Papiers 
Théodore Vacquer, bhvp, Ms 251

4.7.2 Bisson Jeune? ‘Avenue de la Grande Armée (?).’ Papiers Théodore Vacquer, bhvp, 
Ms 251
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27 oktober 1870 toestemming van de ‘Etat-major général’: ‘Laissez passer M. La-
can avec un ou deux opérateurs et un appareil photographique sur une voiture, 
qui va au Mont-Valérien pour un travail intéressant le service militaire.’326

Als Lacan niet zijn kleine bescheiden bijdrage kon leveren aan de verdediging, 
dan kon hij, zo dacht hij, op z’n minst historische documenten verzamelen van 
de belegering die van het allerhoogste belang waren voor de Service des travaux 
historiques de la Ville de Paris. Helaas was het personeel van het Atelier photo-
graphique op dat moment gereduceerd tot hemzelf en een loopjongen, dus hij 
vond de heren Léon et Lévy bereid om te helpen.327 Het plan was ‘d’obtenir à sec 
des petits clichés très-nets qui, tirés sur verre, pouvaient être amplifiés’. Léon et 
Lévy wisten snel een serie glasplaten te prepareren – al was het, zo merkt Lacan 
op, nog een hele toer om de daarvoor benodigde eieren te vinden – en zo klom-
men Lacan, Bisson jeune en een andere operateur op 27 oktober met de glaspla-
ten en twee camera’s in een rijtuig met twee paarden – die waren er nog wél – op 
weg naar het fort van Mont-Valérien aan de westkant van Parijs.328 In de vol-
gende pagina’s – verschenen in de loop van de herfst van 1871, bijna een jaar later 
dus – vertelt Lacan geanimeerd over de moeilijkheden die ze ervoeren tijdens de 
excursie, het slechte weer, het karige eten, het taaie paardenvlees, een dronken 
matroos die zijn superieur weigerde toegang te geven tot zijn kanon, en over hoe 
het Bisson vanwege de harde wind pas de volgende dag lukte om tenminste twee 
foto’s te maken. En over hoe een hooggeplaatste generaal geen meerwaarde zag 
in de hulp van de fotografie en Lacan zich dus neerlegde bij het verzamelen van 
‘le plus de documents possible pour l’histoire future du siège’, zo veel mogelijk 
documenten voor de toekomstige geschiedenis van de belegering.329 Zo kwam 

6  Idem, p. 

7  Léon & Lévy, later Lévy & fils, was een familiebedrijf van fotografen en uitgevers. Hun 
stereofoto’s en ansichtkaarten met de signatuur LL gingen de hele wereld over. Zie hierover: 
Naomi Schor, ‘Cartes Postales: Representing Paris 900’, Critical Inquiry Vol. 8, nr ,  
 januari 99, 88-: pp 06-08

8  Bisson jeune oftewel Auguste-Rosalie Bisson (86-900). Hij werd zo genoemd omdat 
hij samen met zijn oudere broer de fotostudio Frères Bisson had. De broers fotografeerden 
onder andere als eersten de top van de mont Blanc. 
9  ‘Malgré cette excellente recommandation, je nu pus voir le général, qui me fit répondre 
que les officiers d’état-major fournissaient à la défense tous les renseignements désirables. 
Toutefois, reconnaissant que mon travail pouvait être utile au service historique, il consentit à 
me faire délivrer tous les laissez-passer dont j’aurais besoin. J’avais donc le droit d’aller à mon 
gré me faire rompre le cou où bon me semblait; c’était déjà quelque chose, et je résolus d’en 
profiter de mon mieux pour recueillir au moins le plus de documents possible pour l’histoire 
future du siège.’ Ernest Lacan, ‘La photographie pendant la guerre. Paris assiégé (suite)’, Le 
Moniteur de la Photographie, 1 oktober 1871, 10e année, no. 9.
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Lacan op het idee om vanuit een ballon foto’s te maken, maar dat lijkt niet te zijn 
gelukt. Wel maakte Berthaud een panorama van acht opnames. 330 

Tout ce qu’on cherchait à surveiller, à grand renfort de lorgnettes, se trou-
vait dans les moindres détails. Au point de vue historique, ce panorama, qui 
montre à vol d’oiseau tous les travaux de défense, tout le bois de Boulogne 
dévasté, et toute la ceinture de collines qui forme l’horizon, et un document 
des plus intéressants.331

Direct bij het verschijnen van de eerste aflevering van de Moniteur de la Pho-
tographie na de evenementen van 1870-1871, op 15 juli 1871, toonde Lacan zich 
teleurgesteld in het weinige vertrouwen dat de militaire regering in de fotografie 
stelde. Zowel privé-ondernemingen als het Atelier des travaux historiques de la 
Ville de Paris, dat onder zijn eigen gezag viel, boden hun diensten aan. 

Malheureusement, l’état-major n’attacha pas à cette proposition toute l’im-
portance qu’elle avait en réalité, et qu’avait si bien comprise le colonel Lausse-
dat, qui nous avait devancé, et dont nous retrouvâmes les épreuves cotées et 
annotées, entre les mains de plusieurs commandants de nos forts.332 

Imiddels was er een nieuwe gebeurtenis waarbij de fotografie nog beter van pas 
kwam: de Commune en de ruïnes die deze burgeroorlog zou achterlaten.

Nos monuments fumaient encore, nos rues étaient encore encombrées des 
lugubres et sanglants débris du combat, que déjà le commerce rouvrait ses 
magasins et que, partout, renaissait cette activité qui est pour les villes et les 
nations, comme pour les individus, le signe incontestable de la force et de 
la santé. Parmi les industries qui reprenaient la vie au milieu de nos cadres, 
la photographie a été la première à se signaler.333 

0  Waarschijnlijk Michel Berthaud, 85-9, zoon van de Parijse fotograaf Jean Ber-
thaud.
  Ernest Lacan, ‘La photographie pendant la guerre. Paris assiégé (suite)’, Le Moniteur de 
la Photographie, 16 november 1871, 10e année, no. , p. 7

  In hoofdstuk 6 meer over het werk van ‘colonel’ Laussedat. Ernest Lacan, ‘La photo-
graphie pendant la guerre’, Le moniteur de la Photographie, 5 juli 87, no. , 0e année, 
05-06: p. 05

  Ernest Lacan, ‘Revue photographique’, Le Moniteur de la Photographie,  augustus 87: 
p. 
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Lacan was opvallend positief na de dramatische Semaine Sanglante. De brand 
in het Hôtel de Ville en het paleis van de Tuilerieën op 24 mei 1871 had niet al-
leen het belangrijkste machtscentrum vernietigd, de brand had ook vrijwel het 
hele stadsarchief in de as gelegd: documenten, kaarten, gravures en foto’s van de 
geschiedenis van Parijs. 

Toch was Lacans optimisme niet geheel misplaatst: de ruïnes waren een be-
zienswaardigheid, en dat betekende meteen al veel werk voor de fotografen. 
Ook Lacan moest, toen hij op 1 juni in het Hôtel de Ville aankwam, in opdracht 
van de Direction des travaux de Paris voor de Service d’architecture ‘les vues et 
aspects photographiques de toute nature, dans les ruines des édifices incendiés’ 
vastleggen, zo meldt een brief in het archief van Musée Carnavalet.334 Daarbij 
kwam hij een groot aantal fotografen tegen, in het stadhuis, bij de Tuilerieën, 
voor het ministerie van Financiën, op de quai d’Orsay, ‘partout, les appareils 
fonctionnaient activement. Parmi les premiers arrivés, nous citerons les noms 
de MM. Franck de Villecholle, Léon et Lévy, Disdéri, Ségoffin et Lamiche, An-
drieu, Marville, Quinet, etc., etc.’, schrijft Lacan.335 

Opvallend in de hierboven genoemde oproep van de Ville de Paris aan de 
architecten is de grote nadruk op het feit dat de negatieven direct eigendom 
moesten worden van de Ville, om zo ‘industriële exploitatie’ te voorkomen. Het 
lijkt erop dat dit bij Marville niet het beoogde effect heeft gehad. Twee van Mar-
villes foto’s zouden, in de vorm van een gravure maar met de vermelding ‘d’après 
la photographie de M. Marville’, verschijnen in L’Illustration, bij een artikel van  

  Volgens een voorbeeldbrief van 9 juni 87 was de opdracht als volgt. ‘M. M... archi-
tecte du service, arrond. etc. prévient que le bureau des travaux historiques est spécialement 
chargé de prendre, à l’aide du personnel et du matériel dont il dispose, les vues et aspects 
photographiques de toute nature, dans les ruines des édifices incendiés. Les clichés ainsi obte-
nues demeurent la propriété exclusive de la Ville, qui en fera pour ses travaux de restauration, 
tel usage qu’elle jugera nécessaire. En conséquence et pour éviter une double dépense, aussi 
bien que pour prévenir toute exploitation industrielle des vues dont il s’agit, M.... les invite 
à s’adresser directement au Chef de la Service d’architecture pour toutes les reproductions 
photographiques dont il pourrait avoir besoin.’ Op 0 juni bevestigt een notitie dat Lacan 
verbaal op de hoogte is gebracht van de opdracht. Map , Dossier Marville-Guerinet, Musée 
Carnavalet, Parijs
5  Ernest Lacan, ‘Revue photographique’, Le Moniteur de la Photographie,  augustus 87: 
p. . De ‘nieuwe’ ruïnes van Parijs trokken veel toeristen, fotografen als André-Adolphe-Eu-
gène Disdéri, Franck, Pierre Petit, Bruno Braquehais en J. Andrieu speelden op de popular-
iteit van de Parijse ruines in en verkochten hun foto’s commercieel. Zie ook Alisa Luxenberg, 
‘Creating Désastres: Andrieu’s Photographs of Urban Ruins in the Paris of 87’, in: The Art 
Bulletin, Vol. 80, No. , maart 998, -7: p. 5 
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Jules Claretie over de schoonheid van de treurige resten van het stadhuis.336 
[Fig. 4.8 1-2] Maar hier ging het niet, zoals gebruikelijk bij de romantische over-
peinzingen, over vervallen middeleeuwse kastelen, maar over het pas gereno-
veerde stadhuis van de stad die zich mondiale cultuurhoofdstad noemde. Als er 
één monument was dat voor de woede van de ‘pétroleurs’ bespaard had moeten 
worden, was het dit geweest, vond Claretie, maar het was nu wel ‘la plus superbe 
des ruines parisiennes.’337

Deze en andere foto’s die hoogstwaarschijnlijk ook door Marville waren ge-
maakt, zijn opgenomen in een album in de bnf.338 Het album bevat achttien 
foto’s, met als enige toelichting de titel ‘Hôtel de Ville’ in gouden letters op het 

6  Jules Claretie, pseudoniem van Arsène Arnaud Claretie (80-9), was roman- en 
toneelschrijver, theatercriticus en vanaf 888 lid van de Académie Française. De tekst uit L’Il-
lustration van 87 verscheen in 87 in de bundel Ruines et fantômes. Jules Claretie, Ruines et 
fantômes. Parijs: Librairie Bachelin – Deflorenne, 87

7  Jules Claretie, ‘L’Hôtel de Ville’, in: L’Illustration,  juli 87, p. 5

8  Charles Marville, Hôtel de Ville de Paris, 8 foto’s, bnf Est Ve 5-fol. De Média- 
thèque de l’architecture et du patrimoine bezit een exemplaar met  foto’s, Fo O 9

4.8.1 ‘Les ruines de l’Hôtel de Ville – Le cour Louis xiv – vue prise du palier de l’Es-
calier d’honneur – d’après la photographie de M. Marville’, L’Illustration, 22 juli 1871
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omslag. Geen van de foto’s hebben de reliëfstempel van Marville waarmee hij 
vrijwel al zijn officiële afdrukken afleverde. Toch lijkt het erop, gezien de manier 
van fotograferen en de overeenkomst met de twee wél expliciet toegeschreven 
foto’s in L’Illustration, dat Marville deze serie maakte in opdracht van de stad. In 
het dossier Marville in het Musée Carnavalet bevindt zich een ongedateerde of-
ferte geschreven door Marville zelf, waarin hij de prijs van 23 afdrukken van het 
‘Hôtel de ville, avant et après’, inclusief de reproductie van ‘la grande planche de 
Mérian (1617)’, raamt tussen 90 en 100 franc, afhankelijk van het soort papier dat 
er gekozen wordt. Een kleine notitie aan Tisserand, chef van de Service des tra-
vaux historiques, vermeldt dat er wordt overwogen Marville meerdere ‘vues de 
l’Hôtel de Ville’ af te laten drukken om aan leden van de Commission des beaux 
arts te geven. In de uitgaven van diezelfde dienst staat op 19 december 1871 dat 
‘photographe’ Marville 700 franc kreeg voor ‘l’exécution de 100 photographies 
de l’hôtel de ville’.339

9  ‘Marville Photographe: Prix convenu pour l’exécution de 00 photographies de l’hôtel 
de Ville. 700 franc, mémoire arrêté. 9 decembre 87’, Archives de Paris, vr 7, Dépenses 
communales. Budget ordinaire, excercice 87. Beaux arts (sculpture, peinture, médaille etc.)

4.8.2 ‘Les ruines de l’Hôtel de Ville – aspect intérieur – Vue prise du vestibule de la 
galérie des Fêtes – d’après les photographies de M. Marville’, L’Illustration, 22 juli 1871
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Het album toont vier foto’s van het Hôtel de Ville van vóór de Commune (en 
na de renovatie van 1867), dertien tonen de ravage erna: van de façade, van een 
afstand, en van binnenuit, aan het einde zijn er nog twee foto’s van het trap-
penhuis. [Fig. 4.9 1-6] Opmerkelijk genoeg opent het album met een foto van 
een gravure uit 1617 van Matthäus Merian van de façade van het Hôtel de Ville 
tijdens het vieren van Sint-Jan, met vreugdevuren. Een bevestiging van de lange 
geschiedenis die het gebouw had – en een aanwijzing dat het daarom ook niet 
zomaar zou verdwijnen. De afbeelding is ook een nadrukkelijk voorbeeld van 
de mogelijkheid om door middel van de fotografie oude, kwetsbare prenten en 
kaarten te bewaren en te vermenigvuldigen. Met het verloren gaan van het stads-
archief in het Hôtel de Ville was de fotografie voor de stad Parijs welkomer dan 
ooit. Bovendien liet het stadsbestuur zien dat het de controle behield, ondanks 
de onverwachte gebeurtenissen. Een derde, en in de context van de foto’s van 
de straten belangrijkste les, is dat Marville hier de omschrijving ‘avant et après’ 
gebruikt terwijl op het moment waarop hij de foto’s van het gerenoveerde Hôtel 
de Ville maakte in 1868 niemand kon vermoeden dat het gebouw korte tijd later 
in ruïne zou liggen. De fotograaf koos de omschrijving niet om aan te geven wat 
de oorspronkelijke opdracht was, het betreft een omschrijving van de foto’s zoals 
de fotograaf ze op het moment waarop hij ze afdrukte, en als serie zag. 

4.7 Marville: vues des voies détruites

Hoeveel foto’s Marville oorspronkelijk maakte in de straten waar het stadsbe-
stuur doorbraken had gepland is tot nu toe onduidelijk. Ook de oorspronkelijke 
omschrijving en opdracht zijn nooit gevonden, vermoedelijk zijn de papieren 
verloren gegaan in de brand in het Hotel de Ville in juli 1871. Marville werkte 
voor deze opdracht met grote glasnegatieven van dertig bij veertig centimeter, 
de foto’s waren gemiddeld ongeveer tien à vijftien centimeter kleiner. Het maken 
van een foto was een complexe onderneming, die zeker in donkere en drukke 
straten veel tijd en voorbereiding vereiste. De lichtgevoelige laag van collodion 
– een oplossing op basis van schietkatoen – en zilvernitraat moest nog vochtig 
zijn op het moment dat de foto werd genomen. Afhankelijk van de omstandig-
heden was de belichtingstijd tussen de dertig seconden en meerdere minuten.340 

0  Zie Léon Vidal, Charles Teisseire, Joseph Jacquemet. Calcul des temps de pose, ou Tables 
photométriques portatives pour l’appréciation à un très haut degré de précision des temps de 
pose suivi d’un Manuel opératoire pour l’emploi d’un procédé négatif au collodion humide et sec. 
Paris: Leiber, 865, p. 
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4.9.1 Charles Marville, (Reproductie van gravure van Matthäus Mérian – Hôtel de Ville, 
1617), Hôtel de Ville de Paris, 1872?, p. 1 Bibliothèque Nationale de France, Est Ve 1125-fol

4.9.2 Charles Marville, (l’Hôtel de Ville, vóór 1871), Hôtel de Ville de Paris, 1872?, p. 2  
Bibliothèque Nationale de France, Est Ve 1125-fol

4.9.3 Charles Marville, (l’Hôtel de Ville, juli 1871), Hôtel de Ville de Paris, 1872?, p. 4  
Bibliothèque Nationale de France, Est Ve 1125-fol
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4.9.4 Charles Marville, (Hôtel de Ville, juli 1871), Hôtel de Ville de Paris, 1871, p. 6 Biblio-
thèque Nationale de France, Est Ve 1125-fol

4.9.5 Charles Marville, (l’Hôtel de Ville, juli 1871), Hôtel de Ville de Paris, 1872?, p. 7  
Bibliothèque Nationale de France, Est Ve 1125-fol

4.9.6 Charles Marville, (l’Hôtel de Ville, juli 1871), Hôtel de Ville de Paris, 1872?, p. 10  
Bibliothèque Nationale de France, Est Ve 1125-fol
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Vervolgens moest de plaat zo snel mogelijk worden ontwikkeld en gefixeerd. 
Hiervoor was, bij ‘veldwerk’ zoals dat van Marville, een mobiele donkere kamer 
noodzakelijk, waarin verschillende bakken met chemicaliën en de glasplaten 
waren opgeborgen.341 Het papier waarop Marville zijn afdrukken maakte, in de 
studio, was lichtgevoelig gemaakt met een mengsel van albumine (eiwit) met 
natriumchloride, en vervolgens in het donker ‘gesensibiliseerd’ in een oplossing 
met zilvernitraat.342 Na droging werd het papier onder het negatief in de zon 
gelegd of gehangen, en na voldoende belichting gespoeld met water, gekleurd 
met goudchloride en gefixeerd met natriumthiosulfaat.

Dankzij het nauwkeurige onderzoek van Laurent Gloaguen weten we dat 
Marville de meeste foto’s voor deze serie maakte in 1866, in alle buurten waar de 
bestaande stenen bebouwing ‘doorboord’ zou worden om nieuwe straten aan te 
leggen.343

Uit de brief die Marville 30 januari 1873 schreef aan Adolphe Alphand, op dat 
moment Directeur des travaux de Paris, weten we dat de fotograaf de serie foto’s 
maakte voor de Ville de Paris, maar het oorspronkelijke doel is niet gespecifi-
ceerd.344 Zoals we al zagen, is vaak gesuggereerd dat de foto’s bedoeld waren 
om de smerigheid van de straten te tonen, of de povere staat van de huizen.345 
De consistentie in het aangehouden perspectief – vaak in het verlengde van de 
straat, en/of op de plek waar de straat een andere kruist, is opvallend. Zoals te 
lezen was in Françoise Reynauds essay over vieux Paris in de tentoonstellingsca-
talogus van 2013, met betrekking tot de vijf foto’s van het gebied rond de rue de 
la Clef, en daarna in het werk van Laurent Gloaguen, koos Marville alléén het 
exacte punt waar een nieuwe weg een bestaande weg zou kruisen.346 Dat deed 
hij met zo’n precisie, hierbij vaak bekende monumenten of andere historische 
gebouwen in dichte nabijheid negerend, dat het meer dan hoogstwaarschijnlijk 
is dat de foto’s niet gemaakt werden met het oog op een melancholisch souvenir 
voor een vertrekkende magistraat, zoals bij Le Secq. 

341  Crawford, The Keepers of Light, 979, pp. -

  Idem, pp. 5-6

  Zie Vergue.com, de ‘Catalogue du Vieux Paris’, http://vergue.com/pages/Cata-
logue-Marville-Vieux-Paris#G 
  Brief van 0 januari 87, in dossier Marville, Musée Carnavalet, Paris. Zie annex no. 
5  Zie bijvoorbeeld Marie De Thézy, ‘Marville et la naissance du Paris d’Haussmann’, in: 
Photographies, Colloque Atget, actes du colloque Collège de France, 14-15 juin, Paris 986, 6-5: 
p. 8

6  Zie Françoise Reynaud, ‘Marville and Old Paris’, in: Kennel, Marville, 0, 90-05: 
pp. 99-0; en www.vergue.com, geconsulteerd op  augustus, 09, en het interview op 
http://gallica.bnf.fr/blog/0006/reconstituer-le-paris-du-xixe-siecle-en-photographies,  
 augustus 09
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Veel meer voor de hand ligt het dat Marville de foto’s in eerste instantie maak-
te voor de Service du Plan, de dienst onder leiding van Eugène Deschamps 
die verantwoordelijk was voor het plannen, controleren en surveilleren van de 
doorbraken en nieuwbouw. Deze dienst had zich al veel langer beziggehouden 
met het nauwkeurig vastleggen van gebouwen die gesloopt zouden worden, bo-
vendien had Eugène Deschamps al vroeg blijk gegeven op de hoogte te zijn van 
de mogelijkheden die de fotografie boden. 

In de brief die Marville op 30 januari 1873 stuurde nadat de eerste serie af-
drukken verloren was gegaan bij de brand, noemde Marville de foto’s ‘une col-
lection de 425 vues des voies détruites où à détruire pour les percements projet-
és & exécutés’.347 Gezichten op gesloopte of bijna gesloopte wegen met het oog 
op geplande en uitgevoerde doorbraken, gezichten die, volgens de fotograaf, 
heel relevant waren voor de ‘topographie de Paris’. Die specificatie werd ook 
gedeeld door de ambtenaren die de brief ontvingen. De brief heeft een aanzien-
lijke hoeveelheid stempels gekregen nadat hij de ambtenaren had bereikt – een 
eerdere brief was, zoals Marville al suggereert, waarschijnlijk in een soortgelijk 
traject verloren gegaan in de chaos van de maanden na de brand. Deze brief is 
ontvangen door de Direction des travaux de Paris, het algemene overkoepe-
lende instituut voor alle publieke werken. Het document kreeg ook de stempel 
van de Service du plan de Paris: de cartografische dienst, de dienst die eerder de 
opdracht had gegeven voor de tekeningen van Davioud. Inmiddels waren die 
tekeningen verdwenen, net als een groot deel van de archieven van de stad. Een 
ambtenaar heeft het onderwerp samengevat als ‘vues des voies détruites’. 

In de interne brief van de Service du plan aan de directeur van publieke wer-
ken, Alphand, die kort daarop is geschreven, wordt de formulering ‘souvenirs 
du passé’ gebruikt.348 Het is een brief waarin de medewerker de relevantie van 
de aanschaf van nieuwe afdrukken van de foto’s beargumenteert, nu ‘tous les 
relevés déposés à l’ancien bureau du plan’ verloren waren in de brand in het 
Hôtel de Ville. Bovendien, dus daarnaast, was het ook ‘d’un grand secours pour 
la préparation des volumes de la Topographie Historique du Vieux Paris, dont 
s’occupe le service des Beaux-Arts et des Monuments Historiques’. Uiteindelijk 
was het de cartografische dienst die voor de hernieuwde opdracht zou betalen, 
zoals de aantekening op de conceptbrief aangeeft.349 

7  Brief van 0 januari 87, in dossier Marville, Musée Carnavalet, Paris. Zie annex 
8  De brief van 0 februari 87 van de Chef de division (du Plan) aan ‘Monsieur le 
directeur (des travaux de Paris). Zie annex 5
9  Het betreft de opzet voor de brief van 0 februari, waarop de ‘chef du Service du Plan’, 
Hubert, in de kantlijn de aankoop bevestigt: ‘J’appuie la proposition faite par ma collègue de 
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Adolphe Alphand, nu Directeur des travaux de Paris, was akkoord, en Mar-
ville maakte, voor zover we weten, twee sets nieuwe afdrukken.350 Aangezien de 
meeste gedetailleerde kaarten die gemaakt waren met betrekking tot de perce-
ments vergaan leken in de brand, waren deze foto’s nu nog welkomer als visu-
eel archief.351 Pas veel later, toen de druktechnieken het mogelijk maakten foto’s 
direct tussen de tekst te drukken, zouden de foto’s van Marville inderdaad een 
enkele maal gebruikt worden in de Topographie Historique du Vieux Paris, zoals 
de ambtenaar had gesuggereerd, maar wel pas in 1887, in één uitgave van de 
serie, met slechts zes foto’s.352 En enkel om aan te geven hoe de straten er in de 
vijftiende en zestiende eeuw uit hadden gezien.

Over de oorspronkelijke opdracht, zoals Marville die in 1865 moet hebben 
gekregen, is dus geen definitieve conclusie te trekken. Wel is gezien de latere 
omgang met de foto’s door de Ville de Paris, de werkverdeling bij de Ville de 
Paris tijdens het verstrekken van de opdracht en de eerdere omgang met foto’s 
door de Service du plan, het vermoeden dat de opdracht is verstrekt door de 
Service du plan gegrond. 

Over de werkzaamheden van de Service du plan rond 1865 zijn helaas nauwe-
lijks directe bronnen te vinden, de meeste papieren en archieven van de Service 
du plan zijn verdwenen, waarschijnlijk in de brand van het Hôtel de Ville. Wel 
is er uit de openbare publicaties en latere verslagen meer informatie te vinden 
over de taken van de dienst en wie daarvoor verantwoordelijk was. Uit het Re-
cueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, waarin 
alle administratieve besluiten zijn opgenomen en gepubliceerd, weten we dat in 
1853, met de onteigeningen die nodig waren voor het voltooien van het laatste 
deel van de rue de Rivoli, meerdere heel specifieke kaarten nodig waren. Niet 
alleen een kaart van de straat en de afzonderlijke huizen, van ieder huis was 

la er Dir. (de eerste direction, de Service des Travaux de Paris), pour l’acquisition de la col-
lection Marville. La dépense, evaluée à 500 francs nets, pourrait être imputée sur le reliquat 
disponible du Service du plan (Ch. , dépenses imprévus, 87).’ Conceptbrief van  
 februari 87, dossier Marville, Musée Carnavalet. Zie voor de volledige lijst werknemers 
in 87: ‘Personnel administratif ’, Recueil des actes administratifs de la Préfecture du départe-
ment de la Seine, Année 87, p. xiv
50  De series in Musée Carnavalet en de Bibliothèque de l’Hôtel de Ville zijn de enige toen 
bekende series afdrukken. De foto’s in de collectie van de State Library of Victoria zijn deels 
van latere datum en zijn pas rond 878 afgedrukt. 
5  Een goede vergelijking tussen de kaarten en de foto’s is te lezen in Reynaud, ‘Marville 
and Old Paris’, in: Kennel, Marville, 0, 90-05: p. 9 en 9

5  Marvilles foto’s werden gebruikt in de Topographie Historique, volume v, Région occi-
dentale de l’Université. Paris: Imprimerie Nationale, 887, p. 8, 86, 55, 557, 558 en 566
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een kaart gemaakt van de begane grond en de eerste etage, en de waarde van 
de gebouwen zou worden geschat door experts.353 Voor het organiseren van de 
transformatie van de stad had Haussmann binnen de afdeling publieke werken 
zeven directeuren aangewezen, zeven ‘fonctionnaires occupant un rang élevé 
dans l’Administration’, schreef Alphand in 1871.354

In 1863 werd Eugène Deschamps, de architect die Gabriel Davioud in 1852 
opdracht had gegeven huizen te tekenen die gesloopt zouden worden, chef van 
de Service du plan de Paris. Zijn taken werden tot in detail omschreven in het 
Recueil des actes.355 Deschamps had vijftien mensen onder zich bij de ‘brigade 
des alignements et récolements’, en niet minder dan vijfentwintig landmeters, 
‘commissaires voyers et inspecteurs voyers’.356 Op hetzelfde moment waren er 
meerdere personen op relevante posities rondom Deschamps die al eerder in 
contact waren geweest met Marville. Alphand, de architect die in 1858 betrok-
ken was geweest bij de werkzaamheden van het Bois de Boulogne waar Marville 
de foto’s van had gemaakt, was in 1863 ingénieur en chef des ponts et chaussées 
en chef du service van de ‘Travaux des voies plantées, promenades et plantati-
ons, et éclairage public’. Davioud, die zoals we eerder zagen in 1852 al betrokken 
was geweest bij het documenteren van huizen die gesloopt zouden worden en 
net als Alphand betrokken bij het Bois de Boulogne, was nu ‘architecte en chef ’ 
voor de ‘Travaux neufs’.357

Twee jaar later was Deschamps nog steeds chef van de Service du plan de Pa-

5  Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, 85, no. , 
Paris, 0 januari 85. 
5  Deze zeven waren: ‘un inspecteur général des Travaux, un directeur de la Voie publique 
et des Promenades, un directeur des Eaux et Egouts, un directeur de la Voirie, un directeur 
des Travaux d’architecture, un chef du service du Plan, un directeur des affaires départemen-
tales chargé des travaux de l’Etat, du Département, et du contrôle des travaux des communes’. 
Alphand, Notes du directeur à l’appui du budget de l’exercice 1872. 87, p. 7
55  ‘Etudes des plans d’alignements et de percements – Lotissement des terrains commu-
naux provenant d’expropriations – Demandes de voirie relatives aux alignements – Achè-
vement et récolement du plan de Paris – Bornage et mesurage des immeubles acquis ou 
vendus par la Ville – Préparation des plans à joindre aux actes de vente, échange et aliénation 
– Conservation des collections composant le plan de Paris – Nomenclature des rues de Paris’. 
Het tweede bureau, zonder chef, had als taken: Permissions et contraventions de grande 
voirie – Clôture des terrains bordant la voie publique. – Propreté des façades des maisons – 
Numérotage des maisons – Denomination des voies publiques – Bâtiments en péril – Loge-
ments insalubres – Fosses d’aisances – Etaux de boucherie et de charcuterie – Carrières sous 
Paris. Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, Année 86, 
‘Personnel administratif ’ (‘L’état du personnel est dressé au mois de juin 86), p. xv.
56  Idem, p. xxx. Zie over de taakverdeling bij de Ville de Paris ook annex .
57  Idem, p. xxxi
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ris. Zijn team onder zich was gegroeid.358 De meeste informatie over Deschamps 
komt van Haussmann zelf, en moet gezien de late publicatie, bijna dertig jaar na 
dato en na het overlijden van Deschamps en het weinig objectieve perspectief 
van de schrijver, met enige argwaan gelezen worden. Volgens Haussmann te-
kende Deschamps zelf de ‘voies magistrales’, en hij zag het daarom als zijn taak 
hem van de vergetelheid te redden.359 De handel in kennis over welke huizen ge-
sloopt zouden worden, had hem veel financieel gewin kunnen opleveren, maar 
Haussmann is er zeker van dat de Service du plan zich niet aan dergelijke specu-
latie schuldig maakte.360 De Service du plan hield de kennis over de exacte tracés 
van een nieuwe weg geheim totdat het werk begon. Voor deze geheimhouding, 
en het onder controle houden van de geheimhouding van de medewerkers, was 
volgens Haussmann één man verantwoordelijk en geschikt: Deschamps.

Voor het overzicht op de transformatie had de leiding behoefte aan kaarten. 
En volgens David Jordan gold dat zeker ook voor Haussmann. ‘[Haussmann] 
did not make a practice of visiting the various municipal projects except on cer-
emonial occasions, when he conducted the emperor or some visiting dignitary 
around a building site. His plans for the city were realized abstractly, geometri-
cally, on a map.’361

Het laten maken van de basiskaart, een opname van de situatie in 1853, was 
het eerste wat Haussmann deed toen hij was aangesteld.362 ‘Wooden towers were 
erected throughout the city by the first of his administrative innovations, the 
department for the Plan de Paris, headed by Deschamps,’ schrijft Jordan.363 De 
oorspronkelijke kaart werd in Deschamps’ afdeling bewaard. Haussmann had 
een gegraveerde versie in een schaal van 1/5000, ‘à roulettes’, dus op wieltjes, zo 
schrijft de prefect in zijn Mémoires.

58  8 ‘géomètres’, 6 ‘inspecteurs-voyers divisionnaires’ en elk arrondissement kreeg een 
‘commissaire voyer’ toegewezen. Recueil des actes administratifs de la Préfecture du départe-
ment de la Seine, Année 865, ‘Personnel administratif ’ (‘L’état du personnel est dressé au 
mois de janvier 865’), p. xvii en xxxii-xxxiv
59  Haussmann, Mémoires, Vol. iii, p. 
60  Idem, p. 8
6  Jordan, Transforming Paris, 995, pp. 7-7

6  Idem
6  Idem. In een rapport uit 87 meldt een architecte voyer dat er in het 8e arrondisse-
ment bij nr. 79 op de rue Lepic op de Butte Montmartre een dergelijke ‘pylone en charpente’, 
van dennenhout gebouwd in 860 voor de triangulation du Plan de Paris, is achtergebleven 
die bij harde wind op de omliggende woningen zou kunnen vallen. Op 6 februari zijn de 
resten van het bouwsel verwijderd. Rapport van ene Ch. Leuval, architecte commissaire voyer 
du 8ème arrondissement, 6 januari 87. Archives de Paris, vonc 0
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La juxtaposition et l’entoilage d’exemplaires de ces nombreuses feuilles dans 
un cadre porté par des montants sur pieds à roulettes, et placé bien en vue 
au milieu de mon cabinet de travail, y constituait derrière le fauteuil de 
mon bureau un immense paravent, où je pouvais, à toute minute, en me 
retournant, chercher un détail, contrôler certaines indications, et recon-
naître les corrélations topographiques des Arrondissements et quartiers de 
Paris entre eux. Bien souvent, je me suis livré, devant ce tableau fidèle, à des 
méditations fructueuses.364

Het lijkt erop dat het hier gaat om het ‘Plan Général de la Ville de Paris (...) 
dressé à l’échelle de 1/5000 par le géomètres du Service Municipal du plan de 
Paris d’après les ordres de M. le Baron G.E. Haussmann’. De kaart bestond uit 
eenentwintig vellen, en werd, zo vertelt de voorplaat, gedrukt in 1866. Informa-
tie over de totstandkoming van de kaart staat onderaan het achttiende blad. ‘Ce 
plan, dressé à l’échelle de 1/5000, a été commencé en 1857 et terminé en 1865 ; il 
résume les travaux des géomètres du Plan de Paris depuis 1842 ; il a été exécuté 
sous la direction de Mr Eug. Deschamps, chef du Service du Plan de Paris (...).’365 
Vervolgens worden de belangrijkste landmeters genoemd, en tot slot ook de 
graveur die de titelpagina heeft gemaakt, Charles-Théodore Sauvageot.366 Niet 
vermeld op de kaart staat wie de titelpagina heeft gereproduceerd, dat is slechts 
te zien op de voorkant zelf: daarop staat onder de fotografische reproductie van 
de voorplaat het droogstempel van Charles Marville, ‘photographe du musée 
impérial du Louvre’.367 Net als bij veel andere publicaties heeft Marville hier dus 
de reproductie van een gravure verzorgd, en vond hij deze opdracht prestigieus 
genoeg om daarvoor zijn droogstempel te gebruiken. 

Daarnaast zijn ook de kaarten zelf van belang: hoewel lang niet alle geplande 
werkzaamheden staan aangegeven, zijn wel, in lichtgrijs, haast aarzelend de 

6  Haussmann, Mémoires, Vol. iii, p. 5

65  ‘(...) par les soins de MMrs de Lucenay, Ross et Chevigny, géomètres triangulateurs, 
Berger, Moutry, Picard-Dobré et Pozier, géomètres en chef des Brigades topographiques, et 
L. Fauve, géomètre en chef du Service intérieur, chargé de la réduction ; MMrs Avril frères en 
ont exécuté la gravure sur pierre ; le frontispice a été dessiné et gravé sur acier par Mr Sauva-
geot.’ Deschamps et.al, Plan général de la ville de Paris et de ses environs, Paris, Imp. V. Jason, 
866, pl. 8

66  Charles-Théodore Sauveageot (86-88) was schilder, illustrator en lithograaf, vanaf 
86 neemt hij deel aan de Salons.
67  Dit droogstempel is op meerdere exemplaren zichtbaar – in elk geval op die in het 
Canadian Centre for Architecture in Montréal, in de eth-Bibliothek in Zürich en bij het 
exemplaar in de Bibliothèque de l’Hôtel de Ville in Parijs. Van andere exemplaren is vanuit de 
catalogus niet na te gaan of de droogstempel aanwezig is. 
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contouren getekend van enkele van de grote nieuwe boulevards en andere nog 
geplande doorbraken. Veel overtuigender is de kleine kaart waarop is aangege-
ven vanaf welke punten in de stad de geografen hun driehoeksmetingen hebben 
uitgevoerd, met tot in minuten nauwkeurig de positie van hun meetpunten ten 
opzichte van de meridiaan van Parijs – met het Observatoire als absoluut nul-
punt. [Fig. 4.10] Ook in de legenda zijn de ‘voies projetées’ even belangrijk als de 
meetpunten. Dit is geen atlas die de deels al voltooide transformatie moet on-
dersteunen en legitimeren, het is in de eerste plaats een demonstratie van de ac-
curaatheid van de landmeters en de soliditeit van de forten rondom de stad. Die 
zijn namelijk met grote nadruk aangegeven op de kaart – met veel meer nadruk 
dan de nog geplande (en deels nooit voltooide) stadsuitbreiding zou krijgen. 

Er was nog een tweede kaart. Toen Haussmann zijn taak begon, schrijft hij 
in zijn Mémoires, is alles wat hij had een kaart waarop de keizer zelf de nieuwe 
wegen had getekend, ‘sur un de ces plans de Paris d’une exactitude approxi-
mative’.368 Alleen Haussmann en Charles Merruau, de algemeen secretaris van 
de prefectuur, noemen deze kaart expliciet. Een kaart waarop ‘Lui-Même’ in 

68  Haussmann, Mémoires, Vol. iii, p. 9

4.10 ‘Canevas trigronométrique’, uitsnede van pl. 20 van het Plan Général de la Ville 
de Paris et de ses environs, Paris, 1866.
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blauw, rood en geel de nieuwe wegen had getekend.369 Volgens Pierre Pinon is 
het origineel verband in de brand van 1871, maar een kopie zou in Duitsland 
zijn overgebleven, als een geschenk van Napoleon iii aan Wilhelm i van Pruisen 
in 1867.370 Het zal in elk geval geen directe kopie zijn geweest van de versie van 
1853.371 

Hoewel Haussmann de regie van de transformatie expliciet onder controle 
had, merkt ook Pinon op, heeft hij tijdens de transformatie nooit een kaart in 
hoge oplage laten maken waarop alle percements, alle doorbraken, alle geplande 
nieuwe wegen zichtbaar waren.372 De eerste uitgewerkte grafische weergave van 
het ‘oeuvre du Second Empire’ verscheen pas ver in de Troisième République, 
bij de wereldtentoonstelling van 1889 (Atlas des Travaux de Paris).373 En wel-
licht was die lacune niet zonder reden. Ten eerste zou de haast onoverzienbare 
grootsheid van het project de bewoners van Parijs kunnen beangstigen. Alleen 
wanneer er een grote som geld moest worden geïnvesteerd, zoals bij het ‘Traité 
des 180 millions’, zodat op 1 december 1858 met de uitvoering van de plannen 
kon worden begonnen, was er sprake van een ‘plan de la Ville de Paris, dressé 
par le préfet du département de la Seine, et sur lequel sont indiqués, par des 
teintes jaunes, diverses grandes voies de communication à ouvrir ou à terminer’, 
zo schreef Alphand. Pinon spreekt daarom ook van een ‘plan virtuel’, een model 
dat wordt nagestreefd, maar dat pas een vaste definitieve vorm heeft nadat de 
werkzaamheden zijn afgerond.374 Ten tweede zou een openbare, overzichtelijke 
planning van alle voorgenomen doorbraken en veranderingen de speculatie op 
de betroffen panden en stukken grond alleen maar verergeren. De informatie 
over waar en wanneer er huizenblokken werden doorgebroken, moest zo lang 
mogelijk geheim blijven. Toch was het gewenst om een beeld te hebben van de 
betroffen huizen, zowel voordat de sloop zou beginnen als achteraf. Het zou 
kunnen zijn dat Marvilles foto’s die, zoals we dankzij het werk van Gloaguen 
weten, heel precies de geplande sloop volgden, als referentiedocumenten dien-
den voor Deschamps en zijn medewerkers, naast de gedetailleerde kaarten die 
ze hadden van de gebieden. Zoals Lacan in 1871 zou schrijven, was het vaststel-
len van de staat van de gebouwen en straten die zo drastisch werden aangepakt 

69  Haussmann, Mémoires, Vol ii, p. 5

70  Pierre Pinon, ‘Le projet d’embellissement de Paris’, in: Des Cars & Pinon, Paris-Hauss-
mann, 99, pp. 5-55 
7  Jordan, Transforming Paris, 995, p. 95n6

7  Pierre Pinon, ‘Une nouvelle géométrie pour la ville’, in: Des Cars & Pinon, Paris Hauss-
mann, 99, 8-87: p. 8

7  Idem
7  Idem
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een belangrijk voordeel van de fotografie ten opzichte van de tragere en minder 
precieze tekenkunst.

Haussmann en zijn stadsbestuur waren getroffen door de documentatiekoorts, 
anders had hij de cartografische en planningsdienst niet zo hoog in de hoofdste-
delijke ambtelijke hiërarchie geplaatst. Het moet dan ook met deze zucht naar 
documenten op de achtergrond zijn geweest dat de stad, de Service du plan, op-
dracht gaf aan Marville om foto’s te maken van de panden die gesloopt zouden 
worden, terwijl de foto’s in eerste instantie niet bedoeld waren voor publicatie. 
Deze foto’s waren niet enkel, zoals Catherine Clark opmerkt, ‘most likely never 
intended for public display’, ze waren hoogstwaarschijnlijk zelfs niet bedoeld 
voor andere ogen dan die van de medewerkers van de Service du plan.375 Het 
waren documenten waarvan Marville de negatieven bewaarde omdat hij het 
vermoeden had dat ze later van meer waarde zouden kunnen zijn, net zoals 
Davioud de schetsen had bewaard van de tekeningen. 

Bovendien schreef Marville zelf in 1873 dat hij oorspronkelijk slechts één af-
druk van elke foto heeft afgeleverd aan zijn opdrachtgevers.376 Pas na het verlo-
ren gaan van die exemplaren en van een groot deel van de stadsarchieven zou 
het stadsbestuur met andere ogen naar de foto’s kijken, zo hebben we gezien in 
de correspondentie. Marville drukte de grote bestelling foto’s in delen. De Ser-
vice des travaux historiques, die ook een set van de foto’s kreeg, viel onder de 
service des beaux-arts. In het correspondentieregister van deze laatste dienst is 
de in- en uitgaande post steeds samengevat in één zin. Hierin is de verandering 
van administratieve hulpstukken tot historische documenten prachtig te volgen.

Zo weten we dat Marville op 17 december 1874 een factuur stuurde aan Alfred 
de Champeaux voor 200 ‘épreuves de rues et aspects de Paris’ à 3,50 francs per 
stuk. Op 13 januari 1875 volgde een tweede voor ‘photographies du Vieux Paris’ 
voor opnieuw 700 franc, dus eenzelfde aantal foto’s. Er zat blijkbaar haast achter, 
want op 24 februari 1875 stuurde de stad een ‘prière de hâter le tirage des der-
nières photographies du Vieux Paris’, waar Marville op 18 maart bevestigend op 
reageerde, en op 19 mei leverde Marville een laatste factuur van 233 franc voor 
‘photographies de l’ancien Paris’.377 De fotograaf voegde een briefje bij zijn laatste  

75  Clark, Paris and the Cliché of History, 08, p. 8

76  Zie brief van 0 januari 87, zie annex
77  No. 99, 7 décembre. 87; No. 0,  janvier 875; No. 99, 8 mars 875; No. 6,  
9 mai 875. Archives de Paris. 0, beaux-arts et travaux historiques, registre d’ordre, en  
 februari en 8 maart 875, 0, courrier départ, vr beaux-arts 85-950 (vi 7 ), Ar-
chives de Paris. Dank aan Daniel Catan voor deze informatie.
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levering.378 Hij had bij de 146 al geplande foto’s zeventien nieuwe foto’s gevoegd, 
die hij naar eigen zeggen in 1870 en 1871 had gemaakt. Marville kende de ont-
vanger van de afdrukken zo goed dat de fotograaf de twee nog ontbrekende 
foto’s graag persoonlijk kwam langsbrengen. Hij noemde de foto’s nu ‘vues de 
l’Ancien Paris’. ‘Serviteur’ Marville heeft zijn formulering soepel aangepast aan 
die van zijn opdrachtgever – in 1867 noemde hij zich tegenover Alphand ook al 
dienaar, toen die de Légion d’Honneur kreeg toegekend.379

Met het oog op de oorspronkelijke bedoeling van de foto’s van de straten is het 
ook belangrijk te kijken naar de manier waarop de foto’s een geheel vormen. An-
ders dan de veel latere omschrijving ‘Album du Vieux Paris’ suggereert, waren 
de foto’s niet, zoals bij het Album du Bois de Boulogne, te lezen als een rondgang 
door de stad. Er is geen figurant die zich opzettelijk opstelt aan de rand van het 
beeld, er is geen beweging van buiten naar binnen of zelfs maar van oost naar 
west. Marville hanteerde consequent dezelfde compositie met de straat zoveel 
mogelijk centraal in beeld, zoals De Thézy al eerder heeft opgemerkt werden 
monumentale panden of andere bijzondere gebouwen op geen enkele manier 
naar voren geschoven in de foto. De fotograaf maakte foto’ s van de straten alsof 
hij een landmeter was.

Marville leverde in 1874 en 1875 in totaal twee sets van 446 afdrukken af aan 
de Ville de Paris, in 1873 had hij er 425 beloofd, dus nog vier meer dan de ze-
ventien extra waarover hij aan Alphand had geschreven. De Bibliothèque histo-
rique stond in 1897 alle niet ingebonden foto’s uit de collectie af aan het Musée 
Carnavalet – dat waren er wat betreft de foto’s van Marville meer dan alleen 
de straten. De tweede set is in bezit van wat tegenwoordig de Bibliothèque de 
l’Hôtel de Ville heet (voorheen Bibliothèque Administrative de la Ville de Paris), 
in de catalogus werd in 1875 genoteerd dat ‘environ 300’ foto’s van ‘Vues des rues, 
places, marchés et subsidiairement des monuments de Paris, reproduits par la 
photographie’ in de collectie kwamen.380 Dat waren er mogelijk meer, want later 
zijn 402 foto’s ingebonden in vier albums, alfabetisch op straatnaam geordend.

78  Ongedateerde brief van Marville aan iemand bij de Ville de Paris (mogelijk Alphand) 
Marville, bhvp, Dossier Marville. Zie annex voor complete tekst.
79  Ms 55, volume i, folio , papiers Adolphe Alphand, Bibliothèque Hôtel de Ville, 
Paris. Zie annex
80  ‘ mars 875. Vues des rues, places, marchés et subsidiairement des monuments 
de Paris, reproduits par la photographie. Environ 00 pièces, en feuilles, renfermées en  
portefeuilles et un paquet-in-folio. Origine: envoi de M. le Préfet, pas de prix, don.’ Nr 07 
van het register van de Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris. Deze foto’s zijn allemaal 
digitaal te bekijken via de catalogus van de Bibliothèques Spécialisées de Paris, https://biblio-
theques-specialisees.paris.fr
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4.8 Travaux Historiques: Féodor Hoffbauer en Martial Potémont

Een laatste argument dat de stelling onderbouwt dat Marvilles foto’s oorspron-
kelijk enkel bedoeld waren voor intern gebruik van de Service du Plan, en pas 
later zijn gezien als documenten met historische waarde, is te vinden in de no-
tulen van de vergaderingen van de Commission des beaux-arts en de Sous-com-
mission des travaux historiques van 1860 tot 1870. Niet vanwege een referentie 
naar het project maar juist vanwege een volledige afwezigheid van welke verwij-
zing naar fotografische documentatie dan ook, laat staan naar de naam Marville. 
De Service des beaux-arts, waar de travaux historiques onder vielen, had vanaf 
1864 zelfs een extra budget gekregen van ongeveer 30.000 francs per jaar om de 
traditionele druktechnieken door nieuwe opdrachten aan te moedigen omdat 
die een onaangename concurrentie, ‘une concurrence fâcheuse’ van de fotogra-
fie en de daaraan verbonden technieken ondervonden.381 

De belangstelling voor het oude Parijs, ‘le vieux Paris’ of ‘Ancien Paris’, voor 
een stad die zou verdwijnen of al verdwenen was, kwam bij deze commissies 
vooral tot uiting in een ondersteuning voor projecten waarbij gebruik werd 
gemaakt van klassieke artistieke technieken.382 Zo is er het werk van Féodor 
Hoffbauer, die in vier schilderijen in 1865 de stad voor en na de transforma-
tie zou afbeelden, op een moment dat er nog nauwelijks iets te zien was van 
deze transformatie. In 1867 gaf de stad Hoffbauer vervolgens de opdracht een 
serie aquarellen te maken waarop de straten en buurten vóór de transformatie 
te zien waren.383 Hoffbauer, geboren in Duitsland, was begonnen als archeoloog 
en architect. Tussen 1875 en 1887 zou hij tientallen illustraties maken voor de 
veertiendelige luxe en groot uitgegeven serie Paris à travers les âges. Het eerste 
deel opent met een hoofdstuk over het Hôtel de Ville door de eeuwen heen. Acht 

8  ‘Depuis 86, l’Administration a cru devoir aussi encourager la gravure en taille-douce, 
à laquelle la photographie et les procédés qui en dérivent faisaient une concurrence fâcheuse.’ 
Notes du directeur (Alphand) à l’appui du budget de l’exercice 1872. 87, §. Beaux-Arts et 
travaux historiques, -5, p. 

8  Bijvoorbeeld uit de Procès Verbaux, van de Commission des Beaux Arts, op  juli 86: 
‘M. Clément, (...) a écrit à M. le Préfet pour lui proposer d’acquérir deux tableaux rept. des 
vues de l’ancien Paris’; en op 0 februari 86: ‘Un artiste de talent, M. Justin Ouvrié, a conçu 
le projet de publier des albums photographiques des principales vues des bois de Boulogne, 
de Vincennes et du Parc Monceaux, d’après les dessins à la sépia exécutés par lui. La collec-
tion d’environ cent planches serait divisée en trois albums et coûterait 00 francs (...) On se 
demande seulement s’il ne serait pas préférable qu’ils fussent réproduits par la gravure à l’eau 
forte que par la photographie’ [doorhalingen in de originele tekst]. Archives de Paris, vr , 
Beaux Arts Procès Verbaux. Zie ook Clark, Paris and the Cliché of History, 08, p. 7

8  Idem, p. 8, - Féodor, oftewel Théodore-Joseph-Hubert Hoffbauer (89-9)
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tekeningen van het Hôtel de Ville door Hoffbauer vormen het sluitstuk. Het zijn 
‘compositions rétrospectives’, een uitzicht op steeds precies dezelfde plek, vanuit 
dezelfde hoek, op verschillende momenten in de geschiedenis, beginnend in 
1583, vervolgens 1740, 28 juli 1830, 1842, ‘en construction’ (het Hôtel de Ville werd 
verbouwd tussen 1837 en 1848), 1867, 24 mei 1871 en in 1878 [fig. 4.11 1 t/m 4].  
De kracht van de presentatie zit duidelijk in de herhaling. Met uitzondering 
van de tekening van 1871 zijn het aantrekkelijke scènes. Zelfs bij de openbare 
ophanging in 1583 is Parijs een ordelijke, vredige stad. Opvallend wat betreft het 
standpunt en lichtval in meerdere tekeningen, met name die uit 1867 en 1875, is 
de gelijkenis met de foto die Marville maakte in 1871, net na de brand. [Zie fig. 
4.9.4] Blijkbaar was dit de foto die Hoffbauer voor zich had toen hij de tekenin-
gen maakte.384 In zijn introductie bij de uitgave van het eerste deel roemt biblio-
thecaris Jules Cousin Hoffbauers gebruik van bronnenmateriaal en gebruikt vier 
foliopagina’s om alle documenten op te noemen: van zestiende-eeuwse prenten 
tot recente foto’s, alles uit de collectie van het museum en de historische biblio-
theek van de Ville de Paris. Cousin noemt het achter elkaar tonen van de situatie 
op verschillende momenten in de geschiedenis een ‘chronorama’ waarin

(...) les points de vue pittoresques du vieux Paris apparaissent successive-
ment, vieillissant ou plutôt rajeunissant d’âge en âge dans un même cadre 
rigoureusement fixe. Comme si le spectateur, placé à une fenêtre ouverte 
sur un point choisi de la cité, voyait se succéder sous ses yeux les aspects 
divers que ce même point de vue presenta de siècle en siècle.385 

Dit zijn de ‘voor- en na-beelden’ zoals Marville ze volgens sommigen zou heb-
ben gemaakt, maar die hij zelf nooit op deze manier heeft gemaakt. 

Hoffbauer breidde zijn terrein uit: in 1885 opende hij zijn ‘Diorama de Paris 
à travers les âges’ in de Carré Marigny op de Champs-Elysées. De acht stadsge-
zichten waren twee jaar toegankelijk voor het grote publiek.386 Na een verblijf 
in Rome, en de publicatie van Rome à travers les âges in 1905, keerde hij terug 
naar Parijs, waar hij onder andere een serie schaalmodellen maakte van de licht-

8  Ook Clark ziet de overeenkomsten: Hoffbauers verbeelding van de Marché des Inno-
cents in 855 in Paris à travers les âges is een één-op-één-kopie van de foto van Marville van 
dezelfde plek in 855, met kleine correcties op de plekken waar de calotypie onduidelijkheden 
vertoonde. Idem, p. 6

85  Jules Cousin in de introductie van Paris à travers les âges, Vol. , i-ii 
86  Livret explicatif du diorama de Paris à travers les âges. Promenades historiques et archéo-
logiques dans les différents quartiers de l’ancien Paris. 8 grandes vues, grandeur nature, par un 
nouveau procédé donnant l’llusion de la réalité. Paris. S.d.
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4.11.1 Féodor Hoffbauer, ‘Une pendaison sur la place de Grève et l’Hôtel de Ville en 1583 
(Composition rétrospective)’. Tekening, 18 x 29 cm, voor Paris à travers les âges, 1875-1882. 
Collectie Musée Carnavalet, d.7920

4.11.2 Féodor Hoffbauer, ‘Place de Grève et l’Hôtel de Ville en 1740 (Composition rétro-
spective)’, Tekening, 18 x 29 cm, voor Paris à travers les âges, 1875-1882. Collectie Musée 
Carnavalet, d.7918
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4.11.4 Féodor Hoffbauer. ‘L’Hôtel de Ville en 1878’, tekening, 17,5 x 31,5 cm, voor Paris à 
travers les âges, 1875-1882. Collectie Musée Carnavalet, d.5824

4.11.3 Féodor Hoffbauer. ‘L’Hôtel de Ville en 1867’, tekening, 18 x 29 cm, voor Paris à  
travers les âges, 1875-1882. Collectie Musée Carnavalet, d.5823
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stad in de verschillende periodes, waarvan één nog steeds te zien is in Musée 
Carnavalet. Naarmate de tijd verstreek, verdween de interesse van het stadsbe-
stuur voor het werk van Hoffbauer. Clark meldt dat in 1906 conservator Charles 
Sellier aan de Inspecteur-en-chef des beaux-arts suggereerde dat ze meerdere 
objecten die lang in de tijdelijke opslag hadden gestaan – de diorama’s – uit de 
collectie konden stoten omdat het ze ontbrak aan het ‘documentaire karakter’ 
en daarom niet relevant waren voor Musée Carnavalet.387 Ze werden naar een 
andere opslag verplaatst.

Ook het tweede voorbeeld betreft een voorstel van een kunstenaar. Bij een 
bijeenkomst van de Commission des beaux-arts in juni 1864 vroeg Martial Po-
témont aan de prefect inschrijving op meerdere exemplaren van zijn komende 
album met de titel ‘L’Ancien Paris’, een album met etsen van, zoals de kunstenaar 
zelf aangeeft, ‘les constructions remarquables destinés à disparaître successive-
ment, par suite des percements nouveaux’.388 De commissie, die door de prefect 
om advies was gevraagd, vond de resultaten bevredigend. De kunstenaar had tot 
teleurstelling van de commissie ‘parfois négligé, dans des dessins pittoresques et 
spirituels, l’exactitude qui aurait pu donner la valeur de documents historiques’. 
Desalniettemin was de commissie van mening dat de Ville de Paris het werk van 
Potémont moest verwerven.

Over het werk en leven van Adolphe Martial Potémont, die zijn tekeningen 
ondertekende met Martial, is weinig bekend of geschreven.389 Hij was opgeleid 
als schilder en woonde tussen 1847 en 1857 op La Réunion. Terug in Parijs werd 
de hoofdstad zijn meest geliefde onderwerp. Naast het al genoemde ‘L’Ancien 
Paris’ tekende hij onder meer Paris Intime (1874), Les Boulevards de Paris (1877) 
en L’Exposition Universelle de Paris en 1878. Lettre illustrée (1878). ‘L’Ancien Pa-
ris’ was zijn eerste succes, het werd verkocht in leveringen van 48 etsen per jaar, 
met een totaal van 300. Volgens de tekst op de titelpagina van de eerste twee jaar, 
tonen de etsen ‘d’anciens monuments, d’habitations célèbres ou curieuses, (...) 
ces rues ces constructions les aieules des nôtres, dont les noms sont restés mais 
dont la forme et l’aspect n’existent plus qu’ici.’ Niet alleen lijkt deze melancholi-
sche blik op de visie die later met betrekking tot de foto’s van Marville werd ge-
uit, Martial stelt ook dat ‘ces feuilles sont la part du dessin et de la gravure dans 
les archives de la ville’. Op de titelpagina van de laatste 300 prenten, in december 

87  Citaat in het Engels, naar Charles Sellier, ‘Note,’, 0 januari 906, vr , Archives de 
Paris, geciteerd in Clark, Paris and the Cliché of History, 08, p. 9

88  Procès Verbaux, Commission des Beaux Arts, 78e séance, 0 Juni 86, no. . Archives 
de Paris, vr, Beaux Arts Procès Verbaux
89  Adolphe Martial Potémont (88-88)
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1866, stelt de auteur dat hij het werk begonnen is in 1843, en hij lijkt inderdaad 
het werk van meerdere fotografen te hebben gebruikt. Ten minste vijf etsen zijn 
directe kopieën van het album van Le Secq, Martial signeert deze met de opmer-
king ‘d’après l’original appt. à la ville’. 

Een vergelijking tussen de series van Marville en die van Martial toont aan dat 
Martial ten minste zes etsen gebaseerd heeft op foto’s van Marville.390 Gezien de 
datering – Marville fotografeerde deze zes allemaal in 1865 of in het begin van 
1866 – moet Martial de foto’s ofwel in de archieven van de bibliotheek hebben 
kunnen zien, of anders via Marville persoonlijk, of andere afdrukken van diens 
foto’s hebben gekend. Zelfs als Martial noteerde ‘d’après dessin A. Potémont’, 
zoals bij de gravure van de rue Tirechape, zijn de gelijkenissen met Marvilles 
foto meer dan slechts toevallig.391 [Vergelijk fig. 4.12 met fig. 4.13 en 4.14 met 
4.15] Niet alleen is het standpunt van de observator hetzelfde, de details zoals 
de wegrijdende kar zijn identiek in beide beelden. Er zijn ook verschillen, zo-
als de lettertypes van de advertenties in beeld, en de grootte van het gebouw 
op de achtergrond. Bovendien koos Martial vaak een uitsnede van de foto van 
Marville. Martial en Hoffbauer maakten van de ambtelijke beelden pittoreske, 
nostalgische beelden en lieten ze circuleren onder een veel groter publiek. De 
beelden van het verleden hadden geen negatieve boodschap, ze vormden geen 
bedreiging voor de openbare orde. Het werk was onderdeel van het algemene 
beeld dat de Ville de Paris in deze periode wilde neerzetten: een zelfportret van 
een stad met een lange, rijke geschiedenis, waarbij ook de meest recente gebeur-
tenissen dankzij de prenten en tekeningen op afstand bleven. 

Later werden er vaker foto’s gemaakt van de doorbraken, en ook die foto’s 
waren aanvankelijk niet voor het grote publiek bestemd. De Bibliothèque histo-
rique bezit een album van 47 x 63 cm met 18 foto’s in wisselend formaat, met op 
het omslag de titel ‘Prolongement de la rue Monge’. De foto’s zijn gemaakt in 1888 
en 1889 door Henri-Cimarosa Godefroy, de fotograaf die in 1876 net als Marville 
bij de avenue de l’Opéra foto’s zou maken (zie hoofdstuk 6).392 De fototechniek 

90  Opvallende gelijkenissen zijn er te zien tussen Martials ‘Paris ancien’ album, in de 
collectie van de Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts côte 6959 (https://bibliothe-
que-numerique.inha.fr/idurl//05), en Charles Marvilles ‘Photographies des rues pendant 
le Second Empire’, bij de de Bilbliothèques Spécialisées de la Ville de Paris, bijvoorbeeld bij de 
afbeeldingen en foto’s van de rue Tirechape, de rue de la Tonnellerie, rue du Dragon, de rue 
Sainte Croix en de rue Pirouette.
9  Laure Beaumont-Maillet noemt Martials albums een mogelijk voorbeeld voor Eugène 
Atget. Laure Beaumont-Maillet, ‘Atget, suiveur ou novateur?’, in: Aubenas en Le Gall (eds.), 
Atget, une rétrospective. Paris, 007, 6-: p. 0

9  Henri-Cimarosa Godefroy (87-9)
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4.13 detail
4.12 Martial Potémont (Martial), Rue Pirouette, ets, ca. 1866. Uit de serie ‘Vues de l’ancien 
Paris’. Collectie Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, online https://bibliotheque-
numerique.inha.fr/idurl/1/10251

4.13 Charles Marville, ‘Rue Pirouette (de la rue de Rambuteau)’, 1866. Albuminedruk,  
27,3 x 30,4 cm. Collectie Musée Carnavalet, ph503
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4.14 Martial Potémont (Martial), Rue Sainte-Croix, ca. 1866. Ets uit de serie ‘Vues de 
l’ancien Paris’. Collectie Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, online https:// 
bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/10251

4.15 Charles Marville, ‘Rue Ste Croix (de la rue de Constantine)’, 1865. Albuminedruk,  
27,4 x 32,2 cm. Collectie Musée Carnavalet, ph 898

4.15 detail
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was inmiddels verbeterd, dus de mensen op de foto’s – poserende voorbijgan-
gers, arbeiders met beitels en heren met hoge hoeden – hoefden minder lang stil 
te houden. Opvallend is dat de foto’s niet alleen van verschillende grootte zijn, 
maar dat ook het ‘genre’ varieert. Er zijn overzichtsfoto’s van de situatie tijdens 
de sloopwerkzaamheden op de grotere pleinen, er zijn detailfoto’s van het Hôtel 
Colbert, het achttiende-eeuwse hôtel particulier dat ooit eigendom was van mi-
nister Colbert, er zijn foto’s van de aanleg van het riool in de straten, en er zijn 
meerdere foto’s van de smallere straten die zouden verdwijnen. De gedrukte bij-
schriften zijn minimaal, en geven enkel plek en het jaartal van de opname weer. 
Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze foto’s tijdens de werkzaamheden uit prak-
tische overwegingen gemaakt, en werd er na voltooiing van het werk besloten 
enkele foto’s in een album te verzamelen. Het meest opvallend zijn de tweede en 
de laatste foto. [Fig. 4.16.1 en .2] De eerste foto is een fotografische reproductie 
van een kadastrale kaart met de buurt waarin de werkzaamheden plaatsvinden, 
de tweede toont het place Maubert, het jaartal dat erbij staat is 1889. Op de voor-
grond staat een rijtje vrouwen met manden midden op straat, de meesten kijken 
richting de camera: ze lijken er op verzoek van de fotograaf te staan. Ook an-
dere personen kijken richting de camera, verder suggereert de zweem boven het 
wegdek meer verkeer dat minder geduld had. Op de kledingwinkel links staat de 
boodschap ‘cause de démolition, liquidation totale de toutes les marchandises’, 
de ramen zijn grotendeels al verwijderd en de klanten verdringen zich voor de 
uitverkoop. Aan het eind van de straat, op dat moment nog rue d’Amboise (sinds 
1912 hernoemd als de rue Frédéric Sauton), is er zicht op de flèche en zijbeuk van 
de Notre-Dame. De laatste foto van het album toont precies dezelfde plek, hier 
is het jaartal uit het bijschrift 1888, maar de data van de twee foto’s zijn per on-
geluk verwisseld: het huizenblok aan de rechterkant is verdwenen, in de plaats 
staat een hek en een groot standbeeld ter ere van Étienne Dolet, een standbeeld 
dat pas op 19 mei 1889 is geplaatst (en in 1942 verdween).393 Op de achtergrond 
is de Notre-Dame nu beter zichtbaar, ook de twee torens van de façade zijn nu 
herkenbaar. En op de voorgrond hebben de huisvrouwen plaats moeten maken 
voor een groep mannen, sommigen met pikhouweel, anderen met hoge hoed. 
De man met de hoogste hoed staat bij een theodoliet, de driepoot die gebruikt 
wordt bij het landmeten, met erbij een grote liniaal in zwart-wit. Hier werd heel 
bewust getoond hoe de situatie was vóór de bouwwerkzaamheden, en hoe het 
resultaat eruitzag, met bovendien een van de belangrijkste meetinstrumenten 
hiervoor helder in beeld. Het album werd niet getoond op een wereldtentoon-

9 Étienne Dolet (509-56) was een Franse schrijver en humanist
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4.16.1 Henri-Cimarosa Godefroy, ‘Place Maubert’, 1888. Albuminedruk in album Prolon-
gement de la rue Monge. Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 2-alb-0028

4.16.2 Henri-Cimarosa Godefroy, ‘Place Maubert’, 1889. Albuminedruk in album Prolon-
gement de la rue Monge. Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 2-alb-0028
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stelling of in een museum, het kwam in de collectie van de bibliotheek als een 
gift van Edmond Huet, ‘Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, Directeur 
des travaux de Paris’, zoals een etiket voorin het album vermeldt. Huet was de 
opvolger van Adolphe Alphand, en zou verantwoordelijk zijn voor de planning 
van de volgende serie ‘percements’ in Parijs: die van de metro. 





iii 
Na

(De foto’s onder ogen)
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Op 16 juli 1855 verscheen in de Rotterdamsche Courant van de Haagse verslag-
gever het volgende bericht: 

Gisteren is de tentoonstelling van Photographie en Heliographie alhier in 
eene der zalen van de Teekenakademie geopend. De aldaar met veel smaak 
geëxposeerde voorwerpen overtreffen alle denkbeeld van de verbazende 
resultaten, welke deze kunst nu reeds heeft geleverd. Men vindt hier ver-
eenigd de geheele geschiedenis der photographie, van de eerste onvolkomen 
proeven, tot de meest volmaakte afbeeldingen; volledige toestellen tot het 
vervaardigen van photographien op zilver (daguerréotype) en op papier; 
volledige verzamelingen van scheikundige praeparaten voor photographie 
op glas en papier; photographien op steen en op staal; volgens negativen; 
naar de natuur (portretten, landschappen), naar gebouwen, beelden, schil-
derijen, teekeningen, gravures enz. Van al deze verscheiden soorten treft 
men hier de schoonste proeven, ook de Heliographische gravures op staal 
zijn uitmuntend. Bij verreweg de meeste dezer voorwerpen meent men de 
natuur zelve te zien, doch hetgeen wel de grootste zinsbegoocheling te weeg 
brengt, zijn de stereoskopen; elke beschrijving van het effect, hetwelk daar-
door wordt verkregen, zou ver zijn van de wezenlijkheid en schier onge-
loofbaar schijnen; met moet ze zelven zien, om er zich van te overtuigen.394 

Het is een fragment uit de bespreking uit 1855 van de eerste openbaar toeganke-
lijke tentoonstelling in Nederland waar alléén foto’s te zien waren.395 De daguer-

9  Binnenland. ‘s Gravenhage, den  julij. Rotterdamsche Courant, 6 juli 855.
95  Bij de Tentoonstelling van Voortbrengselen der Nationale Nijverheid van Nederland 
en zijne Overzeesche Bezittingen, in Arnhem in 85, was de fotografie gerangschikt bij de 
grafische kunsten. En al in 89 waren al drie of meer daguerreotypieën te zien geweest van 
Christiaan Portman in de Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters in Den 
Haag. Zie Hans Rooseboom, De schaduw van de fotograaf. Positie en status van een nieuw 
beroep, 1839-1889. Leiden: Primavera Pers, 008, p. 8, 7-9. De twee andere besprekin-
gen verschenen in de Amsterdamsche Courant: ‘Een Blik op de Tentoonstelling van Photog-
raphie en Heliographie gegeven in de zalen der Maatschappij Arti et Amicitiae’ i en ii, in 
Amsterdamsche Courant,  mei en 5 juni 855, geciteerd in Mattie Boom, ‘De Amsterdamse 
fotografietentoonstellingen van 855, 858 en 860’, Fotolexicon, e jaargang, nr 8, april 
997, online op http://journal.depthoffield.eu/vol/nr8/f05nl/nl
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reotypie was in 1839 in Frankrijk groots aangekondigd en de Franse senaat stelde 
de techniek direct openbaar beschikbaar. Ondanks de brede toegankelijkheid 
én brede toepassingsmogelijkheden had de techniek één groot nadeel: daguer-
reotypieën waren eenmalige afdrukken op een koperplaat, unica, die net als 
schilderijen of tekeningen de eenmaligheid hadden van een kunstwerk. Enkele 
uitzonderingen daargelaten, zoals de cyanotypie en de met patent beschermde 
Talbotype, veranderde dit praktisch pas toen ook het papieren negatief toegan-
kelijk werd voor een breder publiek, vanaf ongeveer 1850. Maar ongeacht de ver-
beterde reproductiemethoden was fotografie qua reproductie-oplages ook toen 
nog steeds geen massamedium: gezien de arbeidsintensieve techniek was het 
vermeerderen van foto’s nog steeds een kostbare zaak. Doorgaans wordt aange-
nomen dat het met de perfectionering van het halftoonprocedé in 1880 mogelijk 
werd om foto’s in hoge oplage te reproduceren, en werd het in de tijdschriften 
pas rond 1890 gebruikelijk om foto’s direct af te drukken (en dus niet over te 
nemen door middel van gravures).396 Zo omschrijft Mattie Boom het fotoboek 
tot 1900 als een ‘expensive and exclusive luxury item, reserved strictly for kings, 
emperors, architects, amateur archaeologists, art lovers, wealthy individuals, li-
braries and national museums’, de markt voor het fotoboek in de negentiende 
eeuw was een fractie van de grootte die het in de twintigste eeuw zou worden.397 
Hoewel er wel al snel luxe uitgaves met bijvoorbeeld fotografische reproducties 
van kunstwerken verkrijgbaar waren, duurde het tot na de Eerste Wereldoorlog 
totdat de druktechnieken zo geperfectioneerd waren dat foto’s in redelijke kwa-
liteit en in hoge oplage gedrukt konden worden voor een relatief laag bedrag. 

In de recente geschiedenis van de vroege fotografie is relatief veel aandacht be-
steed aan de geschiedenis van het fotoalbum zoals hier ook eerder besproken, en 
aan de eerste, in kleine oplage gedrukte ‘fotoboeken’, die gevuld waren met één 
voor één afgedrukte, en in het geval van het album ook zelf ingeplakte foto’s.398 
Zoals in deze studies wordt benadrukt waren albums, al dan niet zelf samenge-
steld, een persoonlijk, kostbaar bezit. De doelgroepen raakten aan, of overlap-
ten deels met die van de ‘amateurs d’estampes’, de verzamelaars van originele 
prenten, houtsneden of lithografieën die persoonlijk door de kunstenaar waren 

96  Zie bijvoorbeeld Pierre Albert en Gilles Feyel, ‘Photography and the Media. Changes in 
the Illustrated Press’, in: Frizot, A New History of Photography, 998, 59-69: p. 6 
97  Mattie Boom, ‘Photobooks’, in: Mattie Boom, Hans Rooseboom (eds.), New Realities. 
Photography in the 19th century. Amsterdam: Rijksmuseum, 07, -7: p. 6 
98  Zie onder andere Bann, Art and the Early Photographic Album, 0; Mattie Boom, 
Everyone a Photographer. The Rise of Amateur Photography in the Netherlands. Amsterdam: 
Rijksmuseum, 09
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afgedrukt.399 En net zoals de prentkunst de massa bereikte door posters in de 
openbare ruimte, bereikte fotografie de massa niet door albums maar dankzij 
tentoonstellingen – waar uiteraard wel albums getoond werden. Dat was zeker 
tot aan de Eerste Wereldoorlog de belangrijkste manier voor het grote publiek 
om kennis te maken met hoogwaardig afgedrukte foto’s.

Er is in de recente publicaties over de vroege fotogeschiedenis veel geschreven 
over wat ik hier de kunstfototentoonstellingen wil noemen: over tentoonstellin-
gen die de techniek als serieuze kunstvorm wilden propageren, en over de al dan 
niet speciale afdelingen voor fotografie bij de wereldtentoonstellingen.400 Op  
22 december 1852 opende Recent Specimens of Photography, de eerste tentoon-
stelling ooit die uitsluitend gewijd was aan de kunst en techniek van fotogra-
fie, in de Great Room van de Society of Arts in Londen.401 De meeste van de 
76 deelnemende fotografen waren Britse amateurs. De tentoonstelling was een 
groot succes, zo blijkt uit de recensies, de tentoonstelling werd meerdere weken 
verlengd en na afloop werd de Photographic Society opgericht – de Franse pen-
dant, de Société Française de Photographie, volgde een jaar later. 

Ook de hierboven besproken eerste Nederlandse tentoonstelling die enkel ge-
wijd was aan fotografie kwam voort uit het verenigingsleven. De tentoonstel-
ling werd gehouden in het gebouw van kunstenaarsvereniging Arti & Amicitiae 
aan het Rokin in Amsterdam, en kreeg een vervolg in de Teekenakademie aan 
den Boschkant in Den Haag.402 Dat waren kunstenaarsorganisaties, maar de 
organisatie van de fototentoonstelling was in handen van de Vereeniging voor 
Volksvlijt. Die vereniging had Samuel Sarphati in 1852 naar voorbeeld van de 
Great Exhibition in Londen in 1851 opgericht, juist met doel de nijverheid te be-

99  Zie hierover Fleur Roos Rosa de Carvalho, Prints in Paris 1900. Van elitair tot populair. 
Verschenen bij de tentoonstelling Prints in Paris 1900. Van Gogh Museum Amsterdam, 3 maart- 
11 juni 2017; Mitshubishi Ichigokan Museum, Tokio, 17 oktober 2017-17 januari 2018. Brussel: 
Mercatorfonds, 07 
00  Zie bijvoorbeeld de opsomming in Mattie Boom, Hans Rooseboom (ed.), New Re-
alities. Photography in the 19th century. Amsterdam: Rijksmuseum, 07, -6; Paul-Louis 
Roubert, ‘Between Pride and Prejudice: Exhibiting Photography in the 9th Century’, in 
Mauro (ed.), Photo Show, 07, 60-77

0  De tentoonstelling duurde tot 0 januari 85. Gerry Badger, ‘“The Most Remarkable 
Discovery of Modern Times”: Three Photographic Exhibitions in 850s London’, Mauro 
(ed.), Photo Show, 07, 6-50: p. 5 en Paul-Louis Roubert, ‘Between Pride and Prejudice: 
Exhibiting Photography in the 9th Century’, idem, 60-77: p. 69

0  De Tentoonstelling van Photographie en Heliographie was van 0 april tot 5 juni 855 
te zien in Arti et Amicitiae in Amsterdam, en van  tot  juli 855 in de Teekenakademie aan 
den Boschkant in Den Haag.
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vorderen door middel van tentoonstellingen.403 Nadat in 1855 de Amsterdamse 
gemeenteraad positief stemde voor de bouw van een tentoonstellingsgebouw 
kon daarvoor het Paleis voor Volksvlijt worden neergezet. 

Het laatste deel van dit onderzoek gaat over de manier waarop de Ville de Pa-
ris fotografie, in het bijzonder Marvilles foto’s van de transformatie van de stad, 
in tentoonstellingen presenteerde. Dat gebeurde in de eerste plaats in wereldten-
toonstellingen, de eerste georganiseerde niet-religieuze massabijeenkomsten.404 
Niet alleen ondernemers, ook landen en steden gebruikten de evenementen als 
etalage en uithangbord voor nationale (en) politieke propaganda. Fotografie 
speelde ook daarbij een belangrijke rol. Anders dan bij de Salon des beaux-arts, 
waar de fotografie maar heel moeizaam in de buurt kwam en in de negentien-
de eeuw nooit officieel deel van uitmaakte, omarmden de exposanten van de 
wereldtentoonstellingen fotografie vanaf het begin.405 Wereldtentoonstellingen 
waren daarmee de eerste plaatsen waar fotografie in alle soorten en genres voor 

0  Aangezien het archief van de vereniging bij de brand van het Paleis voor Volksvlijt 
in april 99 verloren ging, is er relatief weinig bekend over de organisatie van de tentoon-
stelling. Zie over de moeizame relatie tussen nijverheid en kunst in Nederland: Hans Roose-
boom, ‘“Een schilder is geen kopieermachine”. De moeizame verhouding tussen fotografie en 
kunst’, in idem, De schaduw van de fotograaf, 008, -5: p. 6

0  Zie voor min of meer algemene literatuur over één of meerdere wereldtentoon-
stellingen: Christina Baird, Showcase Britain: Britain at the Vienna World Exhibition 1873. 
Cultural interactions, Vol. 39. Oxford: Peter Lang, 06; Ilde Marino, Esotismo. Architettura 
e arti decorative nelle esposizioni universali 1851-1900. Firenze: Altralinea edizioni, 06; 
Alexander C.T. Geppert, Fleeting Cities. Imperial Expositions in fin-de-siècle Europe. Ba-
singstoke: Palgrave Macmillan, 0; Beat Wyss, Die Pariser Weltausstellung 1889. Bilder von 
der Globalisierung. Frankfurt am Main: Insel, 00; Volker Barth, Mensch versus Welt. Die 
Pariser Weltausstellung 1867. Darmstadt: Wissenschafliche Buchgesellschaft, 007; Jonathan 
Meyer, Great exhibitions: London, New York, Philadelphia, 1851-1900. Woodbridge: Antique 
Collectors’ Club, 006; Jutta Pemsel, Die Wiener Weltausstellung von 1873: das gründerzeit-
liche Wien am Wendepunkt. Wien, Köln: Böhlau, 989; Greenhaulgh, Ephemeral Vistas, 988, 
Patricia Mainardi, Art and Politics of the Second Empire: The Universal Expositions of 1855 and 
1867, New Haven: Yale University Press, 987

05  Nadat de sfp vanaf 855 had aangedrongen op deelname aan de jaarlijkse Salon, 
mocht de vereniging in 859 de eigen jaarlijkse tentoonstelling eenmalig houden in het palais 
de l’Industrie, in hetzelfde gebouw als waar de Salon des beaux-arts werd gehouden, Baude-
laire zou naar aanleiding hiervan zijn beroemde artikel over fotografie schrijven. Maar anders 
dan gedacht kan worden, namen de fotografen geen deel aan het traditionele Salon-systeem: 
de fotografie-tentoonstelling had een afzonderlijke entree, het was niet mogelijk van de ene 
tentoonstelling naar de andere te lopen, en er moesten afzonderlijke toegangskaarten gekocht 
worden. Zie hierover Roubert, L’image sans qualités, 006, p. , en idem, ‘859, exposer la 

photographie’, Études photographiques 8, november 000, geconsulteerd  juni 0. http://
journals.openedition.org/etudesphotographiques/
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grote hoeveelheden mensen zichtbaar waren, iets waar tot nu toe nauwelijks 
aandacht voor is geweest.406 Dit is een begrijpelijke lacune. Zelden wordt in de 
omschrijvingen, organisatie en bezoekersverslagen specifiek verwezen naar de 
foto’s in de tentoonstelling. Alleen de juryrapporten van de fotografieafdeling 
verwijzen soms naar gebruik van fotografie, maar daarbij gaat het nauwelijks 
over de functie van de foto’s in de tentoonstelling. 

Miriam R. Levin maakt in haar essay over de stedelijke vernieuwing in Parijs 
tussen 1851 en 1914 duidelijk dat de plannen die de Parijse stadsbestuurders voor 
de wereldtentoonstellingen maakten, bedoeld waren om de ideale industriële 
maatschappij te symboliseren en binnen te halen, en tegelijkertijd de interna-
tionale samenwerking die daarvoor noodzakelijk was, te verbreden. Bovendien 
waren de tentoonstellingen weliswaar voornamelijk gericht op de toekomst, 
door de tentoonstellingsgebouwen van eerdere exposities in te richten als mu-
sea, ontstond ook een steeds groter bewustzijn van het verleden.407

In zijn tekst over de wisselwerking tussen de tentoonstellingen en moderniteit 
gaat Lieven De Cauter nog een stap verder: de wereldtentoonstellingen zorg-
den op allerlei vlak voor een ‘sprong voorwaarts’ voor het organiserende land, 
en tegelijkertijd was de aanleiding van het organiseren ervan het verlangen om 
de vooruitgang zelf te visualiseren.408 ‘World exhibitions were gigantic didac-
tic enterprises that set out to teach mankind by illustration about the state of 
civilization.’409 En, zo gaat De Cauter verder, vanaf het begin was de grote vraag 
wát de mensheid moest leren. 

06  In Frizots A New History of Photography wijdt Elvire Perego één pagina aan fotogra-
fie in wereldtentoonstellingen: Frizot, A New History of Photography, 998, p. 0. De enige 
uitzonderingen zijn Anthony Hamber, Photography and the 1851 Great Exhibition. London: 
Victoria & Albert Museum, 08; Bernd Stiegler (ed.), Fotogeschichte. Heft , 009, Jg. 9: 
‘Ausgestellte Fotografien’. Laetitia Dujardin, Ethnics and Trade: Photography and the Colonial 
Exhibitions in Amsterdam, Antwerp and Brussels, Rijksmuseum Studies in Photography Vol. . 
Amsterdam: Rijksmuseum, 007, en Elke Krasny, Manuela Fellner-Feldhaus en Ulrike Felber, 
Welt ausstellen: Schauplatz Wien 1873. Tent. Cat. van het Technisches Museum Wien,  
8 oktober 00 tot 7 februari 005. Wien: Technisches Museum, 00

07  ‘While the fairs seem to have been focused on the future, they also fed the population’s 
growing awareness of the past as governments moved exhibit collections to existing museums 
and founded new museums in fair buildings, increasing the presence in Paris of these insti-
tutions housing the past.’ Miriam R. Levin, ‘Bringing the Future to Earth in Paris, 85-9’, 
in: Miriam R. Levin, Sophie Forgan et.al, Urban Modernity. Cultural Innovation in the Second 
Industrial Revolution. Cambridge and London: mit Press, 00, -7: pp. -5

08  Lieven De Cauter, ‘The Panoramic Ecstacy on World Exhibitions and the Disintegra-
tion of Experience’, Theory, Culture & Society, Vol. 0, no. , november 99, -: p. 6 
09  Idem



8

Naast de overweldigende hoeveelheid tentoongestelde voorwerpen, do-
cumenten en planten, dieren en later ook mensen, was er een tweede nieuwe 
factor: de aanzwellende menigte. In Londen bezochten zes miljoen mensen de 
tentoonstelling van 1851, in Parijs in 1900 was het bezoekersaantal uitgegroeid 
tot negenendertig miljoen. De wereldtentoonstellingen waren op meerdere ma-
nieren een nieuwe ervaring. Bezoekers zagen dingen waarvan ze het bestaan 
niet kenden, waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze konden bestaan, maar die 
er nu toch waren en die daardoor te consumeren waren. Ook tijdgenoten zagen 
de mogelijkheden wat betreft het beïnvloeden van grote hoeveelheden mensen. 
Zo omschrijft René Delorme in zijn inleiding bij het uitgebreide verslag over de 
wereldtentoonstelling van 1878 de ervaring als een ‘enorme school’, waar elke 
bezoeker dat leert wat het best past bij zijn karakter en geest.410 

Marville was vanaf het begin betrokken bij de wereldtentoonstellingen. Al in 
1844, toen de fotografie voor de eerste keer te zien was bij de ‘Exposition de 
l’Industrie Française’, was Marville ingehuurd als tekenaar van de plattegrond en 
de façade van het Palais de l’Industrie, de hal waar deze voorloper van de eerste 
‘echte’ wereldtentoonstelling, die van 1851 in Londen, was te zien.411 [Fig. 5.1] 
Op de prent zien we het tentoonstellingsgebouw van een afstand, met aan beide 
kanten wat bomen, en een aanzienlijke hoeveelheid mensen, allemaal gekleed 
volgens de laatste mode, die zich van en naar de tentoonstelling bewegen. Tot 
aan het begin van de twintigste eeuw, toen Marville al was overleden en in de 
eerste plaats herinnerd zou worden als fotograaf, werd de prent nog gebruikt als 
illustratie over de tentoonstelling van 1844 in de encyclopedie van Larousse.412

Marville volgde in opdracht van de Ville de Paris de transformatie van de stad 
op allerlei manieren. De serie foto’s van de oude straten die Marville in 1874 
voor de tweede keer afleverde, maakte hij tussen 1865 en ongeveer 1872. Wat de 

0  ‘Nous ne craignons pas de l’affirmer, tout individu qui est allé à l’Exposition en est res-
sorti plus instruit. C’est un précieux enseignement que celui qui se fait par les yeux. L’Exposi-
tion, considerée à ce point de vue, a été une immense école, où chacun, suivant ses aptitudes 
ou ses préférences, a appris ce qui convenait le mieux à son esprit et à son caractère. École 
de goût pour les uns, école d’art, école d’agriculture, école de mécanique, école industrielle, 
l’Exposition a été l’école de vulgarisation par excellence.’ L’Art et l’industrie de tous les peuples 
à l’Exposition Universelle de 1878. Par les écrivains spéciaux les plus autorisés. Paris: Librairie 
Illustrée, 879, p. 

  Dat was de tijdelijke benaming van de Grand Carré des Jeux aan de Champs-Elysées. 
Linksonder is de prent gesigneerd met Ch. Marville. Jean Burat, Exposition de l’Industrie 
Française, année 1844. Decription méthodique. Tome i. Planches. Paris: Challamel, 1845, pl. 1
  Zie ‘Expositions’, in Claude Augé (ed.) Nouveau Larousse illustré. Dictionnaire universel 
encyclopédique. Tome quatrième. Paris: Librairie Larousse, 900, pp. 00-0
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5.1. ‘Plan et élevation du Palais de l’Industrie (Carré Marigny, Champs-Elysées).’ ‘Cliché 
bitumineux par Michel – Exposition de 1844.’ Gesigneerd (linksonder): Ch. Marville’, in: 
Jean Burat, Exposition de l’Industrie Française, année 1844. Decription méthodique. 
Tome i. Planches. Paris: Challamel, 1845
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latere interpretatie ook was, het is onbetwist dat de foto’s een gevolg waren van 
de transformatie van de stad, en dat het Parijse stadsbestuur de opdracht heeft 
gegeven de foto’s te maken. Bovendien werden ze, zoals zal blijken, in iets andere 
samenstelling vanaf 1878 getoond op de wereldtentoonstellingen.

Over wat de straatfoto’s van Marville de bezoekers moesten en konden leren 
gaat het laatste deel van dit onderzoek. Op basis van de voorbereidende do-
cumenten van het stadsbestuur, instructies aan medewerkers en plattegronden 
vooraf, catalogi waarin de tentoonstellingen soms tot in detail zijn toegelicht, 
besprekingen in de pers en de juryrapporten achteraf wordt duidelijk wat de 
stad probeerde over te brengen. En zo wordt ook duidelijk, voor zover mogelijk, 
wat daarvan ook daadwerkelijk lukte. De verschillende bijdrages van Marville, 
in meerdere genres en categorieën, zijn daarbij een rode draad, een herkenbaar 
baken in de vaak overweldigende zee van tentoonstellingen, klasses en groepen.

In hoofdstuk vijf gaat het over de tentoonstelling van 1867, met een kleine in-
troductie op de rol van fotografie op voorgaande tentoonstellingen; in hoofdstuk 
zes komen de tentoonstellingen van de jaren achttienzeventig ter sprake, waar 
de foto’s van de straten voor het eerst getoond werden. In het laatste hoofdstuk 
wordt beschreven hoe de stad de foto’s voor het eerst in een museale omgeving 
toonden, in de Bibliothèque historique de la Ville de Paris en in het Musée Car-
navalet, het museum van de geschiedenis van de stad Parijs. En hoe het verhaal 
dat met de foto’s werd verteld aanzienlijk veranderde.

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat Charles Marville zelf in Amsterdam of 
Den Haag is geweest, waren zijn foto’s wel te zien op de hierboven besproken 
tentoonstelling van 1855. In de nagekomen aanvulling bij de catalogus staat als 
inzending van Charles Marville, na de inzending van Lerebours, ‘6 Photogra-
phiën naar de natuur van negatieven op papier (Papier sec)’ vermeld.413 In de 
besprekingen van de tentoonstellingen wordt Marville niet genoemd, al zou de 
opmerking dat men ‘de natuur zelve’ denkt te zien, van de recensent van de Rot-
terdamsche krant, goed op Marvilles foto’s kunnen slaan. 

  ‘No. 58. Charles Marville, te Parijs’, Catalogus der Tentoonstelling van Photographie en 
Heliographie, gehouden door de Vereeniging voor Volksvlijt. Amsterdam: C.A. Spin & Zoon, 
855, p. 
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5. de wereld omvatten. 
de wereldtentoonstelling van 1867 

en het gebruik van fotografie in 
cartografie en architectuur

‘Je sors de l’Exposition avec l’impression d’une transposition de mon 
moi dans l’avenir, qui aurait regardé le Paris actuel conservé comme 
une curiosité. Une idée de passé, de mort et d’histoire sort de toutes 
ces armoires où est catalogué le présent. Le temps qu’on vit prend le 
recul et l’archaïsme d’un musée.’ 

Notitie van 20 juni 1867. Edmond en Jules de Goncourt. Journal414

De wereldtentoonstelling van 1867 moest een overzicht geven van alles dat de 
mens tot dan toe tot stand had gebracht. Zoals Walter Benjamin opmerkte, 
bracht het Parijs de erkenning als hoofdstad van luxe en mode, en propageerde 
de wereldtentoonstelling het universum van de gebruiksvoorwerpen.415 Ook 
stond zij symbool voor het hoogtepunt van het Second Empire. De hele we-
reld kwám samen in Parijs, alle grote heersers van het moment bezochten de 
tentoonstelling, begroetten Napoleon iii en zijn prefect.416 Er waren 52.200 ex-
posanten uit bijna vijftig naties, en meer dan elf miljoen bezoekers bezochten 
de tentoonstelling op het Champ de Mars tijdens de 217 dagen dat die geopend 
was.417 De impact was gigantisch. 

  Edmond et Jules de Goncourt. Journal. Paris, Laffont, 989, t. ii, p. 90

5  Walter Benjamin, ‘Paris, die Hauptstadt des xix. Jahrhunderts’, gs v, 5-59: pp. 6-66 
6  In het officiële eindrapport over de wereldtentoonstelling staat een lijst van 57 
bezoekers van de konings- en keizershuizen van Frankrijk, Nederland (de koningin, prins 
Alexander en prins Willem), België, Pruisen, Hannover, Wurtemberg, Beieren, Oostenrijk, 
Portugal, Griekenland, Zweden, Rusland, ‘le Sultan’, Saksen, Saksen-Weimar, Hessen, Baden, 
Italië, Servië, Egypte, Japan, Wales en Engeland. Rapport sur l’Exposition Universelle de 1867 
à Paris. Précis des opérations et listes des collaborateurs. Avec un appendice sur l’avenir des 
expositions, la statistique des opérations, les documents officiels et le plan de l’Exposition, Paris: 
Imprimérie Impériale, 869, pp. 76-77

7  ‘Nombre des exposants par pays et par groupe’, idem, p. 6, Barth, Mensch versus Welt 
007, p. 9 
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Vreemd genoeg was er van de transformatie van Parijs, die op dat moment in 
volle gang was, op de tentoonstelling weinig te zien. En ook Marvilles foto’s van 
de straten, die op dat moment deels al gemaakt waren, bleven in de archieven. 
Ondanks, of eigenlijk juist vanwege die afwezigheid, is het van belang in te gaan 
op dat wat er wél te zien was. In de volgende pagina’s zal eerst een kort overzicht 
gegeven worden van de aanwezigheid en plaats van de fotografie op de vooraf-
gaande edities en de wereldtentoonstelling van 1867, zowel in de speciaal daar-
voor aangewezen afdeling als in de overige afdelingen. Ook komen aspecten 
van de tentoonstelling ter sprake die niet direct met Marville of zijn fotografie 
te maken hebben, maar die wel duidelijk maken dat de fièvre documentaire op 
veel meer plaatsen was uitgebroken dan enkel binnen het Parijse stadsbestuur. 

Omdat de wereldtentoonstellingen massa-evenementen waren, zijn er relatief 
veel bronnen: de genoemde officiële catalogi en rapporten van de jury, soms nog 
aparte uitgaves van bijzondere onderdelen. In de Parijse archieven liggen soms 
uiterst gedetailleerde rapporten van commissieleden en organisatie en bouw- 
en installatietekeningen, al is lang niet alles bewaard gebleven – met name van 
de papieren met betrekking tot de organisatie van de presentaties van de Ville 
de Paris lijkt een groot deel verloren te zijn gegaan bij de brand in het Hôtel de 
Ville in 1871. Daarnaast zijn er de bezoekersgidsen die meestal de nadruk leggen 
op de sensationele hoogtepunten, al zijn er ook heel systematische, regelma-
tig verschijnende geïllustreerde uitgaves als bijlages van tijdschriften. Ook zijn 
er verslagen van individuele bezoekers – zoals bijvoorbeeld de gebroeders De 
Goncourt, en van sommige onderdelen zijn zelfs foto’s van de tentoonstelling 
zelf, al probeerden de meeste fotografen vooral in te spelen op de wens van de 
bezoekers een souvenir te kunnen meenemen van de meest spectaculaire on-
derdelen, eerder dan dat zij alle onderdelen in beeld brachten. Voor informatie 
over specifieke onderdelen van de tentoonstelling zijn de vakbladen, zoals bij 
fotografie met name de Moniteur de la Photographie, een zeer bruikbare bron.

5.1 Souvenirs de Paris: fotografie en Parijs op eerdere 
wereldtentoonstellingen

Fotografie werd het eerst getoond op een voorganger van de latere wereldten-
toonstellingen, de ‘Exposition de l’industrie française’ van 1844, vijf jaar na de 
openbaarmaking van de daguerreotypie. In de catalogus bij de tentoonstelling, 
waaraan Marville zoals gezegd als illustrator ook een bijdrage leverde, is de toe-
lichting bij de ‘Application des beaux-arts’ opgesierd met een bijzondere prent, 
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een ‘tissièrographie’ waarop een engel boven de stad Parijs vliegt.418 [Fig. 5.2] 
Met één hand houdt hij of zij een bazuin aan de mond, in de andere hand heeft 
de engel een banier met daarop de woorden ‘Daguerréotype, galvanoplastie, tis-
sièrographie’. Alle drie die technieken waren nieuw: ze waren ontdekt, ontwik-
keld en openbaar gemaakt sinds de vorige Exposition de l’industrie française in 
1839. En, minstens zo belangrijk, alle drie waren van belang voor de grafische 
reproductietechnieken.

In de tekst bij de prent besteedde Jules Burat, docent aan het Conservatoire 
des Arts et Métiers en economisch journalist, aandacht aan de ‘Application des 
beaux-arts’, de toepassingen van de beeldende kunst op de industrie.419 Burat 
vindt de nieuwe reproductiemethodes van teksten en afbeeldingen zo belang-
rijk dat hij daar de meeste aandacht aan geeft. Galvanoplastie, ook bekend als 
electrotypie, was weliswaar aanvankelijk bedoeld om een driedimensionale mal 
te bedekken met metaal, maar de techniek zou uiteindelijk ook gebruikt worden 
in de mechanische drukprocessen. Louis Tissier pubiceerde in 1839 de tissiéro-

8  Jules Burat (807-885). Jules Burat, ‘Application des Beaux-Arts’, Exposition de l’Indus-
trie Française, année 1844. Decription méthodique. Tome ii. e partie. Application des Beaux-
Arts. Paris: Challamel, 85, p. 
9  Idem

5.2. ‘Vignette gravée sur pierre par Tissier – Tissièrographie. Exposition de 1844’, Il-
lustratie op eerste pagina’, Jules Burat, Exposition de l’Industrie Française, année 1844 
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graphie, een methode waarbij tekeningen en schilderijen direct kunnen worden 
overgebracht op een lithografische steen. Burat benadrukt dat geen extra hand 
nodig is, er was op geen enkele manier sprake van een interpretatie van het 
origineel.’420

De daguerreotypie werd om dezelfde reden bejubeld. Al in de introductie van 
het hoofdstuk schrijft Burat: ‘Enfin l’invention du Daguerréotype est venue ou-
vrir une vaste carrière aux arts reproducteurs. Par un procédé inattendu, on est 
parvenu à fixer l’image même des objets.’421 Verderop, als hij ingaat op de pre-
sentatie van fotografie in de tentoonstelling, legt Burat opnieuw nadruk op dit 
aspect, hij noemt het ‘cette découverte ingénieuse qui fixe l’image produite par 
les objets eux-mêmes sur des plaques métalliques’.422

Het idee dat fotografie aanvankelijk als een neutrale, onpersoonlijke, objectie-
ve observatie- en reproductietechniek werd gezien, is in de fotogeschiedenis al 
vaak onderstreept. Fotografie was in eerste instantie niet een techniek waarmee 
men dierbare herinneringen vastlegde, noch een middel waardoor je kon zien 
hoe ‘de actrice eruitzag toen ze jong was’.423 Het was een reproductietechniek, 
geschikt voor tekeningen, objecten en gebouwen. Burat is in zijn beschrijving 
van de presentatie van de fotografie in de tentoonstelling met name te spreken 
over het werk van Noël-Marie-Paymal Lerebours.424 Deze lenzenmaker, die in 
dit onderzoek al eerder ter sprake kwam, toonde meerdere door hem ontwor-
pen camera’s die volgens Burat eenvoudig te bedienen waren. Daarnaast had 
Lerebours ook een publicatie gemaakt die hij als ‘vivement recherchée par les 
artistes et les amateurs’ omschreef: Excursions Daguerriennes. Vanaf 1840 tot 
1844 had Lerebours daguerreotypieën gemaakt (of laten maken) van alle plaat-
sen die het publiek zouden kunnen interesseren, en deze platen had hij laten 
reproduceren in gedetailleerde aquatinten.425  

Als een tekenaar een gravure wil maken van een gebouw of een uitzicht, kan 
hij volgens Burat heel goed een daguerreotypie als voorbeeld gebruiken: ‘M. 

0  ‘Les épreuves tissiérographiques se rapprochent beaucoup des gravures sur bois; 
seulement le travail du dessinateur reste original, et n’est pas livré à la mercie d’un graveur, 
puisque le relief s’obtient uniquement par des agents chimiques.’ Idem, p. 7

  Idem, p. 
  Idem, p. 8

  Siegfried Kracauer, ‘Die Photographie’, oorspronkelijk in de Frankfurter Zeitung, 8 ok-
tober 97, vertaald en herdrukt in Siegfried Kracauer, ‘Photography’, in: The Mass Ornament: 
Weimar Essays. Translated, edited, and with an introduction by Thomas Y. Levin. Cambridge 
and London: Harvard University Press, 995, 7-6: p. 7 
  Burat, ‘Application des Beaux-Arts’, 85, p. 8

5  Zie hoofdstuk .: Conserver du moins le souvenir: Gabriel Davioud en Lerebours
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Lerebours a montré tout le parti qu’on pouvait en tirer pour reproduire avec une 
exactitude parfaite les sites et monuments les plus fameux.’426 

Hoewel de technische status van de fotografie al heel acceptabel was ten tijde 
van de eerste grote wereldtentoonstelling, in 1851 in Londen, duurde het nog een 
paar jaar voordat fotografie als techniek ook maatschappelijk was geaccepteerd 
en een eigen plaats had binnen het groepen- en klassensysteem dat toegepast 
werd in de tentoonstellingen om deelnemers en hun objecten in te delen. Op de 
tentoonstelling van 1851 waren de verschillende fotografische technieken ver-
spreid over een groot aantal onderdelen. Een bijkomend probleem, zo schrijft 
Gerry Badger in zijn essay over drie fototentoonstellingen in de jaren 1850 in 
Londen – een van de weinige teksten met specifieke aandacht voor fotografie op 
de wereldtentoonstellingen –, was dat in plaats van fotografiespecialisten lokale 
handelslieden de deelnemende fotografen selecteerden, en dat deden op basis 
van verkoopcijfers in plaats van op reputatie.427

In 1855, bij de Exposition Universelle in Parijs, kreeg fotografie voor het 
eerst een eigen klasse binnen de organisatiestructuur van de tentoonstelling, 
al was het wel binnen de groep industriële toepassingen, tussen andere druk-
technieken. Daar konden fotografen, amateurs en professionals, uitvinders en 
ondernemers hun werk op persoonlijke titel tonen. 63 Franse fotografen de-
den mee, zo meldt de catalogus, met hoofdzakelijk ‘épreuves photographiques’ 
en ook hulpmiddelen zoals ‘chambres noires optiques d’un transport facile en 
voyage’.428 Ook Blanquart-Evrard uit Lille, de uitgever voor wie Marville vanaf 
1851 foto’s had gemaakt, toonde er ‘Ouvrages d’imprimerie photographique’, dus 
hoogstwaarschijnlijk waren daar ook foto’s van Marville in te zien.429 Over de 
locatie en de presentatie-omstandigheden waren de critici niet te spreken: het 
was moeilijk te vinden en uitzonderlijk slecht verlicht.430 Dat betekende niet 
dat fotografie vanaf toen enkel dáár te zien was. De voordelen van de fotografie 
maakten dat ook voor andere onderdelen van de wereldtentoonstelling gebruik 
werd gemaakt van de diensten van de fotografen. 

Bij de International Exhibition in Londen in 1862, deze keer in het Kensing-

6  ‘(...) employer les images obtenues comme modèles pour la gravure’, Burat, ‘Applica-
tion des Beaux-Arts’, 85, p. 8

7  Badger: ‘“The Most Remarkable Discovery of Modern Times”’, 0, p. 

8  Catalogusnummers 96 tot en met 989. Catalogue officiel. Exposition des produits de 
toutes les nations, publié par ordre de la Commission Impériale. Paris: Panis, 855.
9  Blanquart-Evrard exposeerde samen met ‘Fockedey (H.)’ als nummer 95. Idem,  
p. 7

0  Zie Roubert, ‘Between Pride and Prejudice’, in: Mauro (ed.), Photo Show, 0, 60-77: 
pp. 70-7
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ton Palace, was de fotografie nog nadrukkelijker vertegenwoordigd. Meer dan 
honderd Franse fotografen hadden een eigen presentatie. Volgens Le Moniteur 
de la Photographie waren de Fransen uitzonderlijk goed, centraal geplaatst, 
‘beaucoup mieux que la photographie anglaise qui n’est accessible que par un 
escalier sans fin (il a 70 marches!) et qui est presque introuvable.’431 Ook zag het 
tijdschrift bij de Engelse fotografen, die overigens wel 160 deelnemers hadden, 
nooit meer dan drie of vier bezoekers, terwijl de Franse presentatie steeds vol 
mensen stond. Andere deelnemende landen vielen in het niet qua deelnemers, 
enkel Duitsland had er nog een paar, België negen en Nederland had slechts 
twee fotografen afgevaardigd. De concurrentieslag ging dus, zoals gebruikelijk 
in deze tijd, tussen Frankrijk en Groot-Brittannië.432 

Volgens de officiële Franse catalogus toonde Marville in deze fotografiesectie 
‘Épreuves photographiques: monuments, objets d’archéologie, reproductions de 

  P. Liesegang, ‘Quelques observations sur la photographie à l’Exposition Internationale 
de Londres’, in Le Moniteur de la Photographie no. 6,  juni 86, -: p. 

  Die Nederlandse fotografen waren Dr. J.A. van Eijk uit Amsterdam, met ‘Photographic 
copies of etchings by Rembrandt, &c.’, en Van Loo Sanders uit Amsterdam, met ‘Photographs 
on dry collodion’, in: International Exhibition 1862, Official Catalogue, 86, p. 

5.3 Charles Marville, ‘Sculpturen van Monduit en Béchet, wereldtentoonstelling 
1862’, 1862. Albuminedruk, 36 x 26 cm. Princeton University Art Museum, 2004-40
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dessins anciens et modernes, vues du bois de Boulogne faisant partie d’un al-
bum exécuté pour la Ville de Paris’.433 Marville was ook betrokken bij een andere 
presentatie op de Londense tentoonstelling. Hij fotografeerde voor de brons-
gieterij Monduit et Béchet een assemblage van een aantal voorwerpen die de 
firma had gemaakt: decoraties voor gebouwen, beelden van Sint-Mattheus en 
Sint-Bartholomeus, ontworpen door Viollet-le-Duc ter decoratie van de Notre-
Dame en de Sainte Chapelle. [Fig. 5.3] Een gedrukt bijschrift bij de foto (onder 
andere in de collectie van het Amsterdamse Rijksmuseum en die van de Société 
française de photographie) maakt duidelijk dat deze selectie gepresenteerd was 
op de tentoonstelling in Londen in 1862. Onduidelijk is of ook de foto werd 
getoond in Londen, of, zoals een andere foto uit de collectie van het Musée 
d’Orsay van waarschijnlijk een andere wereldtentoonstelling suggereert, dat de 
bronsgieters een foto lieten maken die later een getuigenis kon zijn van hun 
presentatie op de wereldtentoonstelling.434 [Fig. 5.4]

  Marville exposeert onder nummer 5 bij Classe : Appareils et Epreuves Photogra-
phiques. Exposition Universelle de 1862 à Londres, Section Française, 86, p. 6

  Zie over de deelname van de firma Monduit aan de wereldtentoonstellingen: Caroline 
Mathieu, ‘Monduit s’expose: la participation de la maison Monduit aux expositions univer-
selles’, Livraisons de l’histoire de l’architecture, no. 9, 0 juni 05, 7-88

5.4 Charles Marville, ‘Stand d’exposition ‘Monduit et Béchet’, vu de face’, ca 1873. 
Albuminedruk, 34 x 26 cm, Musée d’Orsay, pho 1996 6 19
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Zoals in hoofdstuk 4 is benadrukt, waren Haussmann en zijn stadsbestuur 
huiverig om de volledige plannen van de transformatie prijs te geven aan het 
miljoenenpubliek. Tegelijkertijd moest er, gezien de stevige concurrentie met 
het gastland, wel íets getoond worden van de resultaten van de bouwactiviteiten. 
Zo is het te verklaren dat de presentatie van de afdeling publieke werken van de 
Ville de Paris op de wereldtentoonstelling in Londen in 1862 een opmerkelijke 
focus kreeg.

Op de tentoonstelling kreeg de Ville de Paris een sectie binnen de presentatie 
van het Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics, een 
presentatie die in zijn geheel, zo vermeldt de inleiding bij de aparte publicatie 
die de Franse staat erover uitgaf, sterk leek op de presentatie van datzelfde mi-
nisterie in Parijs in 1855.435 In 1862 waren hier presentaties aan toegevoegd van 
het Ministère de la Marine et des Colonies, en ook van de Ville de Paris. 

De Ville de Paris had zodoende een plaats achter in de publicatie, ingeklemd 
tussen de presentatie van de mijnbouwactiviteiten en twee ‘objets divers non 
classés dans les sections précédentes’. De presentatie begon in Londen met een 
kaart van het ‘égout collecteur’, het nieuwe rioolsysteem waar de stad onder lei-
ding van Belgrand op dat moment aan werkte. Er werd uitgelegd dat het project 
al in 1854 was voorgesteld, dat het toen te duur bleek, en dat er nu met een goed-
kopere werkwijze in totaal al dertig kilometer riool was aangelegd.436 Vervol-
gens toonde de stad een schaalmodel van het verzamelriool (‘collecteur général’) 
waaruit in Asnières, stroomafwaarts van de Seine ten opzichte van Parijs, op 
de rivier geloosd werd; een schaalmodel van het riool bij de boulevard de Sé-
bastopol; een kaart van het waterdistributienetwerk van Parijs; een schaalmodel 
van het waterreservoir van Passy, een serie apparaten bedoeld voor de distri-
butie van het water, een schaalmodel van de artesische put van Passy (een door 
de mens gecreëerde artesische bron, waarbij, na boren in een diepe grondlaag, 
spontaan water uit stroomt, in dit geval op 586 meter diepte); de Atlas souterrain 
de la Ville de Paris, in zeventien bladen, verschenen tussen 1854 en 1862; en als 
sluitstuk een presentatie van de ‘Squares, jardins et promenades de la Ville de 
Paris’ door het tonen van ‘Un album des squares et du bois de Vincennes’ en ‘Un 
album du bois de Boulogne’. 

De industriële context van de tentoonstelling zou kunnen verklaren dat het 
grootste deel van de tentoonstelling van de Ville de Paris uiterst technisch was. 

5  Exposition Universelle à Londres en 1862. Notices sur les modèles, cartes et dessins relatifs 
aux travaux publics réunis par les soins du ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux 
publics, 86, n.p.
6  Idem, pp. -
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Ook was een goedwerkend rioleringssysteem in 1862 een van de meest noodza-
kelijke onderdelen van een moderne, gezonde stad. Toch is het opmerkelijk dat 
de nadruk in de presentatie zo expliciet lag op de ondergrondse activiteiten – 
acht van de negen onderdelen hadden betrekking op de drinkwater- of rioolsys-
temen. De stad toonde geen kaart van de nieuwe straten en boulevards, gaf geen 
inzicht in de verschillende bovengrondse systemen, en evenmin in de ‘résaux’ 
waar Haussmann later zo trots over zou schrijven. Het publiek kreeg in Londen 
enkel kaarten te zien van het ondergrondse Parijs. De stad toonde het onder-
aardse, dat wat altijd onzichtbaar is (behalve toen een fotograaf met een grote 
interesse voor techniek met de naam Nadar daar, in de catacomben, wél beelden 
van kon maken, en die elders in diezelfde tentoonstelling toonde437). In plaats 
van stralend witte boulevards, zichtlijnen en het Paris nouveau in vol ornaat te 
vertonen, nam de stad de bezoekers eerst mee naar het riool. De twee albums 
met tekeningen en foto’s van het Bois de Vincennes, het Bois de Boulogne en de 
nieuwe pleinen en fonteinen in de stad – in detail besproken in hoofdstuk 3 – 
onderstreepten het utopische, hygiënische toekomstbeeld dat de stad met deze 
presentatie leek te willen schetsen. Een droombeeld dat ook in 1867, op eigen 
terrein, nog geen werkelijkheid was geworden.

5.2 Een volledige weergave van de wereld

De titel ‘Exposition universelle’ vatte het doel van de tentoonstelling van 1867 
samen: anders dan de ‘Fairs’, de beurzen, was het bij deze wereldtentoonstel-
ling niet de bedoeling goederen te verkopen. Het ging erom de bezoekers de 
goederen die de menselijke beschaving had voortgebracht te tonen. Het resul-
taat moest, zo benadrukt Volker Barth, een ‘volledige weergave van de wereld’ 
zijn.438 Rondom het hoofdgebouw op het terrein van het Champ de Mars – daar 
waar ook de eerste nationale industriële tentoonstelling in 1798 had plaatsge-
vonden –, stonden paviljoens uit alle hoeken van de wereld. 

7  Bernd Stiegler meent dat de fotoserie die Nadar in 86 in de catacombes maakte met 
name bedoeld was om zijn toepassing van elektrisch licht te laten zien. De fotoserie die Nadar 
in 86 maakte in het riool was volgens Stiegler wel een reactie op de Haussmannisering, en 
in het bijzonder op Les Misérables van Victor Hugo. De schrijver noemt het riool daarin het 
geweten van de stad, en gelijktijdig een verbeelding van de toekomst van de stad. Nadar was 
een groot bewonderaar van Hugo, en nam deel aan het banket dat in september 86 in Brus-
sel werd gehouden vanwege het uitkomen van Les Misérables. Zie hierover o.a. Bernd Siegler, 
‘Im Untergrund: die Katakomben und die Abwasserkanäle’, in: idem, Nadar, 09, -5

8  ‘Der Name Exposition Universelle war Programm: Das Anliegen der Pariser Weltausstel-
lung von 867 war die lückenlose Darstellung der Welt.’ Barth, Mensch versus Welt, 007, p. 9
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Patrice Higonnet schetst de sfeer op de tentoonstelling treffend: 

des mosquées, des datchas russes, des chalets suisses, des kiosques turcs, 
des fermes suédoises, des phares anglais, des palais égyptiens, ceux-ci avec 
dromadaires et étables. Des cartes de faveurs autorisaient à certains bien-
heureux la visite d’une mini-Égypte (nous sommes à l’époque du percement 
du canal de Suez) avec, sur le Champ de Mars, une reproduction du temple de 
Philae et ‘une collection de momies’. Dans une galerie, jeunes Parisiennes, 
décolletées, maquillées, impudentes et provocantes, vêtues en Styriennes, 
en Espagnoles, en Hollandaises, versaient à boire aux passants.439 

Er was een sterke focus, aldus Barth, op ‘Imagination, Fantasie, Träume und 
nicht zuletzt Erotik’, waarbij voor de westerling onbekende regio’s tot belevenis 
werden gemaakt.440 Om het bezoek voor iedereen mogelijk te maken, werden er 
speciale (paarden)tramverbindingen opgezet, er waren stoomboten die publiek 
naar de tentoonstelling brachten en de Londense reisagent Thomas Cook or-
ganiseerde de eerste all inclusive-reizen naar de tentoonstelling, waarmee min-
stens twaalfduizend mensen heen en weer van Londen naar Parijs reisden.441 

Het centrale gebouw was één immense ovaal van tien ringen. De buitenste 
had dus de meeste ruimte. [Fig. 5.5] Iedere ring was bestemd voor één groep 
inzendingen, die weer was onderverdeeld in verschillende klasses, waar elk 
land ondernemers voor had kunnen selecteren. Van binnen naar buiten liepen 
meerdere gangen die de scheiding tussen de verschillende landen aangaven. Bij 
elke volgende wereldtentoonstelling werd deze verdeling in groepen en onder-
verdeling daarvan in secties belangrijker. Het was niet alleen een manier om 
bezoekers overzicht te geven van de overweldigende hoeveelheid deelnemers 
en beroepsgroepen, het liet ook zien op welke manier de organisatie de tentoon-
stelling conceptueel had benaderd.

In het Rapport sur l’Exposition Universelle de 1867 legt de commissie uit dat de 
volgorde wetenschappelijk was beargumenteerd: de bezoeker volgt van buiten 
naar binnen de hiërarchie van menselijke behoeftes, aangezien die volgorde, zo 
meent de organisatie, voor ieder mens gelijk is. Zo kan de bezoeker via voedsel, 
kleding, huisvesting en werk en de toegepaste kunsten naar de schone kunsten 

9  Patrice Higonnet, Paris Capitale du Monde, des Lumières au surréalisme. Cambridge: 
The Belknap Press of Harvard University Press, 00, pp. 9-0

0  Barth, Mensch versus Welt, 007, p. 

  Higonnet, Paris, Capitale du Monde, 005, p. 0
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in het centrum komen, ongeacht de landen waar hij in is geïnteresseerd.442 In 
het midden van de binnenste cirkel van de schone kunsten, in het hart van de 
tentoonstelling, was een speciale tentoonstelling ingericht van munten, maten 
en gewichten, met als doel één uniform systeem van maten en geld te propa-
geren.443 ‘In a moment of supreme honesty the Imperial Commission revealed 

  ‘Les grands concours internationaux ont principalement pour objet de mettre en relief 
les ressources que l’industrie sait créer pour satisfaire aux besoins de l’homme; c’est donc en 
groupant ensemble les produits qui correspondent à chacun de ces besoins que l’on peut arri-
ver à retracer sous la forme la plus vraie et la plus saisissante le tableau complet de l’industrie 
humaine.’ De nummering ging van binnen naar buiten, en de groepen waren onderverdeeld 
in klassen. Groep  was ‘Oeuvres d’art’ (Classe ere – Peinture à l’huile, . Peinture diverses 
et dessins, . Sculptures et gravures sur médailles, . Dessins et modèles d’architecture, 5. 
Gravures et Lithographies). Groep  ‘Matériel et applications des arts libéraux’ (Classe 6. 
produits d’imprimerie et de librairie, 7. Objets de papeterie; relieures, matériel des arts et du 
dessin, 8. Applications du dessin et de la plastique aux arts usuels, 9. Epreuves et appareils 
de photographie, 0. Instruments de musique, . Appareils et instruments de l’art médical; 
ambulances civiles et militaires, . Instruments de précision et matériel de l’enseignement 
des sciences, and . Cartes et appareils de géographie). Vervolgens, verder naar buiten: 
Groupe : Meubles et autres objets destinées à l’habitation, . Vêtements (tissus compris) et 
autres objets portés par la personne; 5. Produits (bruts et ouvrés) des industries extractives, 
6. Instruments et procédés des arts usuels [met als Classe no. 7 Matériel et procédés de 
l’expoitation des mines et de la métallurgie ] 7. Aliments (frais ou conservés) à divers degrés 
de préparation, 8. Produits vivants et spécimens d’établissement de l’agriculture, 9. Produits 
vivants et spécimens d’établissements de l’horticulture, 0. Objets spécialement exposés en 
vue d’améliorer la condition physique et morale de la population. Rapport sur l’Exposition 
Universelle de 1867, 869, p. 7

  ‘L’adoption et la propagation d’un système uniforme de poids, de mesures et de mon-
naies’, Idem, p. 0

5.5 ‘Palais de l’Exposition Universelle de 1867, vu à vol d’oiseau’ gravure uit Paris-
Diamant, Alfred Joanne, Collection des guides Joanne. Paris: Hachette, 1867
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its true spirit,’ schrijft Patricia Mainardi.444 Hippolyte Gautier was in 1867 iets 
milder, en noemde het centraal stellen van het geld ‘le gage de la paix universel-
le’.445 Het ronde gebouw in het midden, volledig van glas en overdekt met een 
koepel, bestond uit twee cirkelvormige verdiepingen, opgedeeld in twintig sec-
ties, net als de verdeling per land in de rest van de tentoonstelling.446 Beneden 
toonde elke sectie – ieder land dus – de eigen maatgeving van volume, gewicht 
en lengte. Die lengtematen stonden verticaal, en begonnen op gelijke hoogte. 
Ze werden op hun plek gehouden door een dubbele ijzeren draad ter hoogte 
van één meter – de meeteenheid van gastland Frankrijk. Op de eerste verdie-
ping lagen papiergeld, postzegels en kalenders. Van buitenaf waren rondom vier 
klokken aan het paviljoen bevestigd: een Romeinse, een Turkse, een Indiase en 
een Chinese, allemaal met de Parijse tijd. Hierboven, dus op de koepel, stond 
een globe, die in 24 uur rond zijn as draaide.447 Deze tentoonstelling moest niet 
alleen alle naties vertegenwoordigen en samenbrengen, zij toonde de wereld ook 
wáár het centrum van de wereld was, en wie de maat bepaalde. Parijs was niet 
alleen hoofdstad van Frankrijk, de stad was hoofdstad van de wereld. 

Daarbij was Parijs ook de hoofdstad van de toekomst. De broeders De Gon-
court maakten zich zorgen. Ze zagen in de tentoonstelling een ‘américanisation 
de la France, l’industrie primant l’art, la batteuse à vapeur rognant la place du 
tableau, les pots de chambre à couvert et les statues à l’air – en un mot, la fédé-
ration de la matière’.448

Napoleon iii besloot al in 1863 om de tentoonstelling in 1867 te houden. In-
dustriëlen, de nationale regering en het Parijse stadsbestuur betaalden elk een 
gelijk aandeel van de benodigde 24 miljoen francs. Omdat de laatste twee par-
tijen samen het meest bijdroegen, eisten ze ook de regie over de organisatie, 
zodat grands notables en handwerklieden nauwelijks inspraak hadden.449 Pas 
twee jaar later, in 1865, werd ook de Exposition Universelle des Beaux Arts voor 
1867 uitgeroepen – volgens Patricia Mainardi ‘symptomatic of the secondary 
role that art would play at the 1867 Universal Exhibition’.450 Alexandre Cabanel 
zou er zijn Naissance de Vénus tonen, en Franz Xaver Winterhalter zijn portret 
van de Franse keizerin.

  Mainardi, Art and Politics of the Second Empire, 987, p. 

5  Hippolyte Gautier (85-97). Hippolyte Gautier, Les curiosités de l’exposition univer-
selle de 1867. Paris: Ch. Delagrave et Cie, 867, p. 

6  Rapport sur l’Exposition Universelle de 1867 à Paris, 869, p. 05

7  Idem, p. 06

8  E. et J. de Goncourt, 7 mai 867, Journal, t. ii, p. 86, geciteerd in Patrice Higonnet, 
Paris Capitale du Monde, 00, p. 0

9  Barth, Mensch versus Welt, 007, pp. 8-9

50  Mainardi, Art and Politics of the Second Empire, 987, p. 9
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Net als bij de eerdere wereldtentoonstellingen werd een nationaal comité aan-
gesteld voor de organisatie en coördinatie. Het comité bestond uit 43 mensen uit 
de Franse regering en het stadsbestuur. Frédéric Le Play, senator en ‘inspecteur 
général au corps impérial des mines’ werd voorzitter, Adolphe Alphand werd 
hoofd van de ‘Services du Parc’.451

Voor het eerst waren de catalogi bij de tentoonstelling opgedeeld per groep in 
plaats van per land.452 Er kwamen dus tien officiële catalogi, die elk een mon-
diaal overzicht gaven van de stand van zaken op een bepaald gebied. Het was 
een strategische zet van de Franse organisatie: met 156.492,36 vierkante meter 
tentoonstellingsruimte en 13.025 deelnemende ondernemers was Frankrijk op 
alle gebieden de meest aanwezige partij – Groot-Brittannië kwam op de tweede 
plaats met 36.345,66 vierkante meter en 6176 deelnemers.453 

5.3 Vol vigeur: fotografie op de Exposition Universelle van 1867

Plusieurs nations jalouses contestent à la France le génie inventif. On lui 
accorde une rare facilité pour embellir et perfectionner, on lui refuse la 
puissance de concevoir et de créer. Les Anglais revendiquent l’invention 
de la vapeur. Mais que diront-ils du daguerréotype? Ils sont bien forcés de 
concéder à des Français Niepce et Daguerre, l’honneur de cette découverte 
qui rayonne aujourd’hui sur le monde civilisé. L’idée française a fait son 
chemin, elle est devenue partout l’auxiliaire des arts, de l’industrie, de la 
science; l’archéologie l’appelle à son aide pour la reproduction des monu-
ments les plus lointains; (...) l’ethnographie, pour rapprocher les types les 
plus divers des races humaines (...). La photographie, sur les cimes les plus 
élevées des glaciers, comme dans les climats les plus brûlants de l’équateur 
porte partout le nom de la France.454

Dankzij fotografie komt de wereld samen, aldus deze enthousiaste introductie 
op de presentatie van de Franse fotografen op de wereldtentoonstelling van 1867. 
In zijn luchtig geschreven gids over de ‘Curiosités de l’exposition universelle 
de 1867’ meent Hippolyte Gautier dat ‘de beste fotografen van Parijs’ aanwezig 

5  Rapport sur l’Exposition Universelle de 1867, 869, pp. 5-5

5  Exposition universelle de 1867 à Paris. Catalogue général publié par la commission impé-
riale., nd edn, Paris: 867, n.p. ‘Avertissement’
5  ‘Tableau indiquant pour chaque pays l’espace occupé dans le Palais et dans le Parc du 
Champ-de-Mars, ainsi que le nombre des exposants’, idem, p. 9
5  Gautier, Les curiosités de l’exposition universelle de 1867, 867, 97-98: p. 97
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zijn, al benadrukt hij vooral de nieuwe toepassingen: portretten op porselein, 
op email, miniaturen die gebruikt kunnen worden in sieraden. Ook moet ge-
let worden op de ‘vitraux sur albumine de Soulier, photographe de l’Empereur’. 
Gautier doelt op de stereoscopische dia’s: ‘L’illusion est complète, le relief des 
objets s’accuse à chaque seconde que l’oeil fixe l’image.’455

Al in februari 1866 schreef Le Moniteur de la Photographie voor de eerste keer 
over de aankomende wereldtentoonstelling.456 Na een bijeenkomst in het huis 
van Ernest Lacan, op dat moment hoofdredacteur van het tijdschrift, was een 
speciale commissie gekozen die zorg zou dragen voor de afdeling fotografie. 
Lezers van het tijdschrift – over het algemeen (amateur)fotografen – werd her-
haaldelijk gevraagd deel te nemen. Conform het algemene concept van de ten-
toonstelling was van de exposanten geen financiële bijdrage vereist, enkel de 
inrichting van de eigen presentatie. De respons was groot, en ook Charles Mar-
ville meldde zich aan bij het ministerie. Kort en bondig vulde hij het formulier 
in. Hij vermeldde er geen eerder behaalde medailles, zei ‘Épreuves photographi-
ques – reproductions de dessins et objets d’art’ te willen tentoonstellen, en koos, 
aangezien hij de keus kreeg, voor een presentatie aan de muur van vier meter 
breed en twee meter hoog.457 

Dat was iets te ambitieus, zo blijkt uit het verslag van Lacan, die in Le Moniteur 
de la Photographie een serie artikelen schreef over fotografie op de wereldten-
toonstelling. De eerste aflevering verscheen op de dag van de opening van de 
tentoonstelling, 1 april.458 De ruimte voor de Franse fotografen was krap, al had-
den ze, zo schreef Lacan toegeeflijk, niet dichter bij de afdeling Schone kunsten 
kunnen zitten. De ruimte bestond uit twee salons, gescheiden door een van de 
circulaire paden, en aangezien dat pad alleen door de ijzeren pilaren was afge-
bakend was het voor de passant mogelijk de beide salons gelijktijdig te zien. Er 
stonden schotten tussen de pilaar en de ruimte erachter, zodat er ‘petits salons’ 
waren waar de bezoeker makkelijk kon rondlopen. De decoratie was eenvoudig 
doch elegant, meende Lacan, van zwart hout, het roodbruine staal van de pila-
ren deed de afdrukken goed uitkomen. Een gespannen doek boven de galerie 
dimde het licht zonder het te donker te maken. Uitgangspunt voor de organi-

55  Idem, p. 98

56  Ernest Lacan, ‘La Photographie à l’Exposition Universelle 867’, Le Moniteur de la 
Photographie, 866, 77-78: p. 78

57  Demande d’admission van Marville, Archives Nationales, F 08, Classe 9 (photo-
graphie), Documents Photographie
58  Ernest Lacan, ‘Revue Photographique’, Le Moniteur de la Photographie no. ,  april 
866
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satie was ‘l’égalité la plus parfaite (...) entre les conditions réservés à chacun’.459

Fotografie had een centrale plaats in de tentoonstelling van de tweede groep, 
‘Matériel et applications des arts libéraux’, waar ook andere druktechnieken, 
muziekinstrumenten en medische instrumenten te zien waren. Die kwam di-
rect na de traditionele kunsten, die in de eerste groep waren ingedeeld. In totaal 
waren er zo’n zevenhonderd fotografen aanwezig in deze foto-afdeling van de 
wereldtentoonstelling. Op de stereofoto van Léon & Lévy is een fragment te zien 
van de Franse presentatie. [Fig. 5.6] Die was superieur aan alle andere, stelde 
Lacan een paar maanden later voldaan vast.460 Dat was tenminste de mening die 
de Engelse kranten hadden geuit, ‘avec une grande loyauté’. En Lacan moest ook 
wel toegeven dat de plaatsing van de Franse fotografen veel gunstiger was dan 
bijvoorbeeld die van de Engelse fotografen, die beter hadden verdiend, want zij 
leken vrij willekeurig over de tentoonstelling te zijn verspreid.

Ondanks hun nevelige klimaat waren de Engelsen in 1855 en 1862 ‘onbetwist 
superieur’ geweest in hun landschapsfotografie, vervolgde Lacan zijn bespreking 
een paar maanden later, maar bij deze tentoonstelling had Frankrijk hen wer-
kelijk overtroffen.461 In zeegezichten bleven de Engelsen weliswaar de besten, 

59  Idem
60  Ernest Lacan, ‘Revue Photographique: Exposition Universelle de 867’, Le Moniteur de 
la Photographie no. 8, 7e jaargang,  juli 867

6  ‘Les reproductions de monuments et d’oeuvres d’art occupent au Champ-de-Mars une 

5.6 Léon & Lévy, ‘Photographie, Section Française. L’exposition universelle de 1867’. 
Stereofoto. an, f/12/11893, no. 130
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maar bij de landschappen hadden Soulier, Rousset, Davanne en Braun dezelfde 
kwaliteiten als hun Engelse collega’s. De Fransen toonden echter meer vigeur en 
sterkere effecten. Marville werd hier niet genoemd, zijn naam klonk enkel bij de 
‘reproductions de monuments et d’oeuvres d’art’, zijn werk stond samen met dat 
van Bingham, Micheletz en Braun ‘en première ligne dans ce genre’.

5.4 Édifices modernes: de Ville de Paris in 1867

De aanloop naar de Exposition Universelle van 1867 was in het Hôtel de Ville 
van Parijs niet onopgemerkt gebleven. Vanaf begin 1866 was er een comité van 
honderd mannen verantwoordelijk voor de algemene praktische en inhoude-
lijke organisatie van de tentoonstelling. Leden kwamen uit alle betrokken be-
roepsgroepen, van de fotograaf Comte Olympe Aguado tot bijvoorbeeld de heer 
O. Winnerl, een fabricant van chronometers.462 Op 10 februari 1866 besloot 
Haussmann dat er ook een tentoonstelling van de Ville de Paris moest komen, 
met de transformatie van de stad als onderwerp – een aspect dat nog niet eerder 
ter sprake is gekomen in relatie tot Marville.463 Als reactie op het verzoek van 
tentoonstellingsdirecteur Le Play aan de stad om een presentatie voor te be-
reiden, had Haussmann een speciale commissie geïnstalleerd. Deze commissie 
moest zorgen dat er kaarten, schaalmodellen, tekeningen en andere voorwer-
pen zouden komen die in naam van de Ville de Paris bij de wereldtentoonstel-
ling getoond zouden worden, dat er catalogi en andere geschreven toelichtingen 
zouden komen, én dat er een ‘tableau résumé’ van Parijs in 1867 werd gemaakt, 
waarin de stad werd vergeleken met ‘l’ancien Paris’ van 1852. Een ‘plan graphi-
que’ waarop de uitgevoerde transformaties tussen 1852 en 1862 te zien zouden 
zijn, zou bij dit overzicht gevoegd worden. De leden van de commissie waren 
allen ook betrokken bij de werkzaamheden, en in het bijzonder degenen met 
cartografische of historiografische ervaring. Alfred Blanche werd aangewezen 
als voorzitter. Blanche was ook voorzitter van het algemene organisatiecomité 
en hij was voorzitter van de Commission des travaux historiques. Ook Charles 

place plus importante encore que dans les expositions précédentes. Cette fois encore nous 
trouvons en première ligne dans ce genre MM. Fierlantz (de Bruxelles), Bingham, Micheletz, 
Marville, Braun, le marquis de Bérenger.’ Ernest Lacan, ‘Exposition Universelle de 867’, Le 
Moniteur de la Photographie no. , 7e jaargang, 5 september 867

6  ‘Personnel administratif ’, Recueil des actes administratifs, bulletin officiel de la Préfecture 
du Département de la Seine, 866, (maart 866), xliii-xlv
6  Zie voor de uitgeschreven omschrijving annex . Arrête no. 5, Recueil des actes admi-
nistratifs, bulletin officiel de la Préfecture du Département de la Seine, 866, Année ,  
no. , p. 07
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Merreau en Baron Poisson werden aangewezen als leden van de speciale ten-
toonstellingscommissie. Beiden waren eveneens lid van de Commission des tra-
vaux historiques – in april 1867 schreef Poisson een boekje over de activiteiten 
van deze commissie, mogelijk met het oog op de tentoonstelling.464 

Op 6 maart werd Vicomte Maurice Pernety – schoonzoon van Haussmann 
– op voordracht van Alfred Blanche, ook lid van de speciale commissie.465 Van 
de vergaderingen van deze commissie zijn voor zover bekend geen notulen be-
waard gebleven. In de opsomming van comités aan het begin van 1867 in de 
Recueil des actes administratifs komt de speciale commissie niet meer voor. Ook 
is er geen aparte tentoonstelling gekomen over de transformatie van Parijs door 
de Ville de Paris op de wereldtentoonstelling van 1867. Het lijkt er dus op dat de 
organisatie van een eigen tentoonstelling, met alle door Haussmann genoemde 
aspecten, om onbekende reden niet gelukt is. 

Dit betekent niet dat de stad niets liet zien. De presentatie van de stad Parijs 
op de wereldtentoonstelling van 1867 was in eerste opzicht weinig anders dan 
die van 1862 in Londen. Opnieuw was de Ville de Paris ondergebracht bij de 
tentoonstelling van het Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux 
Publics. De begeleidende publicatie begint zelfs met vrijwel dezelfde introduc-
tie: het ministerie is bijgestaan door de Ville de Paris en daarnaast ook door het 
Ministère de la Marine et des Colonies en door de regering van Algerije.466 De 
Ville de Paris is de één na laatste plaats in de opsomming, Algerije was nu de 
laatste.

In de presentatie toont de stad nu wel als eerste een ‘album’ met ‘Edifices Mo-
dernes de Paris’. Veel toelichting geeft de stad niet: het gaat over ‘les principaux 
édifices construits ou restaurés à Paris et dans le département de la Seine depuis 
l’année 1855’; er wordt verteld dat Baltard architecte directeur was geweest, dat 
onder anderen Bailly, Ballu, Duc en Gilbert architectes en chef waren, en Davioud  

6  Charles Merreau was tussen 88 en 85 secrétaire général van de préfecture de la 
Seine, conseiller municipal en conseiller d’état, hij publiceerde in 875 zijn memoires over 
zijn tijd op het Hôtel de Ville. Baron Simon Charles Denis Poisson (80-879) was Officier 
in de Légion d’Honneur, oud artillerieofficier en conseiller municipal voor het 6e arrondis-
sement van 86 tot 870. Zie Notes biographiques sur les membres des assemblées municipales 
parisiennes et des conseils généraux de la Seine de 1800 à nos jours, Paris: Imprimérie Munici-
pale, 96, p. 6; en Poisson, Mémoire sur l’oeuvre historique de la Ville de Paris, 867

65  Joseph Maurice Pernety (8-90) was schrijver en politicus. Hij was tussen 865 en 
88 getrouwd met Haussmanns dochter Valentine. Arrête no. 5, Recueil des actes adminis-
tratifs, bulletin officiel de la Préfecture du Département de la Seine, 866, Année , no. ,  
p. 08

66  Exposition Universelle à Paris en 1867. Notices sur les modèles, cartes et dessins, 867, 
79-58
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wordt genoemd als een van de speciale architecten.467 Of het een album was met 
foto’s of met tekeningen maakt de beschrijving niet duidelijk. 

Hierna volgen opnieuw meerdere water- en riooltechnische presentaties en 
als laatste is er een presentatie van de Promenades et plantations de la Ville de 
Paris.468 Hier heeft de stad meer werk van gemaakt dan in Londen. Het album 
van het Bois de Boulogne is er weer te zien, net als het album van ‘pleinen van 
voor 1862’ en het Bois de Vincennes – dat zijn hoogstwaarschijnlijk dezelfde als 
in 1862 in Londen, dus met de bijdragen van Marville.469 Vervolgens is er ‘Un 
album des nouveaux squares, des avenues de l’Empereur et de l’Impératrice et 
du parc des Buttes-Chaumont’. Aangezien we van Marville van vrijwel alle ge-
noemde pleinen én van het parc des Buttes-Chaumont foto’s kennen van rond 
deze tijd, is hij waarschijnlijk de fotograaf die hier de foto’s voor leverde. Naast 
het album werd er ook nog een ‘plan en relief ’ van het parc des Buttes-Chau-
mont getoond, een model van de apparaten waarmee de Fontaine du Châtelet is 
verplaatst, en tekeningen en modellen van de ijzeren brug van het Canal Saint-
Denis. Hoewel de bezoeker dus aanzienlijk meer bovengrondse moderniteiten 
kreeg gepresenteerd dan in Londen, was er geen ‘tableau résumé de Paris en 
1867 (comparé avec l’ancien Paris de 1852)’ of ‘Un plan graphique mettant en 
regard les transformations opérées à Paris de 1852 à 1862’ te zien, de presentaties 
waar Haussmann in 1866 op had gehoopt. Het lijkt erop dat de speciale com-
missie die Haussmann in februari 1866 had ingesteld, geen kans had gezien de 
doelstellingen te halen. Eén mogelijkheid blijft daardoor voorlopig op een kier: 
dat Marville de opdracht voor de foto’s van de te slopen straten (óók) had gekre-
gen met het oog op de tentoonstelling van 1867. Er zijn geen aanwijzingen die 

67  Duc is niet restauratie-architect Eugène Viollet-le-Duc maar Joseph-Louis Duc (80-
879), architect van onder andere de Colonne de Juillet en het Palais de Justice in Parijs. 
Hun namen worden vaak samengebracht tot één persoon, zoals bijvoorbeeld door Miriam 
R. Levin, die Viollet-le-Duc omschrijft als de architect van het Palais de Justice. Levin, Urban 
Modernity, 00, p. 6

68  Het gaat over twee schaalmodellen van de rioolinstallaties bij de boulevard de Sébas-
topol, een schaalmodel van het Réservoir van Ménilmontant, een presentatie over hoe de 
watervoorzieningen in Parijse woningen zijn geregeld, een schaalmodel van de ‘Usine Munici-
pale de Saint-Maur’ (een grote waterpomp), een schaalmodel van het viaduct van de avenue 
Daumesnil die onder de rails van de Ceinture loopt, een mechanische – door een paard 
aangedreven – bezemwagen en twee compresseurs voor het leggen van straatstenen. Exposi-
tion Universelle à Paris en 1867. Notices sur les modèles, cartes et dessins, 867, 79-58

69  Omschreven als ‘Bois de Boulogne: On trouve dans l’album des promenades de Paris, 
un plan général du bois de Boulogne, dans un album spécial, quarante feuilles de dessin des 
diverses constructions du bois et soixante vues photographiques prises en différents points de 
la promenade.’ Notices, p. 57. ‘L’album des promenades de Paris renferme un plan général du 
bois de Vincennes et huit vues photographiques de ce bois’, idem, pp. 57-58 
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deze veronderstelling krachtig bevestigen, wel zijn er enkele tegenargumenten. 
Marville heeft met de meer dan 300 foto’s van de ‘oude straten’ een uitzonderlijk 
grote hoeveelheid foto’s gemaakt. Foto’s die, anders dan vrijwel al zijn andere 
werk, qua compositie niet beantwoordden aan de gangbare beeldconventies: 
er waren geen personages die, zoals bij de foto’s van het Bois de Boulogne, als 
stoffage dienden, het zijn heel directe foto’s. Bovendien was de fotoserie van de 
oude straten op het moment van de tentoonstelling van 1867 nog niet voltooid, 
zoals het onderzoek van Laurent Gloaguen heeft aangetoond.470 Een deel van 
de serie is pas eind 1867 of in 1868 gemaakt – mogelijk had dit ook te maken 
met de tegenvallende snelheid van de transformatie, wat ook een reden kan zijn 
geweest voor de Ville de Paris om het onderwerp te laten vallen op de wereld-
tentoonstelling. Maar ook dan zou de fotograaf, áls hij de serie met het doel van 
de wereldtentoonstelling had gemaakt, dit ook hebben herhaald in zijn brief van 
1873. Haussmann was weliswaar verdwenen, de andere betrokkenen waren nog 
steeds actief. Wel wijst de toepassing van fotografie elders in de tentoonstelling 
erop dat de ‘geografische benadering’ van fotografie aanzienlijk meer voedings-
bodem had dan een melancholische blik. 

5.5 Le dessin photographique, de fotografie en de kritiek

In het juryrapport bij de presentatie van de ‘Épreuves et appareils de photo-
graphie’ op de Exposition Universelle van 1867 geeft Alphonse Davanne, de al 
eerder genoemde vicepresident van de Société française de Photographie en se-
cretaris van de jury, een helder beeld van de positie van de fotografie op dat 
moment vanuit het perspectief van de toegepaste fotografie.471 Davanne schreef 
het rapport, dat in hoofdstuk 3 al kort ter sprake kwam, rond het moment dat 
Marville zijn foto’s maakte. 

De commerciële toepassingen van de portretfotografie waren niet Davannes 
favoriet. Dit was ‘Le genre de photographie le plus répandu, sans doute parce 
qu’il est jusqu’ici le plus lucratif ’, begon de chemicus.472 Het tonen van de waar-

70  Zie de website www.vergue.com, bekeken op 0 december 0

7  Alphonse Davanne (8-9). De hoofdstukverdeling geeft een samenvatting van de 
benoemde aspecten: Chapitre : Epreuves directes et épreuves négatives. Chapitre ii: Divers 
modes d’impressions des épreuves obtenues à la chambre noire. Chapitre iii: Applications 
diverses de la photographie. Chapitre iv: Matériel, appareils et produits destinés à la photo-
graphie. Davanne,’Classe 9: Epreuves et appareils de photographie’, in: Exposition universelle 
Paris 1867, 868, 9- 
7  Idem, p. 0
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heid botste hierbij vaak met de wens de ‘clientèle généralement exigeante’ te be-
vredigen.473 Het reproduceren van kunstwerken had wel grote vooruitgang ge-
boekt. ‘Maintenant, les premiers artistes n’hésitent pas à confier au photographe, 
qui ne demande que quelques jours, le soin de vulgariser leurs oeuvres que la 
gravure mettait plusieurs années à reproduire.’474 Davanne noemde Bingham als 
de fotograaf die het meest met ‘moderne kunstenaars’ werkte als Meissonier en 
Cabanel – ondanks zijn vroegere werk in het Louvre en zijn samenwerking met 
Ingres werd Marville niet genoemd.475 Ook bij de reproductie van architectuur 
waren de voordelen van fotografie merkbaar, zowel voor de architect als voor de 
verzamelaar. Ook hier werd Marville, ondanks zijn ruime ervaring en reputatie 
op het gebied van architectuurfotografie – zowel voor Blanquart-Évrard als later 
voor de stad Parijs – niet genoemd, Collard en Terpereau wel.476 Collard deed 
voor de École des Ponts et Chaussées wat Marville deed voor de Ville de Paris en 
zijn albums waren ook te zien op de wereldtentoonstellingen.477

Vervolgens concentreerde Davanne zich op de wetenschappelijke toepas-
singen van de fotografie. Hierbij benadrukte hij aspecten die ook in verband 
met de foto’s van Marville relevant zijn. Naast astronomie en microscoopon-
derzoek kwamen ‘Géographie, géologie, levé des plans, agriculture’ uitgebreid 
aan bod.478 De panorama’s van Aimé Civiale bijvoorbeeld, die ‘avec précision’ 
de bergketens tonen, de valleien, de profielen van de bergtoppen, en dat on-
danks de ontberingen die de fotograaf moest doorstaan. Civiale zelf had eerder, 
in een lezing aan de Académie des Sciences, al benadrukt dat een landschap zich 
niet snel in een waarlijk poëtisch landschap laat veranderen, en dat fotografie 
daarom nooit de kunst zou kunnen vervangen.479 Aan de andere kant, zo stelde 
Civiale, was het juist dit realisme waar de wetenschapper zo naar op zoek is, en 
juist voor bijvoorbeeld geologen biedt de ‘description photographique’ een ope-

7  Idem, p. 

7  Idem, p. 

75  Zie hierover paragraaf .
76  Idem, pp. -, zie ook hoofdstuk 
77  Ann Mac Cauley, ‘Collard, the Machine, and the Modern State’, in: Industrial Madness, 
99, 95-: p. 0

78  Davanne, ‘Classe 9’, 868, p. 6-7

79  ‘Lorsqu’il s’agit de reproduire par l’imitation une scène ou un objet naturels, on peut se 
placer à deux points de vue sinon opposés, au moins entièrement différents: le point de vue 
de l’art de celui de la science.’ Aimé Civiale, Daubrée Regnault en Ch. Sainte-Claire Deville. 
Rapport rélatif à des études photographiques sur les Alpes, faites au point de vue de l’Orographie 
et de la Géographie physique, par M. Aimé Civiale. Extrait des comptes rendus des séances de 
l’Académie des Sciences, tome lxii, séance du 16 avril 1866. Paris: Institut Impérial de France, 
866, p.  
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ning naar nieuwe perspectieven in de wetenschap.480 Wat de fotograaf precies 
zou vastleggen, wist hij niet, maar hij wist wel dat het de wetenschappers van 
pas zou komen.481 

Ook voor de cartografie is de fotografie onontbeerlijk, meende de jury. ‘M. 
Laussedat, le premier [qui] est entré d’une manière pratique dans cette voie, il 
a perfectionné la méthode indiquée par lui en 1860 et 1863.’482 Aimé Laussedat, 
kolonel in het Franse leger van 1841 tot 1876, wiens werk eerder al ter sprake 
kwam, was vanaf 1862 verantwoordelijk voor de experimenten met fotografie in 
het leger.483 Hij ontwikkelde een methode waarmee hij op basis van foto’s van 
een aantal standpunten en met behulp van de bekende driehoeksmetingen een 
kaart van een onbekend terrein kon maken in ‘minder dan zestig uur’.484 Al in 
1854 had Laussedat zijn wantrouwen tegenover de militaire tekenaars geuit, op 
wie de genie tot dan toe moest vertrouwen. 

Enfin, des auteurs justement estimés ont insisté à leur tour sur l’utilité du 
dessin pittoresque et sur le secours qu’il peut prêter à l’art du topographe; 
néanmoins, (...) ce n’est encore que par exception que l’on voit figurer les 
perspectives parmi les renseignements pris sur le terrain; et si l’on veut 
chercher la cause, on reconnaîtra qu’il faut l’attribuer à peu près unique-
ment aux difficultés que présente le dessin d’après nature.485 

Uiteraard had een betere opleiding deze tekenaars kunnen helpen, maar volgens 
Laussedat was het veel verstandiger om instrumenten te gebruiken die de teke-
ningen ‘in perspectief ’ konden stellen. Aanvankelijk stelde hij het gebruik voor 
van de ‘chambre claire’, het hulpmiddel dat ook geliefd was onder kunstenaars 
om accuraat een uitzicht weer te geven. Naarmate de fotografische technieken 
waren verbeterd, en makkelijker in het open veld toepasbaar werden, legde 
Laussedat zich toe op de fotografie.

80  Idem, p. 
8  Dit is wat Jan von Brevern omschrijft als ‘counting on the unexpected’. Von Brevern, 
‘Counting on the unexpected’, 009, 09-7

8  Davanne, ‘Classe 9’, 868, p. 7

8  ‘Chef de bataillon chargé de la direction des expériences de photographie’, idem. Dank 
aan prof. Herta Wolf voor de verwijzing naar Laussedat, en Ken Garner voor de aanwijzingen 
over de verblijfplaats van de foto’s
8  Brief van Laussedat aan zijn generaal, 9 november 86, Service Historique de la 
Défense, Paris, Article  section , carton 
85  Aimé Laussedat, Mémoire sur l’emploi de la chambre claire dans les reconnaissances topo-
graphiques, Paris: Imprimérie de Mallet-Bachelier, 85, p. 
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De foto’s die Aimé Laussedat met zijn kapitein Adrien Javary maakte zijn nog 
steeds in bezit van het Franse leger. [Fig. 5.7] Ze worden bewaard in het archief 
van de Service Historique de la Défense in het Château de Vincennes bij Parijs.486 
In een brief van 29 november 1864 van Laussedat aan zijn meerdere, generaal 
Charon, président du comité des fortifications, legde Laussedat uit hoe hij samen 
met Javary die zomer foto’s had gemaakt, voor zover hun rooster en het weer dat 
toelieten. Javary maakte in 1864 drie series volgens de ‘méthode Laussedat’: in 
Meudon, Orsay en Grenoble. Met rode inkt zijn op de genummerde foto’s een 
horizontale en een verticale as aangebracht. Sommige gebouwen zijn voorzien 
van een eigen verticale as, met name in de bergen zijn tientallen genummerde 
punten aangebracht, en Javary signeerde en dateerde iedere foto. Uiteindelijk 
heeft Javary in Grenoble slechts zestig uur nodig gehad om de foto’s te maken en 
de hoeken te meten tussen de verschillende punten, aldus Laussedat in de brief. 
Daarna kostte het de kapitein en zijn kolonel nog twee maanden om de foto’s uit 
te werken tot een landkaart – 29 van de 36 bleken al voldoende. Dat zou als een 
lange tijd kunnen worden ervaren, maar de generaal moest begrijpen, zo schrijft 
Laussedat, dat het uitwerken van één enkele tekening al een maand kostte. Zoals 
ook uit een beschrijving van Ernest Lacan blijkt, waren de foto’s van Laussedat 
en Javary in 1867 te zien op de presentatie van het Ministère de la guerre, bij de 
klasse van de ‘Cartes et appareils de géographie, etc’.487 In 1873 zou Laussedat do-
cent en vanaf 1881 directeur worden aan het Conservatoire Nationale des Arts et 
Métiers. Daar ontwikkelde hij de fotogrammetrietechniek, waarbij op basis van 
foto’s vanaf twee verschillende plekken, gebouwen en landschappen gerecon-
strueerd kunnen worden.488 In 1885 zou in Duitsland de Königlich Preussische 

86  Adrien Javary (8-9), Article  section , §. Carton . vr79 Sciences mathé-
matiques et physiques, topographie et géodesie 86-89, Service Historique de la Defense, 
Paris
87  ‘Ministère de la guerre (Dépôt de la guerre) (...) Réseaux géodésiques, minutes 
topographiques et dessins réduits, planches gravées, épreuves, corrections, reproductions 
galvanoplastiques, reproductions, amplfications, et réductions photographiques de dessins et 
de gravures, cartes et atlas de Syrie, d’Afrique romaine, d’Algérie moderne, du nivellement de 
la France, plan du mont Blanc, mémorial, atlas de Crimée, de la Chine et de l’Italie.’ Groupe 
ii, Classe , no. 6. Catalogue Général 1867, p. . En Ernest Lacan: ‘iv. Photographie’, in: 
L’Exposition Universelle de 1867 illustrée. Publication internationale autorisée par la commission 
impériale Vol. ii. Paris: Dentu, 867, 08-

88  Zie hierover o.a. Maren Gröning, ‘Der neue fotografische Raum 860-9’, in Monika 
Faber en Klaus Albrecht Schröder (ed.), Das Auge und Der Apparat: Eine Geschichte der Foto-
grafie aus den Sammlungen der Albertina, Paris und Wien: Seuil, 00, -7, en Michael 
Ponstingl, ‘“Der Soldat benötigt sowohl Pläne als auch Karten”, Fotografische Einsätze im 
k.(u.)k. Militärgeographischen Institut’, Fotogeschichte: Beiträge zur Geschichte und Ästhetik 
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Messbild-Anstalt onder leiding van Albrecht Meydenbauer op die manier tot 
1921 duizenden foto’s van monumenten verzamelen en bewaren.489 

Anders dan Laussedat en Javary had Auguste Chevallier een presentatie op 
persoonlijke titel bij de sectie van de fotografen. Hij toonde, zo schreef Davanne 
in zijn juryrapport, ‘un plan de très grande dimensions qu’il a fait du château de 
Pierrefonds.’490 Auguste Chevallier was een voormalig legerarts en had in 1866 
op verzoek van Viollet-le-Duc, die bezig was met de restauratie van het château 
de Pierrefonds bij het bos van Compiègne, negentien panoramafoto’s gemaakt 
met zijn zelfontworpen planchette photographique, een apparaat dat hij in 1858 
had laten patenteren.491 Er bestond binnen het leger al een ‘planchette ordinaire’, 
waar met behulp van een statief en een 360 graden ronddraaiend objectief een 
rond beeld werd geprojecteerd van de omgeving, maar hier moest de gebruiker 

der Fotografie, Vol. , nrs. 8 en 8, pp. 6-56 en 5-8

89  Zie hierover o.a. Gröning, ‘Der neue fotografische Raum’, 00 en Wolf, ‘Das Denkmä-
lerarchiv Fotografie’, 00

90  Davanne, ‘Groupe 9’, 868, p. 7

9  Katja Müller-Helle, ‘Präzise Bilder. Die Planchette Photographique von Auguste Che-
vallier’, in: Sinne-Technik-Inzenierung. Maske und Kothurn. Internationale Beiträge zur Thea-
ter-, Film- Und Medienwissenschaft, Hrsg. Andreas Braidt, Wien: Böhlau, 00, 9-0: p. 95

5.7 Adrien Javary, ‘Épreuve 9, Station 33’, Grenoble, 1864. Service Historique de la 
Défense, Chateau de Vincennes, Parijs. Article 21 Section 13 §2 Carton 3, 1864-1892
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zelf dat wat hij zag omzetten in een tekening. ‘Détails essentiels’ werden hierbij, 
zoals Antoine d’Abbadie in 1862 had toegelicht in het rapport aan de Société de 
géographie, makkelijk over het hoofd gezien, en er was vaak veel tijd mee ge-
moeid, tijd waarin het zicht vanwege veranderende weersomstandigheden ook 
nog kon verslechteren.492 In plaats van de zes uur die men daar voorheen aan 
kwijt was, was de gebruiker van de Planchette Photographique van Chevallier 
met een kwartier klaar.493 Het resultaat was, eenmaal ontwikkeld en afgedrukt, 
een ronde panoramafoto, en met behulp van meerdere foto’s van verschillende 
punten kon vrij eenvoudig een landkaart worden gemaakt. [Zie fig. 5.8] Viollet-
le-Duc, zoals we eerder zagen duidelijk vertrouwd met de fotografie, had er mo-
gelijkheden in gezien voor een originele weergave van zijn restauratieproject 
van het vijftiende-eeuwse kasteel.494 In plaats van militair strategische posities 
liet Viollet-le-Duc Chevallier zijn planchette plaatsen op de plekken van waar 
de toekomstige bezoeker het kasteel zou bekijken – op de kaart die Chevallier 
hoogstwaarschijnlijk ook toonde op de tentoonstelling van 1867. [Fig. 5.9] Een 
treffende toepassing, juist, benadrukt Aron Vinegar, omdat Chevallier in zijn 
panorama’s ook een metafoor zag voor het oog van de observator.495

Davanne eindigde dit deel van zijn juryrapport met een korte bespreking 
van de toepassingen van de fotografie ten bate van de industrie. ‘A chaque pas, 
dans les divers galeries ou annexes du Champ-de-Mars, trouve-t-on des épreu-
ves plus ou moins heureuses, mais qui iront toujours se perfectionnant dans 
l’avenir, et qui représentent l’usine, la machine, le modèle que l’on na pu dé-
placer, le dessin photographique vient compléter l’exposition de l’industriel.’496 
Foto’s waren overal op de wereldtentoonstelling, en de fotografie was in 1867 
geen medium dat enkel was bedoeld voor het maken van portretten en stads-
gezichten. De mogelijkheden ervan werden op alle terreinen onderzocht, met 
name op de plekken waar tot dan toe vertrouwd moest worden op de mense-
lijke waarneming. 

Helaas is het lang niet altijd mogelijk de presentaties te reconstrueren, laat 
staan na te gaan welke fotograaf de foto’s maakte. Los van de grote vraag of, 

9  Antoine d’Abbadie, ‘Rapport sur la planchette photographique de M. Auguste Cheval-
lier, fait à la société de géographie, séance du  novembre 86’, in: Notice sur la planchette 
photographique de M. Auguste Chevallier’, Paris: Librairie Militaire, J. Dumaine, 86, -6 
9  Idem, p. 8 
9  Aron Vinegar, ‘Panoramic photography and the restoration of the Château de Pierre-
fonds’, in: Christophe Vallet (ed), Viollet-le-Duc à Pierrefonds et dans l’Oise, Actes du colloque 
organisé en juin 2008. Paris: Editions du Patrimoine, 008, pp. 7-8

95  Idem, p. 7

96  Davanne, ‘Groupe 9’, 868, p. 9
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5.8 ‘Groupe de capitaines (obtenues sur une seule plaque avec l’appareil de M. Cheval-
lier’. Compte rendu de 1860-1861, Génie, Ecole Régimentaire d’Arras. Service Histo-
rique de la Défense, Chateau de Vincennes, Parijs. Article 21 Section 13 §2 Carton 2, 
1864-1892.

5.8 detail



0

waar en hoe de stadsfoto’s van Marville bedoeld zouden zijn geweest voor een 
presentatie op deze tentoonstelling, weten we dat Marville ook een aanzienlijke 
bijdrage leverde aan een zogeheten ‘diorama botanique’ in de Jardin réservé.497 
In l’Exposition Universelle de 1867 illustrée wordt deze afdeling omschreven als 
een van de onderdelen waarover nog lang zal worden nagepraat.498 ‘Qu’était-ce, 

97  Kennel, Charles Marville, 0, p. 5; Rouillé, La photographie en France, 989, p. 8. 
Rapport sur l’Exposition Universelle. 869, p. 55

98  L’Exposition Universelle de 1867 Illustrée. Vol. ii. 867, p. 7

5.9 Auguste Chevallier. ‘Plan du château impérial de Pierrefonds levé à la planchette pho-
tographique de Auguste Chevallier sous la direction de Mr Viollet-le-Duc, Architecte du 
Gouvernement Novembre mdccclxvi.’ Bibliothèque Nationale de France





se demandera-t-on, que ce Jardin réservé qui, sur un espace relativement res-
treint, dépassant en magnificence et en agrément le bois de Boulogne et le bois 
de Vincennes? Ce n’est que dans notre publication qu’on en retrouvera les traces, 
par la plume et par le crayon’, begint Ducuing zijn beschrijving voldaan. De tuin 
was, zoals inderdaad op de illustratie te zien is, te vinden in een van de hoeken 
van het Champ de Mars. Er waren talloze zeldzame bloemen en planten te zien, 
en er was het ‘diorama botanique’. Volgens André Rouillé bestond dit diorama 
uit apparaten met een lens waarin per lens acht à twaalf foto’s van internationale 
flora en fauna te zien waren.499 Een van de bij de organisatie betrokken amb-
tenaren schreef in februari 1867 aan Barillet-Deschamps, hoofdtuinier onder 
Haussmann, dat de hoeveelheid foto’s die bij Marville besteld konden worden, 
beperkt moest worden tot duizend.500 Een paar maanden eerder had Barillet-
Deschamps van een andere ambtenaar al opmerkingen gekregen: 

Ce mot de Diorama n’a pas été compris (...), à tort ou à raison on pense au 
Diorama qui est au Champs-Elysées (...), on a cru que c’était quelque chose 
d’analogue, dans lequel la forme et la couleur auraient également part et où 
il aurait quelque chose d’artistique.501 

Ducuing was niet te spreken over het eindresultaat – of misschien had hij niet 
de tijd kunnen nemen alle duizend foto’s te bekijken. Hij beschrijft het als een 
attractie ‘qui a peu rempli jusqu’ici sa destination puisqu’on y voit que des vues 
de villes et de sites alpestres’.502 Het zou kunnen zijn dat Marville de door de 
aanwezige landen meegebrachte foto’s uniform moest reproduceren, zodat ze in 
de daarvoor gemaakte carrousels geplaatst konden worden. En dat daar meer 
tijd in ging zitten dan gedacht, want Hippolyte Gautier is in zijn gids voor de 
wereldtentoonstelling opmerkelijk positiever over het diorama: hij ziet ‘la re-
présentation de presque tous les pays du globe, d’après des photographies en-
voyées des lieux mêmes à la commission impériale. C’est en quelque sorte le 
complément de l’exposition, et ces vues achèvent de transporter chez nous les 
pays dont nous connaîtrons bientôt les produits et la civilisation.’503 Foto’s van 

99  Rouillé, La photographie en France, 989, p. 8n5

500  Brief van Fournier aan Barillet-Deschamps, 9 februari 867, Archives Nationales, 
F/869, geciteerd in Rouillé, La photographie en France, 989, p. 8n5

50  Brief van 6 december 866 van Sallière aan Barillet-Deschamps, Archives Nationales 
F/870, geciteerd in idem, p. 8n

50  L’Exposition Universelle de 1867 Illustrée, 867, p. 7

50  Gautier, Les curiosités de l’exposition universelle de 1867, 867, p. 





bloemen uit verre landen waren op dit moment een uiterst geschikte manier 
om de gelukkige samenkomst van de wereldtentoonstelling met de fotografie te 
vieren: de bloemen waren weliswaar elders, en onmogelijk onbeschadigd naar 
Parijs te transporteren, maar dankzij de fotografische reproducties waren ze nu 
in alle details te bewonderen in Parijs. Bovendien waren ze dankzij de foto- 
grafische reproductie op hetzelfde formaat en de presentatie in één presenta-
tie ook een aanvulling op de centrale presentatie van de maten en tijdsaandui-
dingen in het centrale paviljoen. Als stille bevestiging van zijn onzichtbare werk 
maakte of bewaarde Marville één foto van de tentoonstelling van 1867 die hij 
zelf had gemaakt, met daarop de ‘Grande Serre’ in de jardin réservé. [Fig. 5.10]

5.10 Charles Marville, ‘Vue de la Grande Serre vers la porte Rapp sur le Champ de 
Mars. Jardin réservé aménagé par M. Alphand lors de l’Exposition Universelle de 
1867.’ 1867. Collodion glasnegatief, afdruk van later datum. bhvp, Fonds Charles 
Marville, nv-004-c-0088





 

6. na de zondvloed: wenen, 
londen, philadelphia en parijs

Le Phonographe: Cette fois, il n’y a pas à marchander les mots: nous 
sommes bel et bien en face d’une des Merveilles de la science. Le 
phonographe, inventé par M. Edison, Américan, est absolument le 
daguerréotype du son. Sur une petite plaque vibrante, on parle, on 
chante, on renifle, on éternue, on siffle, on... tousse.

Alfred Le Petit, Le Trocadéroscope

Na het vertrek van Haussmann in januari 1870, dat van Napoleon iii in septem-
ber 1870, het verlies van de oorlog tegen Pruisen en de drie maanden Commune 
lag Parijs in puin en was het stadsbestuur bankroet. Toch presenteerde de Ville 
de Paris zich bij de wereldtentoonstelling van 1873 in Wenen als internationale 
wereldhoofdstad. Dat deed het onder andere met een aparte presentatie, waar 
alle gemeentelijke diensten zich naast elkaar presenteerden. Na een beschei-
den aanwezigheid in volgende tentoonstellingen, onder andere in Londen en 
Philadelphia, moest Parijs zich in 1878 als herboren tonen aan de wereld. De 
Ville de Paris kreeg een eigen paviljoen in het centrum van de tentoonstelling. 
Hier waren de straatfoto’s van Charles Marville voor het eerst in het openbaar 
te zien. Kort daarna waren ze ook te zien aan de andere kant van de aarde, in 
Melbourne. Uit het volgende hoofdstuk zal blijken dat bij deze presentaties en 
de bijbehorende catalogi de nadruk lag op de topografische aspecten van de 
foto’s. Het voor-en-na-perspectief werd in de gemeenteraad geïntroduceerd en 
vervolgens herhaald in sommige commentaren. Maar van nostalgie was duide-
lijk geen sprake.

6.1 Nabel der Welt: Wenen 1873

In Wenen deden de Verenigde Staten voor het eerst mee aan de wereldtentoon-
stelling, maar de deelname van Duitsland was veel belangrijker voor Frankrijk, 





dat het land voor het eerst sinds de grote nederlaag van maart 1871 publiekelijk 
zou tegenkomen.504 Frankrijk moest zich waardig en patriottisch presenteren, 
schreef de Franse commissie vooraf in de oproep aan de mogelijke deelnemers. 
Mochten die nog twijfelen, dan wees de commissie ze graag op de nationale  
eer: 

Il faut que [la France] s’y produise de manière à prouver qu’Elle n’est pas 
déchue du rang qui lui appartient dans le monde civilisé et qu’au lende-
main même des douloureux évènements qui se sont passés, Elle est prête 
à soutenir la réputation traditionelle qu’Elle a conquise dans les Arts, dans 
les productions de l’intelligence et de la Science moderne, dans toutes les 
Industries enfin où le goût, l’invention et l’habilité de la main-d’oeuvre lui 
ont valu une supériorité qui n’a jamais été contesté.505

Er was bij de wereldtentoonstellingen altijd sprake geweest van sterke nationale 
competitie.506 Zoals al opgemerkt bij de tentoonstelling in 1867 deden Groot-
Brittannië en Frankrijk er alles aan om elkaar in presentatie en deelnemersaan-
tallen af te troeven. Hoewel de competitie met Groot-Brittannië bleef bestaan, 
was na de nederlaag van 1870 Duitsland de grootste economische, politieke en 
psychologische tegenstander van Frankrijk. Toen de pas geïnstalleerde presi-
dent Thiers had gezegd dat er geen kunst uit de staatscollecties naar de Wenen 
gestuurd kon worden, uitte een van de twee voorzitters van de Franse commissie 
voor de inzending van de wereldtentoonstelling, Edmond Du Sommerard – ook 
directeur van het Musée de Cluny – zijn zorgen aan zijn collega-voorzitter Jules 
Ozenne. 

Aujourd’hui qu’il a été décidé que nous devons prendre à Vienne la place 
qui appartient à la France, il faut nous y produire avec toutes nos ressources. 
(...) J’espère que les Manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais  
seront également autorisées de nous confier un choix de leurs plus beaux 

50  Frankrijk was vernederd en gedwongen Pruisen – inmiddels Duitsland – een schade-
vergoeding te betalen tot maart 87, de datum tot wanneer het officieel bezet zou zijn. 
Dankzij de steun van de bank van Rothschild was het bedrag afbetaald in september 87. Zie 
Jérôme Grondeux, La France entre en République 1870-1893, Paris: Le Livre de Poche, 000,  
p. 5

505  Jules Ozenne en Edmond du Sommerard, Exposition Universelle de Vienne, 1873. Sec-
tion française, Règlement général. London: Johnson & Sons, 87, -

506  Zie bijvoorbeeld Greenhalgh, Ephemeral Vistas, 988, p. 5
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produits. Il est utile qu’on sache bien à l’Étranger que ces établissements 
n’ont rien perdu de leur splendeur et sont en pleine activité de produc-
tion.507

Naast Frankrijk als natie moest met name Parijs na het rampjaar laten zien dat 
het nog steeds de mooiste en meest moderne stad ter wereld was. Het wilde de 
gebouwen tonen die de laatste twintig jaar waren neergezet. Aan de architec-
ten werd gevraagd of ze nog tekeningen of foto’s hadden van hun werk, en die 
op te sturen.508 Beelden van de ruïnes van de Commune moesten dus worden 
vermeden. In plaats daarvan toonde Parijs zich als een eenheid, waarbij gebou-
wen, decoraties, zichtbare en onzichtbare infrastructuren in één presentatie te 
zien waren. Aangezien een groot deel van de eerder getoonde objecten verloren 
waren gegaan bij de brand in het Hôtel de Ville, moest er een nog groter beroep 
worden gedaan op de fotografen.

De architecten hadden blijkbaar weinig foto’s paraat, want in januari bemoeide 
Adolphe Alphand, die na 1870 de plaats van Haussmann had overgenomen als 
directeur van publieke werken, zich persoonlijk met de praktische organisatie 
van de tentoonstelling. Hij schreef aan Gabriel Davioud, inmiddels ‘Inspecteur 
Général’ voor de architectuur van de Ville de Paris en belast met de installatie 
van de tentoonstelling: 

Au sujet des reproductions photographiques que vous êtes chargé de faire 
exécuter, je n’ai pas besoin de vous faire remarquer qu’il y aura lieu d’inviter 
les photographes chargés de ces reproductions, à se mettre en rapport avec 
les architectes, auteurs des projets, pour recevoir leurs instructions.509 

Een opmerking die bijna niet gemaakt hoeft te worden, zo vanzelfsprekend was 
het blijkbaar voor zowel Alphand als Davioud om fotografen aan het werk te 

507  Brief van Edmond de Sommerard aan Jules Ozenne, 5 oktober 87. Archives Natio-
nales, F//5009

508  ‘La Ville de Paris ayant l’intention à envoyer à l’Exposition universelle de Vienne des 
spécimens des travaux de décoration exécutés depuis 0 ans dans les édifices municipaux ou 
sur ses places publiques, je viens de vous prier de vouloir bien rechercher parmi les travaux 
de ce genre qu’elle vous a confié, quels sont ceux dont vous possèdez les dessins et cartons ou 
les photographies, et de m’en adresser avant la fin de la semaine la liste que je soumettrais à la 
Commission chargée de désigner les oeuvres qui lui paraîtront mériter d’être exposées.’ Brief 
van Michaux, Chef de la Division des Beaux-Arts de la Ville de Paris, aan de architecten van 
de stad Parijs, 5 december 87. Archives Nationales, F//5009

509  Brief van Adolphe Alphand aan Gabriel Davioud, 7 januari 87. Archives de Paris, Tri 
Briand 5: Vienne 87, Organisation, emballage
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zetten en ze ook door de architecten van de te fotograferen gebouwen aanwij-
zingen te laten geven. De foto’s waren niet de creaties van de fotografen, ze ver-
tolkten de visie van de architecten, die op hun beurt weer ondergeschikt waren 
aan de visie van het stadsbestuur. 

 Hoewel Davioud officieel de verantwoordelijke was voor de tentoonstelling, 
werden praktische aspecten overgedragen aan een jongere architect, de in hoofd-
stuk 3.5 al geïntroduceerde Joseph-Antoine Bouvard. Bouvards notitieboekjes, 
bewaard in de Archives de Paris, geven een fraai inzicht in de praktische gang 
van zaken bij de organisatie van de tentoonstelling, en bovendien verwijzen ze 
heel specifiek naar de manier waarop de Ville de Paris gebruikmaakte van de 
diensten van Marville.510 Bouvard noteerde: ‘16 janvier 1873, M. Davioud. A 
qui écrire? A quelle échelle le placer? Nombre de photographies à commander? 
Quoi commander à M. Durandelle?’ En even verder is een pagina met bovenaan 
‘Photographies Marville’, met een opsomming van de mogelijke opdrachten die 
aan Marville gegeven werden. ‘Chatelet façade’, ‘Gaité façade et foyer?’, ‘Palais 
de justice: façade et details’, ‘Il y a d’autres vues’. Uiteindelijk is de conclusie ook 
genoteerd: ‘16 commandées à M. Marville le 17 janvier 1873’. De opsomming 
moet zijn gebaseerd op een ongedateerde lijst in het handschrift van Marville 
en met het droogstempel van Ch. Marville, photographe des Musées Nationaux, 
waarop de fotograaf heeft opgesomd van welke nieuwe gebouwen hij foto’s in 
zijn archief heeft.511 In een andere hand, met een andere kleur pen staat erboven 
genoteerd ‘Clichés de M. Marville’. Alleen de onderwerpen die Bouvard noemt 
in zijn opsomming, zijn onderstreept met weer een andere pen. 

Uit dit document kunnen we afleiden dat Marville in 1873 niet alleen de ne-
gatieven van de straten gebruikte om opnieuw foto’s van af te drukken en dus 
opnieuw geld mee te verdienen. Ook negatieven met foto’s van andere onder-
werpen, zoals in dit geval onder Haussmann gebouwde kerken, theaters en an-
dere monumentale gebouwen, foto’s die hij voor zover we vermoeden eerder al 
in opdracht van de Ville de Paris had gemaakt maar ook verloren waren gegaan 
in de brand in het Hôtel de Ville, kon hij nu opnieuw afdrukken. 

Marville zou drie maanden later betaald worden voor deze zestien afdrukken 
van foto’s van de genoemde gebouwen, zoals een notitie van 25 april van het-
zelfde jaar laat zien, voor 3,5 franc per afdruk.512 Een maand eerder werd de foto-

50  Handgemaakt notitieboekje met handgeschreven opschrift ‘Exposition municipale de 
Vienne. Memento. 87’, Archives de Paris, Tri Briand, 5, Exposition univ. de Vienne 87

5  Ongedateerd document met opschrift ‘Clichés de M. Marville’ Archives de Paris, Tri 
Briand 5, Exposition univ. de Vienne, organisation, emballage
5  Marville kreeg 56 franc uit het budget voor de wereldtentoonstelling, voor 6 afdruk-
ken. Archives de Paris, dk/ arrêtés préfectoraux, 5 april 87
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graaf ook al betaald voor 77 ‘épreuves photographiques, destinées à l’Exposition 
universelle de Vienne’, waarover helaas geen andere documentatie te vinden 
is. Wel suggereert het hogere bedrag dat Marville in rekening bracht, te weten 
374,50 franc – gemiddeld 4,86 franc per foto – dat hij hier niet alleen afdrukken 
verkocht van negatieven die hij al in zijn collectie had maar ook enkele nieuwe 
opnames maakte.513 

De inrichting van het paviljoen duurde langer dan voorzien: in een brief van 
20 mei 1873 beklaagt Bouvard zich erover dat hij nog op grote hoeveelheden van 
de te tentoon te stellen objecten wacht.514 En op 24 mei schrijft civiel ingenieur 
Alexandre Legrand dat hij, als hij op 10 juni zelf naar Wenen komt, nog een 
album en enkele losse foto’s zal meenemen die bij de presentatie van de nieuwe 
Pont de Suresnes in Parijs horen.515 Ingenieurs en architecten hadden duidelijk 
zelf de regie over de getoonde foto’s.

Bezoekers waren onder de indruk, zo blijkt uit de bezoekersverslagen en com-
mentaren. In de eerste plaats vanwege de grootte van de wereldtentoonstelling: 
het terrein op het Prater, het voormalige jachtdomein van de keizer, was vijf keer 
zo groot als het terrein van het Champ de Mars in Parijs. Alleen al het Industrie-
palast had 70.000 vierkante meter oppervlak, de machinehal nog eens 40.000, 
en dan waren er nog de kleinere landbouwhal en de kunsthal.516 Zoals de Franse 
organisatie in 1867 Parijs als centrum van de wereld had gepresenteerd, had de 
Oostenrijkse organisatie ook een voor het gastland gunstige indeling bedacht. In 
het ronde Industriepalast was de ruimteverdeling gemaakt op basis van de oost-
west-positie van de deelnemende landen: Noord- en Zuid-Amerika dus aan de 
westkant, Japan en China en Turkije in het oosten, en Oostenrijk in het midden. 

5  Voor nieuwe clichés – nieuwe opnames dus – rekende Marville doorgaans tien keer 
zo veel als voor een afdruk van een bestaand negatief, zo vroeg hij voor nieuwe clichés van 
de opéra van Garnier later in datzelfde jaar 0 franc per stuk, terwijl nieuwe afdrukken van 
bestaande clichés  franc kostten. Zie de in hoofdstuk .5 besproken rekeningen van  juni 
en 6 juli 87. Archives Nationales, aj//5, Briefwisseling ‘Photographie M. Marville’.
5  ‘Enfin, nous aurons complètement fini, je pense, à la fin du mois, pourvu, toutefois, que 
je reçoive bientôt les derniers objets qui ne me sont par encore arrivés, et ils sont nombreux.’ 
Bouvard aan Michaux, 0 mei 87, kopie. Archives de Paris, Tri Briand 5, Vienne, Organi-
sation sur place
55  De nieuwe Pont des Suresnes zou in 87 voltooid worden, de oude was tijdens de 
Frans-Pruisische oorlog door de omwonenden opgeblazen uit angst voor de komst van de 
Pruisische troepen. Brief van Alexandre Legrand aan ‘monsieur’,  mei 87. Idem. De bhvp 
bezit twee foto’s door Paul Berthier (8-9), omschreven als ‘maguette de l’ancien pont 
de Suresnes et détail d’une pile par Legrand’. 
56  Elke Krasny, ‘Auf Spurensuche in der Landschaft des Wissens. Die Wiener Weltausstel-
lung von 87 im Kulturleben der Gegenwart’, Felber et al, Welt ausstellen, 00, 55-7: p. 66
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Zelf beschreef de organisatie de positie van het eigen keizerrijk als ‘Schnittstelle 
zwischen Orient und Okzident – als Nabel der Welt’.517 Victor Fournel, die uit-
gebreid verslag deed van zijn bezoek aan de Weense tentoonstelling, voelde zich 
overweldigd: ‘quelque chose d’illimité, où l’ensemble s’efface dans la multiplicité 
infinie des détails, òu le classement disparaît dans le chaos, où l’on erre au hasard 
comme dans une forêt touffue, étourdi par la fatigue et s’affaissant sur tous les 
sièges qu’-on rencontre’.518 Er was een wildgroei aan cabarets, vond Fournel, en 
verder waren er

Brasseries Dreher, Pilsner, Liesing; buffets anglais, barrooms américains, 
restaurants russes, suédois, hongrois, italiens, français; cafés orientaux, 
avec chibouks, narguilehs, esclaves et odalisques. Partout des bazars, turcs, 
arabes, japonais, chinois, partout des orchestres; orchestre militaire, or-
chestre de Strauss, musique styrienne, croate, magyare; partout, pour servir 
d’enseignes, des demoiselles à volumineux chignons, vêtues en Italiennes 
ou en Suissesses d’opéra-comique.519 

Afgezien van de ondraaglijke hitte en de cholera-epidemie, die de bezoekers 
van de tentoonstelling vooral angst aanjoeg, vielen Fournel vooral de ‘amorele 
tendensen’ van de Weense bevolking op.520 

Frankrijk had in Wenen uiteindelijk 4764 exposanten, met daarbij een om-
vangrijke bijdrage van de ministeries. Nog los van de tentoonstellingen van de 
Beaux-Arts en die van de machines en agrarische producten had Frankrijk een 
groot deel van het Industriepalast toegewezen gekregen: een deel van de grote 
hal en drie galerieën van elk 76 meter lengte, zo schreef de verantwoordelijke 
minister na afloop aan zijn president in zijn officiële rapport.521 Met toestem-
ming van de Assemblée Générale had Frankrijk zelf bijgedragen aan de bouw 
van die drie ruimtes. Een van die drie was bestemd voor de speciale tentoon-
stelling van de Ville de Paris, die zo met maar liefst 26 onderdelen deelnam aan 
groep xviii, die van het Bau-und Civil-Ingenieurswesen. De Ville de Paris koos 

57  Winfried Kretschmer, Geschichte der Weltausstellungen, Frankfurt am Main, 999, p. 9, 
geciteerd door Krasny, ‘Auf Spurensuche in der Landschaft des Wissens’, p. 66

58  Victor Fournel, ‘De Paris à l’Exposition de Vienne. Journal d’un chroniqueur en voyage’, 
in: Voyages hors de ma chambre. Paris: Charpentier, 878, 7-: p. 00

59   Idem, p. 00-0

50  Idem
5  ‘Rapport du ministre de l’Agriculture et du Commerce au président de la République 
sur les résultats de l’exposition française à Vienne’, Exposition universelle de Vienne en 1873. 
France. Commission supérieure. Rapports. Paris: Imprimerie Nationale, 875, ix-xviii: x
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voor de organisatie van de tentoonstelling bekende namen. Bij de installatie van 
de tentoonstelling van Parijs was Adolphe Alphand hoofdverantwoordelijke. 
Als ‘organisateur délégué’ was Michaux, hoofd van de afdeling Beaux-Arts, ver-
antwoordelijk voor de algemene organisatie van de presentatie van de Ville de 
Paris, Davioud en Bouvard moesten de installatie coördineren.522 In de praktijk 
deed Davioud dat vanuit Parijs en Bouvard ter plaatse in Wenen. Bij de natio-
nale Franse organisatie, direct onder Jules Ozenne en Du Sommerard, stond Eu-
gène Deschamps aangemerkt als verantwoordelijke voor de indeling, de ‘plans 
et des travaux d’installation’.523 Het is dus goed mogelijk dat hij hierbij de foto’s 
van Marville in herinnering heeft gebracht, maar de meeste andere betrokkenen 
waren ook al bekend met het werk van de fotograaf.

Davioud heeft in diezelfde tijd zijn ideeën over fotografie en architectuur ver-
woord in een pamflet over de relatie tussen kunst en industrie, Art et Industrie 
uit 1873.524 Hieruit bleek dat Davioud zeer te spreken was over de fotografie, 
zij het in een ‘dienende’ rol. Charles Baudelaire had in 1859 al verwoord hoe de 
fotografie de ‘nederige dienares der kunsten en wetenschappen’ moest zijn, in 
plaats van de verbeelding uit de kunst te verdrijven.525 Davioud noemde, wel-
licht geïnspireerd door de tekst van Baudelaire, twee verdiensten van de nieuwe 
techniek. Enerzijds maakte fotografie kunstenaars duidelijk wat hun taak was 
tegenover de schoonheden van de natuur.526 De fotografie maande, volgens Da-
vioud, de tekenaar, schilder of beeldhouwer tot het aanspreken van hun talent 
en genie om kunst te maken die de natuur recht deed zonder de werkelijkheid 
slaafs te kopiëren, zoals de fotografie dat deed. Anderzijds was Davioud juist te 
spreken over het feit dat de fotografie ‘documents incontestables’ leverde van 
de vorm en het karakter van objecten die de natuur of de mens geschapen had-
den, maar die de kunstenaar niet altijd direct ter beschikking stonden. En pre-

5 Over Michaux heb ik helaas geen biografische details kunnen vinden. Hij werkte in 
865 bij de Ville de Paris, hij was toen chef van het bureau Beaux-arts, fêtes et réceptions. 
Michaux was ook betrokken bij de briefwisseling over de aankoop van de nieuwe serie foto’s 
van Marville.
5  Zie Exposition universelle de Vienne en 1873. France. Commission supérieure. Rapports 
1873, Tome i, p. lvi en Marc-Antoine Calmon, Liste des objets exposés par la Ville de Paris. 
Exposition Universelle de Vienne 1873. Paris: Imprimerie Nationale, 87, 7-8

5  Geschreven in 87, op verzoek van Baltard, voor de Académie des Beaux-Arts van  
Parijs. Gabriel Davioud, L’art et l’industrie. Paris: Morel et cie, 87. 
55  Baudelaire, ‘Le public moderne et la photographie’, hoofdstuk  van Salon de 1859, 
oorspronkelijk verschenen in La revue française, Vol. xvii, 0 juni 859, pp. 6-66, in boek-
vorm verschenen in Curiosités esthétiques, Paris 868. Nederlandse vertaling: De Salon van 
1859, 990

56  Davioud, L’art et l’industrie, 87, pp. 60-6
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cies vanwege het feit dat fotografie zo nauwkeurig, snel en onbevooroordeeld de 
nieuwe bouwprojecten kon vastleggen, was het medium bij de wereldtentoon-
stellingen bijzonder in trek.

Volgens Antoine-Nicolas Bailly, een van de stadsarchitecten én lid van de jury 
die zijn oordeel gaf over groep xviii, moest de Parijse tentoonstelling ‘offrir la 
collection complète et détaillée de tous les travaux récemment entrepris par elle 
et qui ont été élevés sous l’inspiration de M. le baron Haussmann, qui, pendant 
de nombreuses années, a présidé à l’embellissement de la cité’.527 De galerie was 
verdeeld in drie delen volgens de administratieve onderdelen van de diensten. 
Links was de ruimte voor ‘Enseignement primaire’, rechts, ‘Voierie’ en ‘Égouts’, 
en in het midden ‘Beaux-Arts et Architecture’. Volgens Bailly waren de scher-
men in de ruimte bedekt met kaarten, ‘coupes et élévations’ van belangrijke, pas 
voltooide gebouwen en nog geplande projecten ‘en photographie’.528

De Weense organisatie had een groep fotografen geselecteerd om de wereld-
tentoonstelling vast te leggen. Onder hen waren Michael Frankenstein, Oscar 
Kramer en Josef Löwy.529 Ze noemden zich de ‘Wiener Photographen-Associa-
tion’, en hadden bedongen dat er donkere kamers beschikbaar waren met water-
aansluiting en dat de fotografen al vóór openingstijd welkom waren.530 In totaal 
produceerden ze zo’n 2200 foto’s die voor de verkoop geschikt waren. In januari 
1874 werden die samengebracht in de General-Catalog photographischer Erzug-
nisse der Wiener Photographen-Association für die Weltausstellung 1873. Zo kon-
den mensen die de tentoonstelling niet of maar deels hadden gezien, ‘die Wiener 
Weltausstellung permanent in’s Haus [...] schaffen.’531 Deels hadden de fotogra-
fen in opdracht van de algemene tentoonstellingsdirectie gehandeld, daarnaast 
hadden tentoonstellende partijen ook de mogelijkheid speciale foto’s van hun 
eigen tentoonstellingsonderdeel te laten maken.532 Ook de Parijse ambtenaren 
namen van die mogelijkheid gebruik; Löwy heeft meerdere foto’s gemaakt van 
de presentatie van de Ville de Paris. 

57  Antoine-Nicolas Bailly, ‘Matériel et procédés du génie civil, des travaux publics et de 
l’architecture. Architecture, travaux de la ville de Paris.’ in: Exposition Universelle de Vienne, 
1873, France, Rapports, tome iv. Paris: Imprimerie Nationale, 87, 85-09: p. 85 
58  Idem, p. 86

59  Michael Frankenstein (8-98), Oscar Kramer (85-89) en Josef Löwy (8-
90)
50  Manuele Fellner-Feldhaus, ‘Fotografischer Schauplatz Weltausstellung. Dokumentation 
und Inszenierung’, in: Felber et al., Welt ausstellen, 00, -5: p. 

5  Citaat uit Wiener Photographen-Association (Hg.), General-Catalog photographischer 
Erzeugnisse der Wiener Photographen-Association für die Weltausstellung 1873, Wien, 1874,  
p. ii, geciteerd in idem, p. 5

5  Idem





Op een van deze foto’s [fig. 6.1] is de afdeling Beaux-Arts et Architecture te 
zien, met links een standbeeld en daarachter twee houten standaarden waarin 
meerdere glazen frames rondom heen en weer konden bewegen. Deze ‘vitrines 
tournantes’ waren ontworpen door Bouvard, een schets staat in een van zijn no-
titieboekjes. [Fig. 6.2] De draaivitrines bestonden uit vijfentwintig houten lijs-
ten, die elk aan beide kanten twee kleinere of een grote foto konden tonen, zodat 
in totaal vijftig tot honderd foto’s tegelijk getoond konden worden. Er waren er 
vier in gebruik in Wenen.533 Ze werden ook gebruikt voor de wereldtentoon-
stellingen in Londen (1874) en Philadelphia (1876). Marvilles in maart en april 
opnieuw afgedrukte foto’s van de gebouwen werden er in elk geval in gepresen-
teerd: Bailly schrijft in zijn rapport over ‘quatre vitrines à volets tournants’ met 
foto’s van details van de gebouwen die hij eerder beschreef, en daarnaast ook 
van lantaarns, kiosken en andere constructies van de ‘promenades de Paris’ die 
Marville ook heeft gefotografeerd. Daarnaast waren er ook foto’s van de voor-
naamste schilderijen, beeldhouwwerken en glas-in-loodramen die uitgevoerd 
waren in de gebouwen in de hoofdstad.534 De fontein links op de foto van Löwy 
is het bronzen beeld van een gevleugelde riviernimf dat Mathurin Moreau voor 
een van de twee fonteinen op het place du Théâtre Français. Het beeld zou later 
op het place du Théâtre Français worden geplaatst, bij het begin van de avenue 
de l’Opéra.535

Zo toonde de Ville de Paris de gebouwen die in 1862 nog alleen in tekening 
getoond konden worden. Bijvoorbeeld met foto’s van Bailly’s nieuwe Tribunal 
de Commerce (1857-1865) [fig. 6.3], van het nieuwe Palais de Justice van Joseph-
Louis Duc, en van Victor Baltards Les Halles en zijn Marché aux Veaux.536 Twee 
albums met de titel ‘Principaux édifices construits ou restaurés de 1855 à 1870’, 
ieder met het droogstempel van Marville, en met in totaal 56 foto’s van gebou-
wen die ook genoemd werden in de inventarisatie van Bouvard, zijn in Parijs in 
2008 geveild.537 

5  Bouvard noteert in een van zijn boekjes: ‘Séance du 7 mars 87. Volets 00 planches 
Mazaroz.’ Op 5 maart 87 ontving de stad een rekening van die firma, voor ‘ tourniquets 
bois noir pieds patins à 5 volets mobiles’, samen met andere lijsten. De tourniquets kostten 
600 franc per stuk. Archives de Paris, Tri Briand 5. Exposition de Vienne, Correspondance.
5  Bailly, ‘Matériel et procédés’, 87, p. 87. 
55  Bij de wereldtentoonstelling in Parijs in 878 werd de gipsen uitvoering van het beeld 
van de pendant getoond.
56  Deze gebouwen waren allemaal onderdeel van de presentatie van de Ville de Paris, zoals 
beschreven in Marc Antoine Calmon, Liste des objets exposés par la Ville de Paris. Exposition 
universelle de Vienne 1873. Paris: Imprimerie Nationale, 87, 0-5. 
57  Veiling bij Tajan, Parijs, 8 november 008, lot 5. Onduidelijk is of deze albums na de 
tentoonstelling werden samengesteld, of dat ze naast de draaiende vitrines getoond werden.





6.1 Josef Löwy, ‘Interieur van het paviljoen van de Ville de Paris in de Wereldtentoonstel-
ling in Wenen, 1873’, 1873, albuminedruk van collodionnegatief. bnf, Parijs

6.2 Antoine Bouvard, schets voor een ‘vitrine à volets tournants’, Archives de Paris, Tri 
Briand 254, Vienne 1873, organisation sur place





De Service du plan de Paris had voor het eerst een eigen presentatie. Dit was 
de afdeling die op 20 februari van datzelfde jaar de 425 nieuwe afdrukken had 
besteld bij Marville van de straten die acht of zeven jaar eerder waren gesloopt 
om plaats te maken voor het Paris Nouveau van Haussmann. Helaas lijken de 
aantekeningen van deze dienst over de voorbereiding van de tentoonstelling in 
Wenen niet bewaard, wel is er op basis van de beknopte beschrijvingen min 
of meer na te gaan wat er te zien was. Anders dan in 1867 toonde de stad nu 
met een kaart expliciet welke veranderingen er in de structuur van de stad wa-
ren aangebracht en welke nog gepland waren. Met verschillende kleuren zijn de 
nieuwe indelingen van de arrondissementen en de wijken aangegeven, en met 
geel de ‘opérations de voirie devant compléter le réseau des grands percements 
projetés’. Bij een derde kaart zijn de ‘percements exécutés dans Paris depuis 
vingt-trois ans’ aangegeven, en in een andere kleur de nieuwe monumenten en 
openbare gebouwen uit diezelfde periode.538 In totaal toonde de cartografische 
dienst slechts vijf kaarten. Eugène Deschamps werd genoemd als hoofd van de 
dienst, maar van fotografie of van Marville werd niet gerept. 

In Le xixe siècle, journal républicain conservateur verscheen op 23 juni 1873 
een uitgebreid artikel over de presentatie van de Ville de Paris in Wenen op 
de voorpagina.539 Hierin is de presentatie van de ‘travaux de voirie’ vooral een 
van de Service des eaux et égouts, en maakt met name de ‘machine balayeuse’ 
veel indruk. De middelste grote zaal is ‘une sorte de musée municipal’ waar-
in de bezoeker ‘pourrait faire (...) tout une histoire de Paris, et d’abord de son 
histoire’. De Service des travaux historiques toonde in Wenen, zoals verwacht, 
meerdere delen van de Histoire Générale, het magnum opus waar Haussmann 
met toestemming van Napoleon iii zelf het initiatief voor had genomen. Tien 
delen van de serie, al dan niet volledig voltooid, en twee reproducties van oude 
kaarten van Parijs waren er te zien. De verslaggever schrijft over deze publi-
catie waarmee men de bewoners van Parijs door de eeuwen heen kan volgen, 
ook in reproducties van kaarten: ‘Comment ne pas s’arrêter devant cette belle 
photographie d’un plan de Paris exécuté au commencement du xvie siècle sur 
tapisserie?’ vraagt de verslaggever van Le xixe siècle zich af.540 Het gaat hier om 
de reproductie van het ‘Plan de la tapisserie’, een kaart van Parijs van rond 1540, 

58  Calmon, Liste des objets, 87, p. ,  juni 87, pp. -

59  n.n., ‘Lettre de Vienne – La Ville de Paris à l’Exposition de Vienne’, Le xixe siècle,  
 juni 87, -

50  Idem





6.3 Charles Marville, ‘Dôme du tribunal de commerce’, ca. 1872, de koepel is toege-
voegd door architect Antoine-Nicolas Bailly van de Ville de Paris tusen 1860 en 1865. 
Albuminedruk, 36 x 27 cm. Musée Carnavalet, ph 2756
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oorspronkelijk uitgevoerd op een tapijt – een tapijt dat al bij een feest in de acht-
tiende eeuw verloren was gegaan, maar waarvan (met de hand) twee kopieën op 
papier waren gemaakt. Eén kopie was in bezit van de bnf, de ander, een grote 
gouache, bevond zich in het Hôtel de Ville maar ging verloren in de brand van 
1871. In plaats van een nieuwe meerkleurige prent te maken van de prent uit de 
bnf, gebruikte de Ville de Paris de fotografische reproductie van de gouache, 
die tussen 1865 en 1870 was gemaakt.541 De verslaggever was onder de indruk: 

Comment ne pas lire jusqu’au bout ce texte aussi naïf que ce dessin: ‘Avons 
mis en portraiture et plateforme la dite ville, cité et université par art de 
géométrie et vraie mesure, sans user de perspective, que bien peu, à cause 
que le tout ne se fùt veu.’ ‘Et le tout,’ conclut modestement l’auteur, ‘sans 
avoir riens obmis.’ Mais comme il aime son Paris! comme il en parle avec 
conviction: ‘Paris, la très-fameuse ville, source de science, séjour royal où 
tous biens sons compris!’ Et comme il termine bien son éloge en prose et en 
vers par ce cri du coeur: ‘Vive Paris sans pair.’

Dit was een van de foto’s die Berty in de Histoire Générale had laten opnemen, en 
die later, samen met reproducties van kaarten gemaakt door Marville, in een at-
las zouden worden opgenomen. Hier werd de glorie van het verleden gezongen 
in de taal van de toekomst, en bovendien werd in een ‘naïeve tekst’ benadrukt 
dat de kaart volledig en nauwkeurig was, precies zoals Haussmann en zijn amb-
tenaren ook hadden beloofd met zijn publicatieserie. De reproductie was zo ge-
liefd dat de foto in volgende wereldtentoonstellingen nog vaak te zien zou zijn. 

Ook toonde de dienst onder de naam ‘rélevés archéologiques et collections 
historiques’, een klein album (‘petit in-folio’) met ‘Photographies exécutées dans 
le cours des travaux de fouilles et de démolitions par le service historique de la 
Ville de Paris’. Hoezeer dit ook zou kunnen wijzen op Marvilles foto’s van de 
straten, zijn er meerdere redenen waarom deze foto’s niet van Marville kunnen 
zijn. Zo is Marville nooit direct in dienst geweest van de Service Historique, 
en heeft hij, voor zover bekend op één uitzondering na [zie fig. 4.5.4] ook geen 
foto’s gemaakt van de opgravingen die Vacquer uitvoerde.542 Ook werkte hij vrij-
wel altijd in groot formaat, en was het technisch op dat moment gecompliceerd 

5  Zie ook 8.5., de reproductie zou ook in Londen in 908 worden getoond.
5  In de Bibliothèque historique bevindt zich in de papieren van Vacquer, naast vele tien-
tallen foto’s van Emonts, één foto van 5,5 x  cm met een droogstempel van Marville en in 
potlood het bijschrift ‘Arènes’. De foto [Fig. .5.] toont een afgegraven muur. De foto zit in 
een map gewijd aan opgravingen in 870, net na de ontdekking van de Arènes de Lutèce, wat 
veel extra werk opleverde. bhvp, Vacquer Manuscrits, Ms. 50, no. 9 
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om foto’s te verkleinen. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat de kleine al-
bums die de Service Historique toonde, foto’s bevatten die gemaakt waren door 
Emonts in 1869 en 1870. Het Atelier photographique van Ernest Lacan was in-
middels opgeheven. Met deze presentatie betoonden de medewerkers het atelier 
de laatste eer.

Ondanks de hoeveelheid foto’s van Marville die op de tentoonstelling te zien 
waren (alhoewel niet die van de straten), is zijn naam in geen van de catalogi van 
de stad Parijs te vinden, en kan zijn deelname alleen worden gereconstrueerd op 
basis van documentatie en beschrijvingen. Het was niet gebruikelijk fotografen 
in dit geval te noemen, maar een taboe was het ook niet; twee andere fotogra-
fen, Collard en Fernique, komen meerdere malen ter sprake als ‘photographe’, 
voornamelijk als medewerkers aan de presentatie van de ‘Direction des Eaux 
et Egouts’.543 Het is bijna of Marville het zelf heeft tegengehouden. Toch zijn 
Marvilles foto’s in Wenen niet volledig onopgemerkt gebleven. Zijn werk werd 
genoemd in de bespreking van een afdeling van de wereldtentoonstelling waarin 
de fotograaf zelf niet eens vertegenwoordigd was: die van de fotografie.

Fotografie had in Wenen, zoals sinds 1855 bij wereldtentoonstellingen gebrui-
kelijk was, een eigen klasse, in Groep xii: ‘Graphische Künste und gewerbliches 
Zeichnen’. Vanwege de indeling per land was er geen aansluiting van dezelfde 
groepen uit verschillende landen – zoals in Parijs in 1867 ten minste een beetje 
het geval was geweest.544 Het Oostenrijkse jurylid voor de fotografietentoonstel-
ling, Hermann Krone, die zelf in 1851 deelnemer was geweest, had liever gezien 
dat de fotografen zich beter verenigd hadden. Terwijl de fotografie nu slechts 
hier en daar kort te zien was, 

(...) hätte die Wiener Weltausstellung durch eine einheitliche internationa-
le Photographie-Ausstellung der beschauenden Welt die Photographie in 
ihrem gegenwärtigen Stende, wie es ihr gebührt, als internationale Cultur-
Macht, als einen Factor der Intelligenz vor Augen geführt.545

5  In de Groupe xviii krijgen Belgrand, Duc, de Ecole des Ponts et Chaussées, het 
Ministère des Travaux Publics en de Ville de Paris een Diplôme d’Honneur, en vrijwel alle 
architecten die hebben bijgedragen aan de tentonstelling krijgen een Médaille de Progrès. 
Marvilles naam wordt niet genoemd, ook niet in de groep xii, die van fotografie. ‘Liste des 
récompenses décernées par le Jury international’, Exposition Universelle de Vienne en 1873. 
Rapports, Tome i. 875, lxv-cliv
5  Idem, p. 7

55  Hermann Krone, ‘Die Photographie auf der Wiener Weltausstellung’, in: Helios. Organ 
der Photographischen Gesellschaft zu Dresden. Heft iv, 87, p. 67, geciteerd in Fellner-Feld-
haus, ‘Fotografischer Schauplatz Weltausstellung’, Fellner et al, Die Welt ausstellen, 00, 
-5: p. n6 
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Zoals al in hoofdstuk 3.2 uitgebreid is besproken, zag Alphonse Davanne, jurylid 
voor de fotografie bij deze tentoonstelling, de fotografie wel degelijk als een ‘in-
ternationale Cultur-Macht’, vooral als de overheidsdiensten de juiste fotograaf 
wisten in te huren. In de grote albums van de tentoonstellingen van de École des 
Ponts et Chaussées en die van de Ville de Paris, zag hij ‘une quantité d’épreuves 
de travaux à peine commencés, d’autres en cours d’exécution, épreuves qui, 
mieux que tout autre moyen, montrent à quel point le travail est arrivé, de quelle 
manière il est dirigé.’546 Dat de foto’s zichtbaar waren, was goed, maar Davanne 
was minder te spreken over de manier waarop steden en andere opdrachtgevers 
hun fotograaf kozen. Dat gebeurde te vaak ‘au hasard’. 

Nous devons reconnaître, par exemple, combien sont supérieures les vues 
administratives prises par M. Berthaud, M. Marville, M. Collard, parce que, 
outre leurs qualités photographiques, elles présentent un cachet d’intérêt 
spécial qui fait juger, au premier coup d’oeil, le point intéressant et le but 
cherché.547 

De foto’s van Marville, Collard en Berthaud waren dus goed, zelfs superieur, 
omdat ze in één oogopslag het belangrijkste aspect van de werkzaamheden 
toonden én een mooi beeld lieten zien. Dat die werkzaamheden in het geval 
van de te slopen straten nog plaats moesten vinden, maakte voor Marville niet 
uit: hij had meer dan vierhonderd foto’s gemaakt die allemaal, stuk voor stuk, 
duidelijk bij elkaar pasten. Anders dan de rondgang die nodig was voor de pu-
blieksfoto’s, waren dit soort opnames het meest geliefd als er zo weinig mogelijk 
afleiding was in het beeld.

De presentatie van de Ville de Paris toonde foto’s: afdrukken, impressies, 
echo’s van het nieuwe Parijs dat zich niet uit het veld had laten slaan door de 
nederlagen van de oorlog en de Commune. De werkzaamheden, ‘travaux que 
l’administration actuelle soumet au jugement de l’opinion publique’, stelt de ver-
slaggever van de xixe siècle, worden in één stijl, één schaal gepresenteerd. ‘Dans 
chaque classe de constructions, tous les plans photographiés sont de la même 

56  Davanne, ‘Groupe 9’, 875, p. 

57  ‘Ces épreuves exposés ont été faites par un grand nombre de photographes différents, 
souvent même par l’opérateur de la ville voisine; ce système, qui peut être économique, n’est 
pas le meilleur; il semblerait préférable qu’une administration s’attachât toujours le même 
opérateur; car, pour toutes les applications diverses, un spécialiste se munit d’appareils plus 
conformes au but désiré, il sait choisir le point de vue mieux qu’un praticien pris au hasard, 
faire ressortir tel ou tel détail plus important’. Ibidem.
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échelle. De plus, pour chacun des principaux édifices, un album spécial donne 
l’ensemble complet des plans.’548 Zelfs van de kunstwerken die de stad liet aan-
brengen in de nieuwe gebouwen, werden fotografische reproducties gebruikt, 
zodra de echte kunstwerken al waren opgenomen in de gebouwen. ‘(...) les pein-
tures nouvelles de Flandrin, de Delacroix et de Bouguereau n’y sont rappelées 
que par des photographies.’ Fotografie was een techniek waarmee gebouwen 
en objecten niet alleen snel en nauwkeurig geregistreerd konden worden, het 
zorgde er ook voor dat de objecten, mits door de juiste fotograaf vastgelegd, 
samenhang kregen. Dit was voor de stad die na de gebeurtenissen van 1871 zo 
angstvallig op zoek was naar eenheid een eigenschap die volop werd benut.

6.2 Meer en verder: Londen en Philadelphia

Een jaar later, in 1874, nam Parijs alweer deel aan een internationale tentoon-
stelling: de Londen International Exhibition. Anders dan voorheen – en na uit-
stel – werd deze tentoonstelling over meerdere jaren verspreid, steeds in South-
Kensington, in en rond wat nu het Victoria & Albert-museum is. Gepland was 
dat de tentoonstelling van 1871 tot 1875 zou duren, maar de laatste aflevering zou 
uiteindelijk niet plaatsvinden. Frankrijk nam deel aan die van 1871, 1872 en 1874. 
In 1873 sloeg het zijn beurt over omdat toen alle aandacht op Wenen was gericht. 
Anders dan de meeste deelnemende landen had Frankrijk eigen tentoonstel-
lingsruimtes mogen bouwen, waardoor het relatief zelfstandig de tentoonstel-
ling kon inrichten en dirigeren – gezien de door de Franse organisatie omschre-
ven wanorde een grote luxe.549 Aangezien het thema van 1874 ‘les travaux du 
génie civil’ was, had de Franse organisatie de nieuwe prefect van de Seine, Marc 
Antoine Calmon, gevraagd om een van de gebouwen te vullen met een tentoon-
stelling over Parijs.550 Volgens de Franse organisatoren was de Engelse pers erg 
te spreken over dit onderdeel.551 In Wenen had de tentoonstelling van de Ville 
de Paris al veel lof gekregen, maar de tentoonstelling in Londen was niet minder 
schitterend, zo meenden Ozenne en Sommerard – niet verwonderlijk aangezien 

58  n.n., ‘Lettre de Vienne’, Le xixe siècle,  juni 87, p. 
59  Jules Ozenne en Edmond du Sommerard, ‘Rapport adressé à S.E. le ministre de l’Agri-
culture et du Commerce par les commissaires généraux.’ Expositions internationales, Londres, 
1874. France, Commission supérieure, rapports. Paris: Imprimerie Nationale, 875, vi-xxii
550 Marc Antoine Calmon (85-890) was van 9 december 87 tot 8 mei 87 prefect van 
Parijs 
55  Idem, p. xviii
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de presentatie vrijwel gelijk was aan die van Wenen. Toch is er één groot verschil 
dat maakt dat we op deze plek nog langer moeten stilstaan bij de Londense pre-
sentatie: de tekst in de catalogus van de Ville de Paris is aanzienlijk uitgebreid in 
vergelijking tot die bij de presentatie in Wenen. In plaats van de 143 pagina’s in 
Wenen telt de publicatie er nu 368.

Meteen bij het eerste onderdeel, dat van de Service du plan, gaat de tekst al 
expliciet in op de transformatie van het stratenpatroon. Als aanleiding voor de 
werkzaamheden wordt de komst van de spoorwegen genoemd, waarvoor betere 
verbindingen nodig waren. Er moest een netwerk van verkeersaders worden ‘ge-
opend’ dat de verschillende buurten met elkaar verbond.552 Aangezien er weinig 
oorspronkelijke bebouwing was, was het in de buitenwijken relatief makkelijk 
om nieuwe wegen aan te leggen. Voor de ‘percements dans le centre de Paris’ 
was het noodzakelijk eerst nieuwe onderkomens te bouwen voor de oorspron-
kelijke bewoners.553 Daarnaast liepen de meeste straten parallel aan de Seine en 
waren ze te smal, de stad moest tegemoetkomen aan hun tekortkomingen door 
nieuwe straten aan te leggen.554 Na het noemen van alle nieuwe boulevards en 
straten, gaat het betoog verder met een toelichting op de toegepaste aanpak. Het 
alternatief voor het aanleggen van een nieuwe weg zoals in Parijs is gedaan, kent 
veel obstakels: een bestaande weg verbreed je niet zomaar, laat staan dat je de 
eventuele helling kunt wegnemen.555 Bovendien krijgt het terrein meer waarde 
dan wanneer je alles sloopt en weer moet herbouwen. En de nieuwe wegen ver-
tonen geen vreemde kronkels meer: de nieuwe percements zijn, voor zover mo-
gelijk, in een rechte lijn gedaan, op zo’n manier dat je altijd, vanaf elk punt van 
het parcours, de weg kunt zien.556 De transformatie was nog niet voltooid: de 
stad presenteert een lijst met maar liefst twintig straten die nog verder moeten 
worden aangelegd. Desondanks is de presentatie en de keuze van de kaarten 
exact hetzelfde als die in Wenen; de foto’s die Marville opnieuw had afgedrukt, 

55  Catalogue spécial de l’exposition de la ville de Paris: renseignements sur les services expo-
sants et sur les objets exposés. Exposition Internationale de Londres, 1874, France. Paris: A. Chaix 
et Cie, 87, p. 9
55  Idem, p. 0

55  Idem
555  ‘L’élargissement d’une voie bâtie est toujours une opération très-dispendieuse, subor-
donnée à l’acquisition coûteuse de terrains considérables et à des démolitions de construc-
tions dont les travaux plus ou moins prolongés ont pour effet de porter le trouble dans toutes 
les industries riveraines. D’ailleurs, si l’on peut ainsi rectifier et élargier une rue, on ne peut 
pas en modifier radicalement les pentes.’ Idem, pp. -

556  ‘Les nouveaux percements ont été tracés, autant que possible, en ligne droite’, idem,  
p. 
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en die de oude wegen met hun vreemde kronkels zo helder in beeld brachten, 
werden nog steeds niet getoond.

Opmerkelijk is meteen ook de presentatie van het volgende onderdeel, dat 
van de Voie publique-voirie. In Wenen toonde de dienst enkele modellen, foto’s 
en tekeningen van bruggen over de Seine. Verder waren de ‘machine balayeuse’ 
oftewel bezemwagen en de ‘cylindre compresseur à vapeur’, die ook in Parijs in 
1867 te zien waren, tentoongesteld. Voor de Londense catalogus pakte de dienst 
uit met 61 pagina’s toelichting op alle nieuwe straten en avenues die er sinds 1855 
waren geopend en voltooid.557 Ze werden eerst ingedeeld in vier categorieën, 
waarbij de ‘voies d’une grande utilité générale’ met 46 wegen veruit het grootste 
aandeel kregen – de avenue de l’Opéra staat bovenaan. Vervolgens was er een 
haast mathematisch schema waarbij van iedere nieuwe avenue of boulevard de 
lengte, breedte (van weg, trottoir en samen), de soort bestrating (van de weg 
en van het trottoir) en het oppervlak werden vermeld, naast een toelichting. 
Uiteindelijk volgde de beschrijving van de tentoongestelde objecten, opnieuw 
vrijwel identiek aan die uit Wenen, maar nu kreeg zelfs de ‘machine balayeuse’ 
een uitgebreide omschrijving.558

Het meest veelbelovende onderdeel in de catalogus is dat van de Beaux-Arts, 
en dan vooral het deel over de Collections historiques.559 Hier gaan Michaux 
en Tisserand tot in detail in op de werkzaamheden van de Service des travaux 
historiques. Eerst beschrijven ze het Hôtel Carnavalet, de ruimte waar in eerste 
instantie zowel het museum van de Ville de Paris als de bibliotheek, of wat daar 
van restte na de brand in het Hôtel de Ville, in gevestigd zou worden. De lezer 
krijgt een virtuele rondleiding door een museum in oprichting. De opbouw van 
de collectie moet niet te snel gaan, stelt de catalogus geruststellend, ‘des recher-
ches minutieuses, une érudition sûre et une critique éprouvée sont les conditi-
ons nécessaires d’une telle formation.’560 Er wordt nog apart stilgestaan bij de 
‘surveillance archéologique des fouilles et démolitions’, die als doel heeft het ‘re-
constituer la topographie et l’aspect de l’ancien Paris’.561 Hierbij gaat het, zoals we 
inmiddels weten, niet over de recente geschiedenis, het gaat om de wereld die de 
Ville de Paris in de eerste, op dat moment gepubliceerde delen van de Topogra-
phie Historique wilde reconstrueren, zoals in hoofdstuk 4.4 al ter sprake kwam.

Daarnaast verzamelt de Service des travaux historiques architectuur en 

557  Idem, pp. 0-8

558  Idem, pp. 87-88

559  Idem, p. 99

560  Idem, p. 00

56  Idem





beeldhouwwerk afkomstig van oude gebouwen, die door de ‘mouvement des 
constructions modernes’ iedere dag meer dreigen te verdwijnen. Er volgt een 
opsomming van de belangrijkste plekken waar, zoals bekend van de aantekenin-
gen van Vacquer, de dienst sinds 1865 opgravingen heeft gedaan. Anders dan de 
foto’s van Marville, die vastlegden hoe de situatie was voordat er werd gegraven, 
is de Service des travaux historiques in de eerste plaats geïnteresseerd in dat 
wat er onder de grond is opgeslagen. Hetzelfde geldt, zoals we inmiddels we-
ten, ook voor de Histoire Générale, die in de Londense catalogus ook uitgebreid 
wordt ingeleid en toegelicht. Er wordt een variatie gebruikt op de introductie die 
Haussmann zelf in 1866 schreef: 

La transformation de Paris, accomplie dans ce dernier quart de siècle, 
constituait d’ailleurs une dette considérable envers le passé, et l’Administra-
tion municipale avait été la première à comprendre qu’en faisant disparaître 
l’aspect séculaire de la cité, elle contractait devant le public l’obligation d’en 
conserver le souvenir dans une suite de publications monumentales.562 

Omdat de Ville de Paris vanwege de transformatie een schuld had ten opzichte 
van het ‘seculiere’ deel van de binnenstad – wellicht een indirecte verwijzing 
naar het feit dat de woningen rondom de Notre-Dame waren gesloopt – had 
het stadsbestuur het volk met de Histoire Générale een nieuw monument terug-
gegeven.

De Ville de Paris was haar belangrijkste archieven kwijt, maar had juist op tijd 
de kennis die de historici van de toekomst nodig zouden kunnen hebben, weten 
samen te vatten in een serie boekwerken – de stad klopte zichzelf er openlijk 
voor op de borst.563 In het bijzonder komt het eerste deel van de Topographie 
historique du Vieux Paris aan bod, het levenswerk van Adolphe Berty (zie ook 
hoofdstuk 4.4). Op basis van de reconstructie van de oude huizenblokken re-
construeerde Berty het stratenplan van vieux Paris. In de beschrijving van de 
Londense catalogus staat: 

Le lecteur pénètre, à la suite de l’auteur, dans les rues qui circonscrivent 
ces îlots; il en apprend les noms et les modifications diverses; il se promène 
ainsi dans la vieille ville, frappant de porte en porte, rencontrant en chemin 
palais, églises, hôtels, et allant de maison en maison jusqu’à ce qu’il ait visité 

56  Idem, p. 06

56  Idem, p. 5





les deux côtés de la rue. Un doigt sur le plan, un doigt sur le texte, il voit 
dans celui-ci le commentaire perpétuel de celui-là; (...). Tout le vieux Paris 
défile ainsi devant ses yeux.564 

Het is een wonderlijke beschrijving van Berty’s levenswerk, waarbij de lezer de 
straten binnendringt, en uiteindelijk ‘tout le vieux Paris’ onder zijn ogen voorbij 
ziet trekken: Berty zelf had in het voorwoord juist geschreven dat de anekdote 
afwezig was in het boek.565 Het was Berty dus nog expliciet te doen geweest om 
de ‘feitelijke’ gegevens en het begrijpen van de wereld waarin de historici hun 
teksten hadden geschreven. Iedere ‘subjectieve’ interpretatie had de historicus 
gepoogd buiten zijn verhaal te laten. Slechts zeven jaar later had het stadsbe-
stuur daar een andere mening over, zoals ook Marvilles foto’s in de loop der tijd 
een andere betekenis zouden krijgen. 

Op de tentoonstelling in Londen waren precies dezelfde boeken en kaarten 
te zien als in Wenen, inclusief de foto’s van de ‘nieuwe’ gebouwen die Marville 
had geleverd, en ook het album met kleine foto’s, gemaakt door de Service his-
torique de la Ville de Paris, bleef ongewijzigd. Opmerkelijk is dat het rapport 
van de jury, opgetekend door Michaux, op geen enkele manier verwijst naar de 
indrukwekkende uitbreiding van de toelichting op de presentatie.566 Het is of 
het hoofd van de service des Beaux-Arts de lijst van de tentoonstelling in Wenen 
voor zich had bij het schrijven van zijn verslag. Het is daarbij ook de vraag in 
hoeverre het internationale publiek de toelichting op de afzonderlijke tentoon-
stellingen te lezen kreeg, áls de boekwerken al voltooid waren bij de opening van 
de tentoonstelling. 

In 1876 deed de stad Parijs mee aan twee tentoonstellingen: ‘L’exposition inter-
nationale d’hygiëne et d’objets de nature à préserver la vie humaine’ in Brussel, 
en aan de Centennial Exhibition in Philadelphia die gehouden werd ter ere van 
de viering dat honderd jaar eerder de Amerikaanse onafhankelijkheidsverkla-
ring was getekend. Uit de notities blijkt dat voor de tentoonstelling in Brus-
sel voor het gemak grotendeels dezelfde commissieleden als in Wenen geko-
zen zijn. Aangezien het een tentoonstelling was met een vrij specifiek thema, 
hoefden en konden niet alle vaste onderdelen van het repertoire van de Ville de 
Paris getoond worden – het ging met name over de waterhuishouding. Zo is er 

56  Idem, p. 0

565  Eugène Atget zou in 90 ook beweren dat hij ‘tout le vieux Paris’ bezat. Zie hoofd- 
stuk 7.
566  M.L. Michaux, ‘Rapport, Exposition de la Ville de Paris’, in: Expositions Internationales, 
Londres 1874, France, 87, 7-56





sprake van een ‘album des modèles d’urinoirs, water-closets et appareils à gaz’ 
dat dringend moet worden opgestuurd, hoogstwaarschijnlijk het album met de 
foto’s van de lantaarns en kiosken, gemaakt door Marville.567

Voor de Amerikaanse tentoonstelling had het Franse ministerie van Agricul-
ture en Commerce een aangepaste vaardienst geregeld bij de Compagnie Gé-
nérale Transatlantique zodat de vracht die exposanten in Le Havre afleverden, 
direct naar het tentoonstellingsterrein van Philadelphia gebracht zou worden. 
Ondanks die regeling besloot Parijs geen aparte tentoonstelling te organiseren 
voor Philadelphia, maar dit betekende niet dat er geen Parijse objecten naar 
de vs werden verscheept. Het ministerie des Travaux Publics had zelfs een ei-
gen paviljoen, waar, zo schrijft Louis Simonin in de Revue des deux mondes, de 
Franse regering allerlei objecten naar had opgestuurd: modellen en ontwerpen 
van bruggen, viaducten, aquaducten, vuurtorens, dijken, sluisdeuren, spoor-
wegstations, een grote hoeveelheid landkaarten waaronder de Carte géologique 
de France.568 ‘Pour ce qui regarde les travaux publics, la France a sans conteste 
la première place’, vond Simonin. Marvilles foto’s, foto’s die hij al eerder geleverd 
had en waarvoor hij dus niet opnieuw betaald werd, waren ook te zien, onder 
andere die van het kasteel van St. Germain en Laye en van verschillende pleinen 
en gebouwen, samen met een compacte versie van de tentoonstelling van de 
stad Parijs die eerder in Wenen en Londen te zien was geweest – zo suggereert 
in elk geval het register van de enpc en ook de compacte beschrijving van de 
Franse presentatie in de Amerikaanse catalogus.569 Uit de documenten in de 

567  Notitie van 5 april 876 waarin Bouvard wordt gezegd zich in contact te stellen met 
M. Norton, ingénieur en chef des Promenades et des Plantations, die kan hem het album 
overhandigen. Archives de Paris, Tri Briand 0, Exposition Bruxelles 876. Zie ook no. 7 
in de catalogus van de tentoonstelling: ‘Photographies des modèles, appareils à gaz, urinoirs, 
waterclosets et autres édicules sur la voie publique. MM. Norton, ingénieur en chef. Davioud, 
architecte. Hugé, id.’ Exposition internationale d’hygiene et de sauvetage de 1876. Catalogue spé-
cial de la Ville de Paris, Bruxelles: Ch. Vanerauwera, 876, p. 8. Zie over de buitenverlichting in 
Parijs ook Clayson, Illuminating Paris, 09.
568  Louis Simonin, ‘Le centenaire américain et l’Exposition de Philadelphie’, La Revue des 
Deux Mondes, 5 oktober 876

569  Bij France, bij de groep van Scientific and Musical Instruments, Engineering Designs, 
bij de afdeling Engineering, Architecture, Maps, etc., staat onder nummer 6: ‘Department 
of Public Works, Paris. a – roads, bridges, viaducts, dams, hydraulic press, docks, embank-
ments, aqueducs and reservoirs; b – Railroads; steel rails, depots, rolling stock, etc.; c – Nav-
igation: lighthouses, buoys, and beacons, with apparatus for lighting, life-saving apparatus 
from the Life-Saving Society; d – Geological and agricultural maps, etc., of France; reports 
and documents from the National School of Mines’ en nummer 6: ‘City of Paris – Reports 
of the various departments of the city of Paris, maps, plans etc; projected and completed 
bridges by Mr. Legrand; promenades by Mr. Alphand; architectural reports of public build-





Parijse archieven, met name tussen de notities voor Bouvard, die opnieuw als 
praktische organisator was ingeschakeld, blijkt dat vooral de fotografen Ferni-
que en Durandelle meerdere opdrachten kregen met betrekking tot de Ameri-
kaanse tentoonstelling.570 

Zelf vonden commisarissen Ozenne en Sommerard overigens niet dat Frank-
rijk als geheel er op z’n best naar voren was gekomen, 

les abstentions ont été nombreuses, et certains groupes avaient jeté un véri-
table éclat sur la section française dans les expositions précédentes, tels que 
ceux des bronzes, des l’orfèvrerie et de la bijouterie, n’ont été représentés 
que par un petit nombre d’exposants.571 

Op het moment dat hun rapport verscheen was de aandacht in Parijs echter al 
volledig gericht op de volgende tentoonstelling: die van 1878 in Parijs.

6.3 Des photographies, des dessins, des sculptures, des vues d’égouts:
Parijs 1878

Op 16 januari 1877 hield Eugène Viollet-Le-Duc in de Parijse gemeenteraad een 
vurig betoog over wat de Ville de Paris moest doen bij de wereldtentoonstel-
ling van 1878. De woorden van de architect zouden al snel een grote uitwerking 
hebben op de interpretatie van Marvilles foto’s. Voor het eerst werden de foto’s 
gepresenteerd als foto’s van het oude én het nieuwe Parijs.

Hoewel de tentoonstellingen in Wenen, Brussel, Londen en Philadelphia an-
ders deden denken, was er sinds de ‘gebeurtenissen’ van 1870-1871 nauwelijks 
gebouwd aan het Paris nouveau. De eerste jaren van de Derde Republiek verlie-
pen moeizaam. Politieke en financiële crises hadden het stadsbestuur weerhou-
den de werkzaamheden voort te zetten. Toch was er nog veerkracht: op 28 juli 

ings by Messrs. Ballu, Baltard, Duc, Davioud, Magne, and Fernique [hier wordt de fotograaf 
per ongeluk als architect aangezien]; portfolio of engravings of monuments; historical works, 
plan of Paris by Quesnal [sic]; archaeological reports by Vacquer; photographs; reports and 
plans of the sewers of Paris.’ International Exhibition 1876 Official Catalogue. Part i. Main 
Building and Annexes. Revised Edition. Philadelphia: John R. Nagle and Company, 876, p. 5

570  Archives de Paris, Tri Briand 89, Philadelphia 876

57  Jules Ozenne en Edmond du Sommerard, ‘Rapport adressé à son exc. le ministre de 
l’agriculture et du commerce, mai 877’, Exposition internationale et universelle de Philadel-
phie, 1876 France. France. Commission Supérieure. France. Commission Supérieure. Rapports. 
Commission Supérieure. Paris: Imprimerie Nationale, 877: i-xvi: p. iv-v
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1876 besloot de Parijse gemeenteraad samen met de Franse staat dat er in 1878 
weer een wereldtentoonstelling zou worden georganiseerd. Die zou de wereld 
moeten tonen dat het land alle moeilijkheden had overwonnen en nog moder-
ner en vooruitstrevender was dan voorheen.572

De tentoonstelling vond plaats rondom en tegenover de plek aan de Seine 
waar in 1867 de vorige tentoonstelling was geweest. Aan de overkant was toen 
de heuvel afgevlakt, en nu liet Gabriel Davioud daar het Palais du Trocadéro 
bouwen. Het gebouw werd, zoals Miriam Levin beschrijft, een sterk staaltje van 
superioriteitsarchitectuur: het auditorium was groter dan dat van de Royal Al-
bert Hall, de koepel was zeven meter hoger dan die van de Sint-Pietersbasiliek 
in Rome, en de twee torens waren hoger dan die van de Notre-Dame.573 Aan de 
overkant van de Seine, op het Champ de Mars, (waar elf jaar later de Eiffeltoren 
zou verrijzen) kwam het Palais de l’Industrie. En midden in dat gebouw, in de 
binnentuin, zou na meerdere aanpassingen uiteindelijk de tentoonstelling van 
de Ville de Paris komen. Voor het eerst had de stad een eigen paviljoen.

In zijn al genoemde toespraak in januari 1877 zei Viollet-le-Duc dat Parijs 
serieus en inhoudelijk moest investeren in de komende wereldtentoonstel-
ling.574 De stad had weliswaar zes miljoen franc aan de staat overgedragen om 
de onderneming te steunen, maar vanuit het stadsbestuur was meer mogelijk en 
noodzakelijk. Parijs moest de buitenlandse bezoekers niet alleen de monumen-
ten, parken, de kades, bruggen en ‘ses voies si habilement percées’ laten zien. 
‘N’a-t-elle pas à montrer l’organisme, pourrait-on dire, de la grande Ville, com-
ment procède son édilité, par quelle suite d’efforts et de travaux accumulés sont 
obtenus ces résultats, conséquences de labeurs persistants, suivis avec un esprit 
de méthode?’575 De vreemdeling zou kunnen denken dat al dat moois en al die 
moderniteit voortkwam uit het klimaat, uit de geografische ligging, een geluk-
kig toeval. Hierdoor kon een misplaatste jaloezie ontstaan. In 1867 deed het Pa-
rijse stadsbestuur niet mee aan de tentoonstelling – Viollet-le-Duc herinnerde 
zich de niet uitgevoerde plannen van Haussmann –, en ‘se contenta d’éblouir les 
étrangers par les résultats acquis, sans les inviter à se rendre compte des moyens 

57  Ministère de l’agriculture et du commerce, Rapport administratif sur l’Exposition Uni-
verselle de 1878, Paris. Paris: Imprimerie Nationale, 88, p. 
57  Levin, Urban Modernity, 00, p. 0

57  Conseil Municipal de Paris. Rapport présenté par M. Viollet-le-Duc, au nom de la 5e 
Commission [Architecture et Beaux-Arts], concernant la participation des services municipaux 
à l’Exposition Universelle de 1878. Annexe au procès-verbal de la séance du 16 janvier 1877. 
Archives de Paris, Tri Briand 7, Exposition Universelle 878

575  Idem, p. 



6

à l’aide desquels ces résultats étaient obtenus.’576 Ten onrechte, meent Viollet-
le-Duc en zijn commissie; je moet je gasten wel duidelijk maken wat zo’n ont-
haal vereist. De prefect had de commissie nu gevraagd te onderzoeken wat het 
stadsbestuur zou moeten tonen. De tentoonstellingen in Wenen, Londen, Phila-
delphia en Brussel hebben ‘le succès le plus complet’ bereikt, en die moest de 
gemeenteraad zien als het voorspel op dat wat er in 1878 ging gebeuren. Er was 
een ruimte gereserveerd van 3430 vierkante meter in het paleis op het Champ 
de Mars, om één samenhangende tentoonstelling te maken – met vrijwel de-
zelfde verdeling als in voorgaande jaren qua betrokken diensten. De commissie 
had een begroting gemaakt, maar niet alles van dat bedrag moest ook door de 
Ville de Paris worden betaald: een deel kwam voor de rekening van de deelne-
mende diensten. Bijvoorbeeld de kosten van de maquette van het Hôtel de Ville, 
een deel van de restauratie en opnieuw inlijsten van schilderijen en tapijten en, 
Viollet-le-Duc noemt ze expliciet: ‘l’exécution des photographies de l’ancien et 
du nouveau Paris’.577 

De architect kende Marville goed, maar hij had deze omschrijving, die ui-
teraard heel specifiek toepasbaar was op de foto’s van Marville, waarschijnlijk 
doorgekregen van zijn ambtenaren, of het was zijn eigen interpretatie. Een con-
cept waarvan hij wist dat het aan zou slaan. Op 20 december 1876 had Bouvard 
een begroting en planning voor de tentoonstelling van de stad gemaakt waarin 
hij, bij de bespreking van de Service du plan, dezelfde omschrijving gebruikte. 
In totaal was er voor de Ville de Paris 3430 vierkante meter beschikbaar, waar-
van de Beaux-Arts het grootste deel kregen, en de Service du plan samen met 
de Service de la voie publique slechts een kleine plek kregen toebedeeld.578 Ook 
wat de begroting betreft had de dienst geen topprioriteit: van de 312.000 francs 
die beschikbaar waren kreeg de Service du plan er 11.000. In de toelichting op 
de geraamde kosten noemde Bouvard de te maken foto’s als eerste. Dit was een 
vast en geaccepteerd onderdeel geworden van de tentoonstellingspraktijk.579  

576  Idem, p. 
577  Idem, p. 6
578  Joseph-Antoine Bouvard, ‘Rapport de l’Architecte Inspecteur de l’administration 
centrale chargé du Service des Exposition municipales. Exposition universelle de 878. 
Participation de la Ville de Paris. Projet.’ 0 december 876. Archives de Paris, Tri Briand 96, 
Exposition Universelle 878 
579  ‘Ces sommes comprennent; en outre de la valeur réelle des dépenses afférentes aux 
objets eux-mêmes: (photographies, dessins, peintures, sculptures, modèles en relief etc); 
certains travaux d’encadrements, reliures, vitrines, etc. dont l’exécution devrait être centralisé 
et maintenu sur des types régulières et uniformes, pour que chacun des objets concoure à 
l’ensemble de l’Exposition de la Ville de Paris et lui conserve son caractère d’unité parfaite.’ 
Idem.
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Het moest een bijzondere tentoonstelling worden, zo benadrukte Bouvard,  
een tentoonstelling voorzien van ‘une décoration qui donne à cet ensemble  
un aspect particulier et attire les regards de toutes les galeries qui y aboutis- 
sent’.

De Service du plan had voor de tentoonstelling één bord nodig aan de muur 
van 10 meter lang en 4,2 meter hoog.580 Daar zouden de kaarten aan komen te 
hangen die ook al in Wenen, sommige ook in Londen en zelfs Brussel te zien 
waren. Er zouden ‘volumes’ komen, atlassen met kaarten van Parijs per arron-
dissement, de historische kaart van Quesnel (gereproduceerd in een foto door 
Marville) en verder een hele serie atlassen van onder andere de wegen die sinds 
1870 waren aangelegd, een met de pleinen en parken, een met de religieuze ge-
bouwen, en een met stallen, markten, slachthuizen en opslagplaatsen (entre-
pots). Een ‘Plan du Paris ancien’ zou, zonder verdere toelichting, worden ge-
toond bij de Service des travaux historiques. 

De straatfoto’s van Marville kwamen nu voor het eerst uitgebreid ter sprake. 
Onder de omschrijving ‘photographies’ in het document van Bouvard staat 
‘Vues des quartiers démolis par les percements’. Daarvan had de Service du plan 
er 130 in bezit, meende Bouvard – welke serie hij hiermee precies bedoelt, en 
hoe hij op dit getal kwam – Marville had in 1873-1874 meer afdrukken gemaakt 
– is onduidelijk. Deze foto’s zouden zo’n 15 vierkante meter muuroppervlak 
bedekken, en er moesten lijsten, ‘vitrines tournantes’ of albums voor gemaakt 
worden. Daarnaast waren er ook nog twintig ‘Épreuves qui manquent mais 
dont les clichés existent’. De kosten om die opnieuw te drukken werden op 70 
franc geschat, Marvilles tarief van 3,5 franc per afdruk was niet gewijzigd.581 En 
dan was er een lijst met ‘Nouveaux clichés à faire’, eerst van ‘quartiers à démolir’, 
dus buurten die nog niet gesloopt waren in 1876, maar waarvan dat wel binnen-
kort zou gebeuren: ‘St. Germain angle rue St. Germain, St. Germain et rue St. 
Guillaume, St. Germain et rue du Bac’, allemaal één foto, verder onder andere 
drie foto’s van ‘avenue de l’Opéra: chantiers de démolition’, twee van de boule-
vard Henri iv, twee van de rue Soufflot, vier van de rue de Tolbiac en d’Alésia, 
acht van rue Sorbier en vier van elk van de rue Chasseloup Lauban, de avenue 
Parmentier, en de Carrière d’Amérique, in totaal veertig foto’s.582 

580  Joseph-Antoine Bouvard. Plan de Paris. Archives de Paris, Tri Briand 96, Exposition 
Universelle 878

58  Mogelijk had de Ville de Paris een deel van de (afgedrukte) foto’s elders bewaard of ach-
tergelaten, of had Marville, net zoals in 87, een lijst gegeven van alle negatieven die hij bezat.
58  Anders dan Nancy Locke veronderstelt, werden de foto’s van het Carrière d’Amérique 
dus wél gezien als onderdeel van de ‘Quartiers à démolir’. Zie Locke, ‘Charles Marville and the 
Landscapes of the Carrières d’Amérique’, 09, p. 5
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Deze in totaal veertig nieuwe foto’s, geraamd op 1600 franc, vielen dus voor 
Bouvard onder de afdeling ‘quartiers à demolir’, niet onder ‘Le vieux Paris’ of 
‘Ancien Paris’ – de straten waren er immers nog op het moment dat de plan-
ning werd gemaakt. Bouvard maakte nog meer lijsten, van meer te maken foto’s: 
‘Vues des quartiers neufs et voies nouvelles’: onder andere twee van het place de 
l’Étoile, vier van de boulevard Saint Germain, twee van de rue des Écoles, vijf 
van de rue Monge én drie van de avenue de l’Opéra, in totaal 140 foto’s van Paris 
nouveau, die 5600 franc zouden kosten, daarbij kwamen ook nog twee vitrines 
tournantes.583 In totaal waren dat dus 180 foto’s. Helaas is niet vast te stellen of 
Marville daadwerkelijk al deze foto’s opnieuw heeft afgedrukt, hiervoor ontbre-
ken te veel gegevens. Pas op 24 juni 1879 stuurde Bouvard een briefje aan zijn 
chef, De Champeaux, over ‘108 clichés photographiques commandés par mon-
sieur Bouvard et exécutés par Monsieur Marville pour l’exposition de 1878’.584 
Mogelijk is er een verwisseling geweest van cijfers, of had de fotograaf minder 
foto’s gemaakt dan gehoopt. Marville zou het zelf niet meer kunnen corrigeren, 
hij was op 1 juni van dat jaar overleden.

De opdrachten voor deze 180 foto’s waren bedoeld voor de beoogde tentoon-
stelling van de Ville de Paris, voor de ooit door Haussmann zo bejubelde dienst, 
de Service du plan. De foto’s moesten een verhaal vertellen. Niet, zoals in de 
literatuur vaak is aangenomen, een nostalgisch verhaal over historische stra-
ten die verloren gaan, maar een demonstratie van een ‘aspect particulier’ dat 
geen van de omringende exposities kon laten zien: met foto’s van straten die 
niet meer bestonden, én, even verderop, gloednieuwe straten. Paris nouveau 
was niet alleen in werkelijkheid te zien en ervaren, het moest ook aanwezig  
zijn in de presentatie van de Ville de Paris. Eindelijk kon het gefotografeerd 
worden. 

Zoals al eerder is vermeld betekende de aankondiging van de wereldtentoon-
stelling van 1878 voor de stad een grote impuls om geld vrij te maken voor op 
z’n minst een drietal al lang geplande doorbraken: bij de boulevard St Germain 
en de rue St. Germain, bij de boulevard Henri iv en bij de avenue de l’Opéra. 
Op 15 december 1876 schreef een ambtenaar van Adolphe Alphand een verzoek 
aan de ‘agents de la voie publique’ met als onderwerp de avenue de l’Opéra. 
Daarin vroeg hij hun de heer Marville en diens agenten te faciliteren in het fo-

58  Zie annex 7 voor de complete lijst van genoemde straten.
58  Hiervan is helaas alleen een afschrift genoteerd, de brief zelf ontbreekt. No. 987,  
 juin. 06, beaux-arts et travaux historiques, registre d’ordre. Archives de Paris, série 
vrvi-7-i.
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tografische werk dat hij voor de ‘Direction des Travaux de Paris’ zou uitvoeren 
– dus al voordat Viollet-le-Duc zijn toespraak hield.585 Ook werd erbij genoteerd 
dat Marville een soortgelijke autorisatie zou ontvangen op 16 december. Op  
24 februari 1877 werden de foto’s al gebruikt in L’Illustration: het tijdschrift pu-
bliceerde vijf gravures naar foto’s van Marville. [Fig. 6.4]

Een originele afdruk van een van die foto’s bevindt zich in de collectie van het 

585  Exposition Universelle de 1878. Dossier Palais du Trocadéro. Archives de Paris, Tri  
Briand 7

6.4 ‘Percement de la nouvelle Avenue de l’Opéra – d’après les photographies de M. Mar-
ville’, houtgravure uit L’Ilustration, no. 1774, 24 februari 1877, p. 124. Collectie UvA, iwo 



0

Amsterdamse Rijksmuseum.586 [Fig. 6.5] Het is een overzicht van de afgraving, 
met op de voorgrond een groep arbeiders met scheppen in de aanslag, midden-
voor een kar met ingespannen paard, en verder naar de achtergrond, tot op de 
daken van de half afgebroken huizen, tientallen mannen die naar de fotograaf 
kijken. Het bijschrift in het tijdschrift licht toe dat het een ‘Aspect des démoli-
tions entre la rue Molière et la rue d’Argenteuil’ is. De straat midden achterin, de 
rue des Moulins, zou volledig verdwijnen. 

Opvallend is dat er op deze en de andere zes foto’s die Marville maakte bij de 
bouwput veel personen stilstaan en naar de fotograaf kijken.587 Ook zijn er op 

586  Er zijn ten minste twee andere afdrukken bekend van deze foto: in Musée Carnavalet, 
carph00099, etiket: ‘Percement de l’avenue de l’Opéra – Chantier de la Butte des Moulins 
du passage Molière’; en in de enpc, fonds ancien, ph 96 P ‘Avenue de l’Opéra. Chantier 
de la Butte aux Moulins et de la rue St Roch’. Het negatief bevindt zich in de bhvp: nv-
00-c-09

587  Drie foto’s uit de serie worden opvallend vaak gebruikt in publicaties over de transfor-
matie van Parijs, over het algemeen met oppervlakkige toelichting. Zie bijvoorbeeld Jordan, 

6.5 Charles Marville, ‘Aspect des démolitions entre la Rue Molière et la Rue 
d’Argenteuil’, albuminedruk, 1877. Rijksmuseum Amsterdam, rp-f-1996-257





twee foto’s aan de rand heren te zien met hoge hoeden – duidelijk geen arbei-
ders – heren die op de gravures naar de foto’s in L’Illustration waren weggelaten. 
Vooral de foto van het Rijksmuseum doet gecomponeerd aan: de arbeiders op 
de voorgrond houden hun gereedschap stil, zodat zij tijdens de relatief lange be-
lichtingstijd niet zouden vervagen in een onduidelijke waas. Tot aan de achterste 
rij gesloopte huizen staan arbeiders naast elkaar op de muren, kijkend richting 
de camera. Waarschijnlijk is de fotograaf inderdaad geholpen door de opzich-
ters bij het vastleggen van de grote bouwterreinen.

Een unieke blik in de praktijk van het fotograferen op dit bouwterrein geeft 
een collega van Marville: Henri Emile Cimarosa Godefroy, die al eerder ter 
sprake kwam in hoofdstuk 4.8, publiceerde in 1879 een Notice explicative sur 
les opérations photographiques du percement de l’avenue de l’Opéra.588 In zijn 
pamflet beschrijft Godefroy de moeilijkheden die een fotograaf op een derge-
lijk werkterrein ondervond bij het maken van meerdere foto’s die samen een 
panorama moesten vormen. ‘Quelle tâche!’ roept Godefroy uit: hij had zeker 
vier maanden nodig om alle onderdelen te fotograferen vanwege het stof, de 
ongelijke ondergrond en het slechte weer.589 Dankzij de medewerking van de 
verschillende betrokken diensten lukte het hem. Zelf moest hij de arbeiders aan-
wijzingen geven: ‘dresser, disposer, agencer de façon à pouvoir s’intercaler dans 
l’ensemble au point de vue des proportions, de la perspective, du mouvement’, 
zonder daarbij de lijnen, het detail en het geheel, uit het oog te verliezen, en dat 
alles voor een publiek van omstanders dat tot wel driehonderd personen telde.

Godefroys foto, of eigenlijk een collage van meerdere foto’s, bevindt zich in de 
collectie van Musée Carnavalet: een collage van 110 centimeter breed en 40 hoog, 
van een grote lege vlakte met langs de randen nog deels afgebroken huizen, en in 
de verte het silhouet van de opera.590 [Fig. 6.6] Op de voorgrond lijkt de fotograaf 
meerdere foto’s te hebben samengevoegd, met aanzienlijke hoeveelheden details 
geschilderd in retouche, zoals een arbeider die naast een vrijwel volledig geschil-

Transforming Paris, 995, n.p.; Nicolas Chaudun, Haussmann, Georges Eugène, Préfet-Baron de 
la Seine. Paris: Babel, 009, p. 58; Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, 998, p. 5,  
p. 5

588  Henri-Cimarosa Godefroy, Exposition 1878. Notice explicative sur les opérations photo-
graphiques du percement de l’avenue de l’Opéra. Paris: Imprimérie administrative P. Dupont, 
879

589  ‘Il ne fallut pas moins de quatre mois pour obtenir ces différentes parties, en dépit de la 
poussière qui s’élevait continuellement des travaux, de la trépidation du sol, du temps affreux 
(...)’, idem, p. 
590  Henri Emile Cimarosa Godefroy, ‘Percement de l’avenue de l’Opéra, aspect de la Butte 
des Moulins, 877. er arrondissement, Paris.’ Musée Carnavalet, Parijs, ph 8





derde wagen loopt, links van het midden. Middenvoor poseert een groep van zes 
heren met hoge hoed, met een groot papier – wellicht een werktekening – tussen 
hen in. Opmerkelijk is het bijschrift in een kader midden onder de foto, dat be-
nadrukt dat Jeanne d’Arc op deze plaats in 1429 gewond raakte en dat Ravaillac 
hier langsliep voordat hij ‘son crime’, de aanslag op Henri iv in 1610, zou begaan, 
terwijl niets wordt vermeld over de aanleiding tot de sloop. 

Volgens de brochure had Godefroy zijn foto’s van de werkzaamheden bij de 
avenue tentoongesteld in het paviljoen van de Ville de Paris, in de Salle des tra-
vaux de Paris.591 In het Parijse paviljoen was echter geen sprake van een dergelij-
ke tentoonstelling, noch wordt zijn naam in de papieren genoemd.592 De Service 

59  Godefroy, Exposition 1878. Notice explicative. 879, titelpagina
59  De enige vermelding over Godefroy in deze periode in de documentatie over het pavil-
joen van de Ville de Paris komt uit het correspondentieregister van de Ville de Paris, daarin 
staat dat ‘Monsieur Godefroy photographe’ op  februari 879 een ontmoeting wil met de 
Monsieur le Directeur (des Beaux arts et travaux historiques), maar dat de directeur hem niet 
wil ontvangen. Archives de Paris, 06, beaux-arts et travaux historiques, registre d’ordre,  
No. 59. Dank aan Daniel Catan voor deze informatie. 

6.6 Henri Emile Cimarosa Godefroy, ‘Percement de l’avenue de l’Opéra, aspect de la 
Butte des Moulins, 1877. 1er arrondissement, Paris.’ 109,7 x 40 cm. Musée Carnavalet, 
Paris, ph 34832





du voie publique voorzag volgens Bouvards planning in de presentatie overigens 
wel ‘Photographies des nouvelles voies’ (zonder een fotograaf te noemen), en de 
Service des travaux historiques noteerde naast de twaalf boeken van de Histoire 
Générale, kaarten van de archeologische vondsten en van het oude Parijs, ook 
‘Photographies des rues démolies’ (ook zonder een fotograaf te noemen) als deel 
van de tentoonstelling, maar beide verwezen in de planning naar de Service du 
plan de Paris.593 Beide diensten rekenden blijkbaar op de foto’s van Marville.

Zelfs de aantekeningen van Bouvard zijn bewaard. Staccato opgeschreven ter-
men, vaak, zoals ook gebeurde bij zijn aantekeningen in Wenen in 1873, doorge-
streept zodra elk punt was besproken of afgehandeld. Eén notitievel is duidelijk 
in haast geschreven, met potlood. Na enkele onleesbare opmerkingen staat er 
‘Plan indiquant les travaux exécutés depuis 1870; Voirie; monuments’; en dan 
‘vues photographiques des voies anciens et nouveaux’. Dit is voor zover bekend 
de eerste keer dat die omschrijving gebruikt wordt voor de foto’s van Marville – 
waarschijnlijk dus nog voordat alle foto’s gemaakt waren, laat staan naast elkaar 
te zien waren.

Het is geen ‘avant et après’ van dezelfde plaats, en ook geen ongezond tegen-
over modern. De omschrijving stelt dat het oude en nieuwe wegen zijn, en daar-
mee lijkt Bouvard genoeg te hebben genoteerd.

Op een volgend vel, in pen dit keer – waarschijnlijk, aan het handschrift te 
zien, door Fauve, de nieuwe chef du Service du plan – staat ‘avenue de l’Opéra. 
Le vues ont été prises exepté celles de la rue du (...)’, gevolgd door een groot aan-
tal van dezelfde straatnamen als later in het officiële rapport zouden komen en 
waarvan Marville foto’s zou moeten maken. Op de volgende pagina staat nieuwe 
informatie: ‘420 clichés des differentes démolitions opérés. M. Deschamps avait 
promis souscription pour 10 exemplaires au moins à 3 f. Livré 3 exemplaires,  
1 à la bibliothèque, 1 chez M. le Préfet, 3e?’

Blijkbaar heeft Bouvard met Fauve besproken wat er getoond kon worden, en 
kwam de grote bestelling ter sprake die Deschamps heeft gedaan, toen Marville 
in 1873 voorstelde nieuwe afdrukken te maken van de negatieven die hij had 
bewaard. In 1873 was Deschamps nog actief betrokken bij de organisatie van 
de tentoonstelling in Wenen, waarbij Bouvard ook met hem in contact stond. 
In 1876 was Deschamps niet meer actief voor de stad. Hij zou in 1880 overlij-
den, één jaar na Marville. Als Deschamps inderdaad een bestelling had beloofd 

59  In de kantlijn heeft Bouvard in potlood een overzicht gemaakt, waar ook ‘ albums – 
fouilles et anciennes vues’ bij staat, dat betreft vrijwel zeker de albums van de kleine foto’s van 
Emonts die ook in Wenen en Londen te zien waren.





van tien exemplaren, suggereert dit dat de voormalige vertegenwoordiger van 
de Service du plan begreep welk belang de serie inmiddels had gekregen. Ook 
bevestigt deze notitie het vermoeden dat Marville twee sets van de serie heeft 
geleverd: een die sindsdien is opgenomen in de collectie van Musée Carnavalet 
(zoals in het volgende hoofdstuk duidelijk wordt, waren de bibliothèque en het 
musée historique aanvankelijk één instituut) en de prefect, die ‘zijn’ exemplaar 
in 1875 overdroeg aan de Bibliothèque Administrative de la Ville de Paris, die 
tegenwoordig Bibliothèque de l’Hôtel de Ville wordt genoemd. 

Fauve, nu verantwoordelijk voor de Service du plan, maakte ook een eigen 
inschatting van welke kaarten getoond moesten worden. Als opmerking schrijft 
hij dat de tien eerstgenoemde kaarten moeten worden omringd door ‘photo-
graphies ou dessins donnant des vues perspectives des édifices, promenades ou 
voies nouvelles’. 

De nieuwe prefect, Ferdinand Duval, sloot zich bij het betoog van Viollet-le-
Duc aan, en schreef op 20 januari aan Jean-Baptiste Krantz, commissaire géné-
ral van de tentoonstelling, dat de presentatie van de Ville de Paris groter moest 
worden dan de voorgaande.594 Het publiek moest expliciet het belang zien van 
de vooruitgang die sinds ‘enkele jaren’ was geboekt en welke werken in de ver-
schillende takken van de gemeentelijke diensten waren uitgevoerd. Niet alleen 
schaalmodellen, kaarten en tekeningen van monumenten en gebouwen, maar 
ook expliciet ‘photographies de l’ancien et du nouveau Paris’ zouden in de ten-
toonstelling te zien zijn.595 Het concept van de foto’s van ‘oud en nieuw Parijs’ 
viel in de smaak. Het ging niet om een blik op een specifieke plek vóór en na een 
ingrijpende gebeurtenis. Het doel was te laten zien dat het aanzien van Parijs 

59  Ferdinand Duval (1827-1896) was van 2 juni 87 tot 8 januari 879 prefect van Parijs. 
Jean-Baptiste Krantz (87-899) was ingenieur en politicus. Krantz had het hoofdgebouw 
van de wereldtentoonstelling van 867 ontworpen, vanaf 87 werd hij gekozen als gedepu-
teerde, eerst in de tweede kamer en vanaf 875 in de senaat.
595  ‘Je m’empresse de vous faire savoir que, par délibération en date du 6 janvier 877, le 
Conseil Municipal de Paris a, sur ma proposition, accepté cet emplacement et voté les credits 
nécessaires pour l’organisation et l’installation de cette exposition qui permettra au public de 
constater l’importance des progrès réalisés depuis quelques années et des oeuvres accomplies 
dans les differentes branches du service municipal. Cette exposition devra comprendre des 
modèles en relief des principaux monuments et édifices de Paris, des plans, dessins, photo-
graphies de l’ancien et du nouveau Paris, des modèles des diverses procédés employés par la 
Division des Travaux de Paris, la Division des Eaux et Egouts et l’administration de l’assistan-
ce publique ainsi que les differents types de matériel scolaire, elle sera completée par l’envoi 
d’objets d’art, d’anciens tablaux et d’anciennes tapisseries appartenant à la Ville de Paris.’ 
Brief van prefect Ferdinand Duval aan de Commissaire général de l’Exposition, Krantz, op  
0 januari 877. Archives Nationales, F//7, Ville de Paris Exposition 878.
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vroeger anders was geweest dan nu, en dat er dus een ‘oud’ en een ‘nieuw’ Parijs 
was. Het ging de Ville de Paris nu om het geheel, om het stratenplan, niet om 
de specifieke plekken. En beter nog dan welke andere techniek kon de fotografie 
dat overzicht bieden.
Krantz zelf was iets terughoudender in zijn houding ten opzichte van de tentoon-
stelling van Parijs. Aangezien Duitsland in eerste instantie had bedankt voor de 
deelname aan de wereldtentoonstelling van 1878 was er in het Palais du Champ 
de Mars ruimte vrijgekomen, schreef Krantz achteraf in zijn rapport. Aanvanke-
lijk zou de stad Parijs de tentoonstelling daar dus houden, tussen de presentaties 
van andere Franse en internationale bruggen- en machinebouwers.596 Toen de 
overige landen echter méér ruimte nodig bleken te hebben, moest er een andere 
oplossing gezocht worden. De ruimte in het midden van het Palais du Champ de 
Mars, daar waar in principe een tuin was gepland ‘die bezoekers lucht en scha-
duw zou geven’, werd opgeofferd voor de presentatie van de Ville de Paris. Op  
5 juni 1877 werd besloten dat de Ville de Paris een eigen tentoonstellingsgebouw 
in het midden van het Champ de Mars kreeg.597 Het was het absolute centrum 
van de tentoonstelling, tussen de presentaties van de Beaux-Arts van Frankrijk 
en Duitsland (dat alsnog besloot deel te nemen) aan de kopse kanten van het pa-
viljoen, overige presentaties van Frankrijk aan de ene lange zijde en de ‘Façades 
architecturales des puissances étrangères’ aan de andere. De presentatie van de 
Franse fotografie, klasse 12, was net om de hoek. [Fig. 6.7]

Antoine Bouvard, opnieuw ingezet als organisator en coördinator van de 
tentoonstelling, tekende het ontwerp. Aanvankelijk, op 20 december 1876, had 
de architect een langgerekte opstelling bedacht in het paleis op het Champ de 
Mars.598 Toen duidelijk werd dat de stad een eigen paviljoen mocht bouwen, 
leverde Bouvard op 24 april 1877 een nieuw ontwerp.599 [Fig. 6.9.a en .b] De 
ontwerptekeningen in de Archives Nationales zijn helaas in erg slechte staat; 
met moeite is op te maken dat de Service des travaux historiques in de ronde 
uitbouw van het gebouw is geplaatst, recht tegenover de Duitse beaux-arts (ui-

596  Ministère de l’agriculture et du commerce, Rapport administratif sur l’Exposition Uni-
verselle de 1878, 88, pp. 08-

597  Bouvard. Rapport de l’architecte chargé de l’Exposition municipale de la Ville de Paris, 
 november 878. Archives de Paris, Tri Briand 96, Exposition Universelle, Participation de 
la Ville. Credit Supplementaire.
598  Bouvard, ‘Exposition universelle de 878. Participation de la Ville de Paris. Projet de 
distribution sur l’emplacement concédé’, 0 décembre 876. Archives de Paris, Tri Briand 
7.
599  Archives Nationales, F//7
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terst links op de plattegrond, 6.9.a) en daarnaast de Service des beaux-arts van 
de Ville de Paris, met vier vitrines tournantes. Aan de andere kopse kant van 
het langwerpige gebouw is de ruimte volledig gereserveerd voor Architecture 
(6.9b rechts). Het ‘Plan de Paris’, zoals de Service du plan in de catalogi wordt 
genoemd, de afdeling waar de foto’s van Marville te zien waren, kreeg ruimte 
aan de buitenzijde, onder de luifel, midden boven in de plattegrond is nog net 
‘Paris’ te lezen. Achteraf vroeg Bouvard extra geld voor het glas dat over de ‘des-
sins principaux’ moest worden aangebracht en voor de rolluiken die de objecten 

6.7 J. Gaultier, ‘Plan de l’exposition universelle de 1878’. bhvp, g 804

6.8 detail
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6.9.a Bouvard, ontwerp voor het paviljoen van de Ville de Paris in de Exposition Univer-
selle de 1878, 24 april 1877. (detail) an f/12/3227

6.9.b Bouvard, ontwerp voor het paviljoen van de Ville de Paris in de Exposition Univer-
selle de 1878, 24 april 1877. (detail) an f/12/3227
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moesten beschermen tegen zon en regen. Omdat het gebouw zo geïsoleerd in de 
centrale tuin stond, werden er ook bliksemafleiders aangebracht.600

Hoewel Krantz, de voorzitter van de Franse sectie aanvankelijk nog grote be-
zwaren had tegen een aparte tentoonstelling van de Ville de Paris – het zou on-
eerlijk zijn voor de andere deelnemers om de medewerkers van de stad buiten 
de selectieprocedure te laten – werd die uiteindelijk toegelaten. Duval probeerde 
de stad, in navolging van het betoog van Viollet-le-Duc, in een zo gunstig mo-
gelijk daglicht te stellen. En hij wist zijn strepen goed te gebruiken. In juni 1877 
schreef hij aan Krantz dat de beeldhouwers, wier sculpturen de Parijse pleinen 
sieren, ook graag met hun werk aan de tentoonstelling van de Ville de Paris 
zouden deelnemen, maar dat dit praktisch gezien een probleem opleverde: de 
beelden stonden immers buiten de tentoonstelling, in de stad.601 Duval stelde 
daarom voor om de werken van de betreffende beeldhouwers op te nemen in 
de catalogus, en te verwijzen naar de locatie in Parijs waar het werk te zien was. 
Krantz antwoordde niet. Op 9 augustus vroeg Duval het opnieuw, maar nu paste 
hij de vraag aan. Wellicht vond hij zichzelf vrijpostig. Hij vroeg of het mogelijk 
was om de vaklieden die bijdroegen aan het uitvoeren van de gepresenteerde 
werken – ‘les peintres, les sculpteurs, graveurs, verriers, architectes, ingénieurs 
et constructeurs’ – dezelfde privileges te geven als de gewone deelnemers.602 
Met andere woorden, hij vroeg of ze konden worden ingeschreven volgens hun 
klasse en rang in de algemene catalogus en dat ze dan individueel meedongen 

600  ‘D’autre part, l’augmentation du nombre des objets à exposer jusque sous les por-
tiques extérieures nous a conduits à placer des glaces ou verres sur les dessins principaux 
et des stores pour les abriter du soleil et de la pluie. Il a paru prudent en outre, d’établir des 
paratonnerres sur ce bâtiment isolé au milieu du jardin central.’ Bouvard, Rapport de l’Archi-
tecte chargé de l’Exposition municipale de la Ville de Paris. Demande d’un crédit supplémen-
taire de 58000 fr.,  novembre 878, p. . Archives de Paris, Tri Briand 96 
60  ‘Plusieurs artistes dont les sculptures acquises depuis 867 par la Ville ont été placées 
dans les squares de Paris, m’ont exprimé le désir de voir figurer ces oeuvres dans la section 
des Beaux Arts à l’Exposition Universelle de 878. Ces demandes ont soulevé une question de 
principe sur laquelle j’ai été appelé à me prononcer. Pour accorder aux artistes la faveur qu’ils 
sollicitaient, j’étais dans l’obligation, précisément à l’époque où Paris sera appelé à recevoir 
une grande affluence de visiteurs, de dépouiller les squares de Paris des objets d’art dont ils 
sont décorés. D’autre part, il serait impossible de méconnaître l’intérêt très reél qu’ont les 
artistes à réunir leurs oeuvres les plus remarquables en vue de l’exposition universelle.’ Opzet 
van brief van Duval aan Krantz – met aantekening ‘expédié’ – van juni 877, Archives de 
Paris, Tri Briand 7, Exposition Universelle 878

60  Brief van 9 augustus 877 van Ferdinand Duval aan de Commissaire général van 
de wereldtentoonstelling van 878, Jean-Baptiste-Sébastien Krantz. Archives Nationales, 
F//7, Ville de Paris Exposition 878. Een deel van de briefwisseling bevindt zich ook in 
de Archives de Paris, Tri Briand 7, Exposition Universelle de 878
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naar de medailles van de jury. Het (late) antwoord was negatief. Het zou name-
lijk betekenen dat de verschillende jury’s allemaal langs het Parijse paviljoen 
zouden moeten.603 De prefect antwoordde per kerende post in een brief van 
zes pagina’s dat de handwerklieden die het betrof, allemaal behoorden tot de 
klasse van de Beaux-Arts. En dat het niet alleen voor hen maar ook voor de 
tentoonstelling als geheel een grote deceptie zou zijn als hun werk niet zou kun-
nen meedingen naar de waardering van de jury.604 Uiteindelijk keurde Krantz, 
om de onderlinge verhoudingen niet te bederven, de toelating goed, op voor-
waarde dat de kunstenaars hun deelname nog apart lieten goedkeuren door de 
betreffende toelatingscommissies.605 Deze anekdote laat zien dat Duval de ten-
toonstelling van de Ville de Paris uiterst serieus nam, en niet alleen vanwege de 
faam en erkenning die de kunstenaars konden krijgen door de vermelding van 
hun naam in de catalogus en hun deelname aan de jurering. Hij lijkt zich vooral 
uiterst bewust te zijn geweest van de mogelijkheden die de eigen tentoonstelling 
kon bieden, en wilde die tot het uiterste benutten.

6.3.1 Catalogi van de Ville de Paris

De algemene catalogus was deze keer minder algemeen dan de organisatie zei te 
willen. Iedere Franse klasse werd voor het eerst kort ingeleid met een algemene 
beschouwing over de status van de betreffende beroepsgroep op dat moment. 
Maar hoewel ook de ‘puissances étrangères’ uitgenodigd waren om hun toelich-
ting te geven, hadden de meesten niet op tijd iets ingeleverd.606 En zo werd het 
boekwerk alsnog een lofzang op de Franse deelnemers.

Bij de afdeling ‘Dessins et modèles d’architecture’ zijn, zoals beloofd, de ar-
chitecten van de Ville de Paris niet vergeten; Ballu wordt bijvoorbeeld genoemd 
met zijn ontwerpen voor het Hôtel de Ville en meerdere kerken, en daarbij 
wordt verwezen naar de ‘Exposition spéciale de la Ville de Paris’, en ook Davioud  
krijgt die verwijzing. Wie de foto’s van de kerken en theaters gemaakt had, staat 
er niet bij.607

60  Brief van  oktober 877 van Krantz aan Duval. Idem
60  Brief van 7 november 877 van Duval aan Krantz. Idem
605  Brief van 0 november 877 van Krantz aan Duval. Idem
606  De toelichtingen komen niet van de grote deelnemers: de landen die op tijd waren zijn 
Noorwegen, Queensland, België, Denemarken, Hongarije, Perzië, Andorra, Luxemburg, San 
Marino, Argentinië, El Salvador, Uruguay en Venezuela.
607  France, Groupe , classe . ‘Dessins et modèles d’architecture’, Catalogue officiel. Exposi-
tion universelle internationale de 1878 à Paris, Commissariat général. Vol. i. Paris: Imprimerie 
Nationale, 878, p. 9, 7
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Bij de tentoonstelling van de Ville de Paris had het stadsbestuur twee catalogi 
gemaakt: een Catalogue général de l’exposition spéciale de la Ville de Paris, met 
alle 768 objectnummers waarbij onder één nummer vaak meerdere, soms tien-
tallen voorwerpen of afbeeldingen zijn omschreven, en Notices sur les objets et 
documents exposés par les divers services de la Ville de Paris et du Département 
de la Seine’, waarin in 825 pagina’s de hoofden van de verschillende diensten 
de tentoonstellingen en werkzaamheden verder toelichtten. Voor de gelegen-
heid waren in de tentoonstelling de onderwerpen Nettoiement, Plan de Paris, 
Promenades et plantations, Carrières sous Paris en Logements insalubres sa-
mengebracht onder de naam Voie Publique. De boulevard, de openbare weg 
die in 1867 nog onzichtbaar was bij de tentoonstelling in Parijs, stond nu cen-
traal. Het eerste object uit de tentoonstelling van de Voie Publique wás dan ook 
een model van een boulevard, in een schaal van 1 op 20. Het moet een indruk-
wekkend bouwwerk zijn geweest: bovengronds, zo meldde de catalogus, ont-
moetten een boulevard en een grote straat elkaar, er waren trottoirs, tramrails, 
banken, lantaarns, er was een reclamezuil, een krantenkiosk en een urinoir. Er 
stonden verschillende gebouwen aan de boulevard – een winkel, een woonhuis 
met cour, slaapkamers met toilet en badkamer – die allemaal ondergronds wa-
ren aangesloten op het water, gas en riool. Dit was het ideaal waar de stad naar 
streefde, en waar een groot deel van de rest van dit deel van de tentoonstelling 
naar verwees. Zo waren er weer twee machine-balayeuses, er waren straatsteen-
aanstampmachines, voorbeelden van alle soorten straatbedekking die gebruikt 
werden, en overal was expliciet bij vermeld welke ingenieur, welke commissaris 
verantwoordelijk was voor dit onderdeel – waarschijnlijk ook naar aanleiding 
van de briefwisseling die Duval met Krantz had gevoerd over de naamsvermel-
ding.

Zo is te verklaren waarom bij de afdeling van de Service du plan de Paris, naast 
de heren Hochereau en Fauve als leidinggevenden van de dienst op dat moment, 
ook de ‘collaborateurs’ met naam worden genoemd: ‘MM. Wührer, graveur; 
Marville, Photographe.’608 Hoewel zijn werk al op allerlei plaatsen in eerdere 
tentoonstellingen te zien was geweest, vond de Service du plan, de dienst met 
wie Marville al lang samenwerkte, het nu passend om zijn naam in de catalogus 
op te nemen als maker van de foto’s van de oude en de nieuwe straten. 

Om een juiste indruk te krijgen van de functie van de foto’s is het van belang 
ook stil te staan bij de overige onderdelen van de presentatie van de Service du 

608  ‘Service du Plan de Paris’, Ferdinand Duval. Exposition universelle de Paris à 1878. Ca-
talogue général de l’exposition spéciale de la Ville de Paris et du département de la Seine. Paris: 
Imprimerie Centrale des Chemins de fer, 878, pp. 88-90
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plan. Het is een presentatie van zeventien catalogusnummers, relatief weinig 
vergeleken met de andere presentaties in het paviljoen. Zoals te verwachten is, 
waren er voornamelijk kaarten te zien. De presentatie begon met de kaart waar 
Deschamps vanaf de jaren vijftig aan werkte, de kaart die Haussmann later zou 
omschrijven in zijn memoires als de ‘Triangulation générale du Plan de Paris’, 
waarvoor talloze driehoeksmetingen waren gedaan om een zo exact mogelijke 
weergave te krijgen van de plattegrond van Parijs. Een tweede, veel kleinere kaart 
toonde de nieuwe indeling in arrondissementen en buurten. Weer een andere 
kaart gaf aan onder de verantwoordelijkheid van welke gemeentelijke dienst de 
buurten of arrondissementen vielen. De Ville de Paris, zo lijkt de boodschap, 
had al controle over de stad genomen nog vóór de nieuwe boulevards er waren. 

Als nummer 493 in de catalogus stond ‘Plan de Paris avant l’exécution des 
derniers percements’. Hoogstwaarschijnlijk werd met ‘laatste’ gedoeld op de 
werkzaamheden van na 1876. En aangezien de transformatie tussen eind 1870 
en 1876 vrijwel stil had gelegen, kan dat een kaart zijn geweest die nog voor de 
Commune was gemaakt. Als nummer 494 van de catalogus stonden de foto’s 
van Marville vermeld, dat wil zeggen, de foto’s van vóór de werkzaamheden. De 
omschrijving was intrigerend: er staat ‘Collection de vues photographiques de 
l’ancien Paris, exécutées sur divers points de la Ville, antérieurement aux travaux 
de voirie qui en ont modifié l’aspect.’ Ze werden dus niet omschreven als foto’s 
van straten of wegen, zoals bijvoorbeeld Marville zelf in 1873 deed, het waren 
foto’s van ‘het oude Parijs’. Het ging verder ook niet over ‘démolition’, over sloop 
of ‘percements’, doorbraken. Oók waren het niet de ongezonde, volle, vieze en 
donkere straten waar sommige auteurs het later over zouden hebben. Deze om-
schrijving van de beelden – we weten helaas niet precies welke er getoond zijn, 
maar gezien de opgave van eerder weten we wel dat het er veel zijn, en dat er dus 
ook foto’s van 1865-1866 tussen zaten – was volkomen in lijn met de rest van de 
teneur van de tentoonstelling van het Plan de Paris. 

Na de foto’s – waarvan we kunnen aannemen dat ze, zoals Bouvard had aan-
gegeven, los waren gepresenteerd (als het een vitrine tournante zou zijn geweest, 
zou dat hoogstwaarschijnlijk wel gemeld zijn609) – volgde onder nummer 495 

609  Het gebruik van de vitrines tournantes wordt vaak expliciet vermeld: dat gebeurt voor 
een serie foto’s van schilderijen en een met foto’s van beeldhouwwerken in bezit van de stad 
Parijs, bij de Service des beaux-arts, en twee andere bij de Service des travaux historiques, 
voor vijftig foto’s van ‘Anciens monuments de Paris’ en voor ‘Vues de fouilles exécutées dans 
le sol parisien et reproduction d’objets en provenant’, ook met vijftig foto’s – dat zijn die van 
Emonts. Catalogusnummers  en 5, en 7 en 75. Duval. Catalogue Général de l’Exposi-
tion spéciale de la Ville de Paris, 878, p. 60 en 6
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in de catalogus een ‘plan comparatif ’ waarop, zoals de omschrijving aangaf, in 
geel en rood de doorbraken zijn aangegeven die sinds 1871 zijn uitgevoerd en 
in rood de gemeentelijke monumenten en gebouwen die in diezelfde periode 
zijn neergezet.610 De doorbraken en nieuwe gebouwen waren, zoals al eerder is 
opgemerkt, veel minder in aantal dan in de periode vóór 1871. 

Hierna, dus onder een volgend nummer, nummer 496, lag of hing de twee-
de serie van foto’s van Marville in de tentoonstelling. ‘Collection de vues pho-
tographiques de Paris prises sur les voies nouvellement exécutées’ werden ze 
genoemd. Ook hier ging het weer over ‘foto’s van Parijs’, niet over foto’s van 
een nieuw Parijs, of foto’s van nieuwe straten. Ze waren gemaakt op ‘nieuw 
aangelegde wegen’, en veel meer leek het Service du plan er niet over te willen 
zeggen – misschien liet het de interpretatie bewust over aan de toeschouwers, 
opgezweept door alle vooruitgangsdenken waarin ze bij het bezoek van de ten-
toonstelling waren ondergedompeld. Of misschien, en dat lijkt gezien de manier 
waarop fotografie wordt gebruikt in deze omgeving veel waarschijnlijker, was er 
geen expliciet waardeoordeel aan de afbeelding op de foto’s verbonden: het ging 
de dienst in de eerste plaats om het veranderde stratenpatroon. 

De toelichting op de presentatie van de Ville de Paris in de Notices, door Gozet, 
chef de division van de Service du plan, is op z’n minst opmerkelijk te noemen. 
In een opstel van zes pagina’s beschreef hij de geschiedenis van de transforma-
tie van Parijs. Sinds 1849 was er veel veranderd in de plattegrond van Parijs, zo 
begon Gozet zijn betoog. 

Jusqu’à 1849, Paris central est perforé seulement de rues étroites, de ru-
elles serrées; si quelques voies principales, prolongements nécessaires des 
grandes routes de l’extérieur, se dirigent de la périphérie au centre, elles se 
rétrécissent de telle sorte que la circulation générale y devient extrêmement 
difficile.611 

De bodem was bovendien ongelijk, het regen- en afvalwater kwam samen in een 
goot in het midden van de straat, als een scheidslijn tussen de huizen, zo vervolgt 

60  ‘95. Plan comparatif tendu sur châssis. (Périmètre restreint à la Ville seule.) – Ce plan 
indique, par des teintes jaunes et par des lisérés rouges, les percements exécutés dans Paris 
depuis 87, et, par des teintes rouges, les monuments et établissements publics construits 
dans la même période.’ Idem, p. 89

6  M. Gozet, ‘Service du Plan de Paris’, in: Notices sur les objets et documents exposés par les 
divers services de la Ville de Paris et du département de la Seine. Exposition universelle de 1878, 
878, -9: p. 
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Gozet, om dan een verrassende afslag te nemen: ‘De tout temps, la transforma-
tion des rues de Paris a-t-elle été la grande préoccupation des gouvernements et 
des édiles parisiens.’ Gozet schreef hier een geschiedenis van de transformatie 
van Parijs die hij liet beginnen bij Henri iv, verder langs Louis xiii, xiv, xv, xvi, 
Consulat, Empire, Louis xviii en Charles x, en steeds noemde hij de hoeveel-
heid straten die er waren, hoeveel de heersers er hebben laten openen, welke dat 
waren, wat ze ervoor moesten slopen. Maar na de Monarchie de Juillet noem-
de Gozet geen namen van heersers meer, geen Napoleon iii, ook Haussmann 
wordt niet genoemd: het is of de stad de nieuwe straten uit zichzelf liet ontstaan, 
als een organisme. De ‘auteurs du Plan de Paris’ hebben ervoor gezorgd dat er 
vier verschillende soorten nieuwe wegen kwamen, die zoveel mogelijk in een 
rechte lijn liepen, en waarbij de straat zoveel mogelijk van alle punten zichtbaar 
was. Dat was niet altijd makkelijk, en het was kostbaar voor de stad, maar de 
voordelen zijn groot op het gebied van gemak en snelle verbindingen. Dit was, 
volgens Gozet, ‘la transformation qu’a subie Paris en ces dernières années, et qui 
a donné à la grande Ville l’air, la santé et un aspect digne d’elle’.612 Het betoog van 
de chef van de Service du plan is wonderlijk omdat hij zich in vreemde bochten 
moet wringen om de naam te vermijden van de belangrijkste bedenkers achter 
de recente transformatie, Haussmann en Napoleon iii, die hij niet wil of mag 
noemen. Maar ook is het een eigenaardig verhaal omdat hij de grote hoeveel-
heid percements van de afgelopen dertig jaar, de sloop van de huizen om plaats 
te maken voor nieuwe wegen, goedpraat door te zeggen dat er in Parijs altijd al 
doorbraken zijn gemaakt, en dat dit hoort bij de taak van de stad. 

Gozet vervolgde zijn verhaal met de presentatie van de Voie Publique en de 
Voirie. Hij hernam het concept van de vier soorten wegen uit de toelichting van 
Londen, legde dit opnieuw uit, en trakteerde de lezers vervolgens op 60 pagina’s 
met het ook in Londen al gebruikte schema waarin de nieuwe straten en boule-
vards in alle dimensies zijn beschreven.

Op een andere afdeling in deze wereldtentoonstelling, bij de tentoonstelling 
van het Franse Ministère de l’Intérieur, was speciale aandacht voor de transfor-
maties van andere Franse steden: het ministerie wilde grote recente bouwwerk-
zaamheden uit het hele land laten zien.613 Maar liefst 73 steden, van Abbeville tot 
Vitré, hadden na een oproep van het ministerie één of meer stadsplattegronden 
opgestuurd, die bij de afdeling ‘Voirie urbaine et vicinale’ in de tentoonstelling 
van het ministerie werden geëxposeerd. De modernisering van de stadscentra, 

6  Idem, p. 9

6  Catalogue général de l’exposition du Ministère de l’intérieur. Exposition universelle de 
1878. Publié par M. Paul Ducquet. Paris: Imprimerie Nationale, 878, pp. 5-6
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vaak tegen de achtergrond van een lange (cartografische) geschiedenis, was dus 
een speerpunt in de presentatie van de Franse autoriteiten, niet alleen de Ville 
de Paris benadrukte het verschijnsel.

Naast een recente plattegrond waren in veel gevallen ook historische platte-
gronden te zien, soms gereproduceerd door foto’s. Sommige steden toonden 
ook foto’s van ‘monuments, statues et lieux remarquables’, enkele steden toon-
den ‘notices’ over recente bouwwerkzaamheden. Met betrekking tot Marville 
valt de (later met een gouden medaille bekroonde) presentatie van Lille op. De 
Noord-Franse stad toonde het album ‘vues photographiques des principaux tra-
vaux exécutés dans la ville de 1860 à 1878’, met 43 foto’s die, zoals nu bekend is, 
gemaakt zijn door het atelier van Alphonse Le Blondel.614 Hoewel de datering 
gelijkenis met Marvilles foto’s doet vermoeden, is het project in een veel kortere 
tijd tot stand gekomen. Volgens Le Blondel-specialist Isabelle Dusquenne bevat 
het album, nu in bezit van de Bibliothèque Municipale de Lille, zeker twaalf foto’s 
van vóór 1878, maar het atelier van Le Blondel kreeg de opdracht op z’n vroegst 
in februari 1878.615 De negatieven die al in de voorraad van de studio aanwezig 
waren, zoals van de rue des Manneliers vóór de verbreding [Fig. 6.10.1], werden 
opnieuw afgedrukt en samen met nieuwe foto’s, zoals die van de rue des Man-
neliers ná de verbreding [fig. 6.10.2]. Het album bevat ook onder andere een foto 
van de in 1862 opgeleverde ‘Cité philanthropique’ en de in 1860 gerestaureerde 
Bourse de commerce.616 Ook hier was dus geen sprake van een langetermijnpro-
ject, bestaande foto’s kwamen opnieuw van pas voor een andere context. 

6.3.2 Photographies des rues anciennes, des rues nouvelles

Het was al eerder duidelijk dat Marville allerlei opdrachten aannam van ver-
schillende diensten van de Ville de Paris. Maar het is opvallend dat op de we-
reldtentoonstelling van 1878 naast of bij de twee series van zijn foto’s van straten 
een atlas lag waarvoor Marville ook foto’s had gemaakt – zie hierover meer in 
paragraaf 6.5. Marville werkte al bijna twintig jaar met Alphand samen, en re-
productiefoto’s van stadsplattegronden vereisten hetzelfde vakmanschap als de 

6  Alphonse Le Blondel (8-875), Isabelle Duquenne (ed.), Le Blondel: un regard 
photographique sur Lille au xixe siècle. Tent. Cat. van ‘Le Blondel: un regard photographique 
sur Lille au xixe siècle’ in het Palais des Beaux-Arts in Lille, 6 september-8 december 05. 
Lille: Ville de Lille, Bibliothèque municipale, Editions Snoeck, 005

65  Isabelle Duquenne, ‘Les collections Le Blondel de la Bibliothèque municipale de Lille’, 
in idem, -5: p. 

66  Het album is online te bekijken op de site van de Bibliothèque Municipale de Lille: 
bm-lille.fr
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 6.10.1 Alphonse Le Blondel. ‘Lille, Rue des Manneliers avant son élargissement’, ca. 1870. 
Albuminedruk, 35 x 26 cm. Uit het album Vues photographiques des principaux travaux 
exécutés dans la ville de 1860 à 1878. Bibliothèque Municipal de Lille, alb. e3, 6

6.10.2 Alphonse Le Blondel. ‘Lille, Rue des Manneliers après son élargissement’, ca. 1870. 
Albuminedruk, 35 x 26 cm. Uit het album Vues photographiques des principaux travaux 
exécutés dans la ville de 1860 à 1878. Bibliothèque Municipal de Lille, alb. e3, 7
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foto’s van de straten. Beide opdrachten hadden uiteindelijk dezelfde boodschap: 
dat het Parijse stadsbestuur de bezoeker uitnodigde met een moderne, weten-
schappelijke blik over zijn straten en grondgebied te gaan, in het verleden, in het 
heden en, voorzover mogelijk, in de toekomst. 

Wellicht van Bouvard of anders van Fauve heeft Marville eind 1876 de op-
dracht gekregen om méér foto’s te maken van de plekken in de stad die vanwege 
de transformatie onherkenbaar zouden worden. Het is helaas niet meer vast te 
stellen hoeveel foto’s van ‘l’ancien Paris’ – het Parijs van rond 1865 – de Service 
du plan heeft teruggevonden. Afgaand op de inventarisatie van Bouvard heeft 
Marville er in elk geval nog twintig ‘Épreuves qui manquent mais dont les cli-
chés existent’ opnieuw afgedrukt, en daarbij heeft hij, nog voordat de ‘perce-
ments exécutés dans Paris depuis 1871’ – die op de kaart die ernaast hing waren 
aangegeven – daadwerkelijk waren uitgevoerd, nieuwe foto’s gemaakt van dat 
wat anderhalf jaar later ‘l’ancien Paris’ zou zijn. De foto’s van de nieuwe straten 
lagen ernaast, en die wáren de verbeelding van de rechte lijn, van het percement 
zelf, van de vooruitgang. De boulevard de Port-Royal, met 1170 meter lengte, 14 
meter rijweg, maar liefst 26 meter geasfalteerd trottoir, heeft links een bank, er 
zijn al bomen geplant.617 De rue Monge was met 1340 meter lengte nog langer, 
en had 4 meter trottoir aan beide zijden. ‘Elle distribue l’air et la lumière dans un 
quartier où une population pauvre et nombreuse était autrefois entassée dans un 
dédale de petites rues étroites et malsaines,’ schreef Gozet.618 Voor de mogelijk-
heden die zoveel ruimte en leegte boden hoefde Gozet zich eindelijk niet meer 
in vreemde bochten te wringen. De bezoeker van de wereldtentoonstelling werd 
zowel op de foto’s als bij de kaarten uitgenodigd het verleden binnen te stappen 
en de huidige tijd te beleven op de meest toegankelijke manier denkbaar: via de 
straten en de stegen. De regie over de stadsgeschiedenis van Parijs was stevig in 
handen van de stad, en presenteerde de bezoekers mede dankzij het topografi-
sche precisiewerk van Deschamps en de uitvoering van Bouvard een stad met 
meer dimensies dan ooit. Hoewel er geen directe ooggetuigenverslagen zijn, zijn 
er in de volgende paragraaf wel indrukken te lezen over hoe de tentoonstelling 
werd ervaren.

Er kwamen meer mensen op de wereldtentoonstelling van 1878 in Parijs dan 
op welke voorgaande dan ook, en er zijn talloze persoonlijke verslagen, reisgid-
sen en uiteraard de juryrapporten die schrijven over de speciale tentoonstelling 
van de Ville de Paris. Van die tentoonstelling zijn, om te beginnen, meerdere 

67  Notices sur les objets, 878, pp. -

68  Idem, pp. 8-9
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overzichtsfoto’s gemaakt. De Archives Nationales hebben een grote verzameling 
foto’s van de wereldtentoonstelling, geordend per fotograaf. Deze keer was er 
geen aparte groep fotografen aangewezen, maar veel bekende fotografen pro-
beerden met foto’s van de meest bezochte en opvallendste onderdelen extra geld 
te verdienen. Neurdein bijvoorbeeld maakte drie kabinetformaat foto’s van de 
binnentuin met het paviljoen van de Ville de Paris prominent zichtbaar, en had 
daarnaast de façade ook nog vastgelegd in een serie kleine fotootjes met on-
derschrift – hier dus ‘Pavillon de la Ville de Paris’.619 [Fig. 6.11] Ook Mauvillin 
had het paviljoen twee keer op de foto gezet. En hoewel Nadar als een van de 
weinigen ook binnen, in de grote hallen fotografeerde, zette hij het paviljoen 
van de Ville de Paris er enkel terloops op. Michel Berthaud, de fotograaf die 
Davanne vaak noemde in relatie tot de foto’s van architectuur, maakte grote pla-
ten, meerdere van het imposante Palais de Trocadéro maar ook een van het 
paviljoen de la Ville de Paris – ‘Bouvard architecte’, staat onder de foto’s gedrukt, 
die duidelijk voor de algemene verkoop bedoeld waren.620 Fernique was zelfs 
vooraf ingehuurd om de bouw van de paviljoens vast te leggen: op foto’s die hij 
maakte in mei en juni 1877 is te zien hoe de enorme stalen geraamtes worden 

69  Officieel Neurdein Frères, bestaande uit de broers Étienne (8-98) en Lous-Anto-
nin Neurdein (86-9). Archives Nationales, F/909, Neurdein
60  Archives Nationales, F//9, Berthaud

6.11 Neurdein, (Pavillon de la Ville de Paris, Exposition Universelle 1878 à Paris), 1878. 
Albuminedruk. an f/12/11909, 6a
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opgebouwd. De firma van Gustave Eiffel had, zo adverteerde de firma zelf in 
de Franse algemene catalogus, een belangrijke bijdrage geleverd aan de bouw: 
‘twee van de moeilijkste constructies van de tentoonstelling, die van de grand 
vestibule d’honneur aan de Seine, met z’n drie koepels, en die van het gebouw 
van de tentoonstelling van de Ville de Paris.’621 Zelfs van de bouw van het pa-
viljoen is een foto gemaakt, door Klerjot; al is de afdruk niet erg duidelijk, het 
gebouw is duidelijk te herkennen.622 [Fig. 6.12] De beste en meeste foto’s van het 
paviljoen, en voor zover bekend de enige met duidelijke foto’s van het interieur 
van het paviljoen, met de tentoonstelling zelf, werden gemaakt door Marville 
zelf, onbekend is voor wie hij de foto’s maakte. De Bibliothèque historique heeft 
zeven glasnegatieven in de collectie, die later zijn afgedrukt. Er is één foto van de 
tentoonstelling van de Service des beaux-arts [fig. 6.13.1]. Meerdere schilderijen 
zijn te herkennen, onder andere linksvoor Christ en croix van Léon Bonnat uit 

6  Archives Nationales, F//95, Fernique. Eiffel & Cie, Groupe vi, Classe 66, Matériel 
et procedés de génie civil, des travaux publics etc,. Catalogue général descriptif de l’exposition, 
section française. Exposition universelle de Paris 1878. Paris, Administration, 878, n.p.
6  Archives Nationales, F//99, met gedrukte naam H. Klerjot

6.12 Klerjot, (Pavillon de la Ville de Paris in aanbouw), ca. 1877. an f/12/11919, p. 15
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1874 (oorspronkelijk voor het Palais de Justice, nu in het Petit Palais), en rechts 
de Résurrection et Apothéose de saint Denis door Henri-Léopold Lévy, bedoeld 
voor de Église Saint-Merri (de schets bevindt zich ook in de collectie van het 
Petit Palais). Marville koos duidelijk voor een ruimtelijke compositie. Het is een 
uitnodigend beeld, met opvallend veel lege ruimte en planten; het direct her-
kenbaar weergeven van de schilderijen was duidelijk minder relevant. Mocht er 
sprake zijn geweest van zo’n opzet, dan had hij wel Les vainqueurs de la Bastille 
devant l’Hôtel de Ville, le 14 juillet 1789 van Paul Delaroche in beeld gebracht, een 
schilderij dat er ook te zien was – en dat was duidelijk wél met een bedoeling. 
Links op de voorgrond staat een gipsmodel van het bronzen beeld van Mathurin 
Moreau voor het place du Théâtre Français dat eerder in Wenen te zien was.623 
De vitrine tournante achterin is opengeslagen, er waren foto’s te zien van schil-
derijen of sculpturen die gemaakt waren in opdracht van de Ville de Paris.624

6  Zie paragraaf 6.
6  Zie voor de beschrijving van de specifieke werken de catalogus, Duval, Catalogue 
général, 878

6.13.1 Charles Marville, ‘Exposition universelle de 1878. Paris. Pavillon de la Ville de 
Paris – vue de la salle d’exposition de la section des Beaux-Arts’, 1878. Glasnegatief, 
later afgedrukt. bhvp, Fonds Charles Marville, nv-004-c-0384
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Een tweede foto [fig. 6.13.2] toont meer presentatietechnieken voor de fo-
tografie. Opnieuw is de foto een overzicht, een uitnodiging in plaats van een 
sobere documentatie. Rechts op de voorgrond staan maquettes van de nieuwe 
abattoirs de la Villette, daarachter, bij de gordijnen, is de presentatie van de Pré-
fecture de Police. Er zijn meerdere foto’s te zien van de verschillende uniformen, 
die in de catalogus ook beschreven worden als ‘Photographies représentant les 
costumes des gardiens de la paix’.625 Deze foto’s hangen los van elkaar, ingelijst 
aan de houten achterwand – mogelijk waren Marvilles foto’s van de straten op 
dezelfde manier gepresenteerd. Erachter is de presentatie van de ‘Direction de 
l’Enseignement – Ecoles primaires’ te zien. De letters zijn op de afdruk nog net 
te lezen. De ‘vitrine tournante’ toonde volgens de catalogus tekeningen ‘d’après 
le bas-relief, la ronde-bosse et d’après nature’ uit de ‘Écoles subventionnées de 
dessin pour les adultes femmes’.626

De derde foto [fig. 6.13.3] toont prominent een deel van de presentatie van de 

65  Idem, p. 9

66  Idem, p. 

 6.13.2 Charles Marville, ‘Exposition universelle de 1878. Paris. Pavillon de la Ville de 
Paris.’ 1878. Glasnegatief, later afgedrukt. bhvp, Fonds Charles Marville, nv-
004-c-0277
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Service d’architecture. Marville was hiermee op vertrouwd gebied. Centraal op 
de voorgrond staat de maquette van de restauratie van het Hôtel de Ville, die 
van na de Commune, na de brand die het stadsarchief en de foto’s van Marville 
vernietigde.627 Wat opvalt is dat tegen de panelen links presentaties uit verschil-
lende diensten samenkomen in de architectuur: linksvoor is een presentatie van 
de nieuwe ‘Etablissements scolaires’, met rondom de kaart foto’s en een enkele 
tekening van de reeds nieuw gebouwde scholen. Op het paneel daarachter staan 
presentaties van de Mairie van het xiie arrondissement, het Palais de Justice en 
de Préfecture de Police.628 Opnieuw toont Marville zich een ervaren architec-
tuurfotograaf: er is ruim zicht door het paviljoen zelf, achterin is opnieuw een 
‘vitrine tournante’ te zien, en daarachter, in het verdwijnpunt, is opnieuw het 
gipsmodel van het beeld van Mathurin Moreau te herkennen. 

67  Catalogusnummer 8 (nummer leesbaar op de houten basis, links) noemt onder 
andere: ‘Ballu (Théodore). (...) Hôtel de Ville de Paris. (En collaboration avec M. Deperthes) 
Dessins (6 chassis); Photographies: Vues de l’ancien Hôtel de Ville et des nouvelles construc-
tions (helaas niet zichtbaar), Modèle en relief du monument, à l’échelle de 0m, 0c p/m.M. 
Villemot, sculpteur
68  Catalogusnummers 9, 09 en 08

 6.13.3 Charles Marville, ‘Exposition universelle de 1878. Paris. Pavillon de la Ville de 
Paris.’ 1878. Glasnegatief, later afgedrukt. bhvp, Fonds Charles Marville, nv-
004-c-0280
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6.13.4 Charles Marville, ‘Exposition universelle de 1878. Paris. Pavillon de la Ville de  
Paris.’ 1878. Glasnegatief, later afgedrukt. bhvp, Fonds Charles Marville, nv-004-c-0389

6.13.5 Charles Marville, ‘Exposition universelle de 1878. Paris. Pavillon de la Ville de  
Paris.’ 1878. Glasnegatief, later afgedrukt. bhvp, Fonds Charles Marville, nv 004-c-0023
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Marville maakte foto’s die niet alleen een indruk geven van de getoonde ob-
jecten, maar de kijker ook een helder beeld tonen van de ruimte en architectuur 
van het paviljoen. Het zijn foto’s die in één blik samenvatten wat de Ville de Paris 
aan de wereld wilde laten zien, vanuit het midden van Parijs, vanuit het midden 
van de wereldtentoonstelling. Het is als een opgepoetste reflectie van de stad, 
overzichtelijk, geordend en volledig onder controle. Zelfs het Hôtel de Ville, dat 
zo kort geleden nog zo’n erbarmelijk voorkomen had, was in deze spiegeling 
inmiddels in oude glorie hersteld.

Ook van de buitenkant van het tentoonstellingsgebouw nam Marville foto’s. 
Eén recht tegenover de entree bij de kant van Architecture, één iets meer van 
opzij: zakelijke foto’s van hetzelfde perspectief als andere fotografen. [Fig. 6.13.4 
en 5] Aan de noordoostkant van het gebouw, aan de lange zijde van het paviljoen 
aan de kant van de Franse presentaties (op fig. 6.13.5 scherp van opzij te zien), 
was de presentatie van de Service du plan. Hier waren de foto’s van de straten 
van Marville te zien. Helaas deed Marville zelf geen enkele moeite om zijn eigen 
foto’s op de foto te krijgen, het lijkt eerder op het tegendeel. 

Een laatste foto [fig. 6.13.6] van het paviljoen door Marville lijkt iets meer 
details te verschaffen over zijn eigen presentatie, maar de fotograaf houdt de 
toeschouwer voor de gek: hier toont hij de tegenoverliggende hoek van het pa-
viljoen, de zuidwestkant. Boven de entree staat hier Beaux Arts, maar onder 
de luifel zijn houten lijsten te zien met bovenaan statistieken over het Canal 
de l’Ourq, Canal St. Denis en Canal St. Martin, en daaronder schilderijen of 
tekeningen van waterpartijen: dit is de presentatie van de Service des eaux et 
égouts.629 In de oorspronkelijke tekening stond nog aangegeven dat hier de 
‘Promenades’ te zien zouden zijn, de dienst die eerder onder leiding stond van 
Alphand en die volgens de catalogus een presentatie had van onder andere de 
foto’s van de Éclairage public. Dat zijn de al bekende foto’s die Marville maakte 
van de straatlantaarns, kiosken, openbare toiletten en reclamezuilen, oftewel de 
‘no. 519: Collection des divers appareils d’éclairage employés par le Service des 
promenades et plantations’ en no. 520, de ‘Collection des divers Modèles adop-
tés par le Service des concessions sur la voie publique’.630 Afgaand op de foto 

69  Catalogusnummer 65-60: ‘Canaux de l’Ourq, Saint-Denis et Saint-Martin’. Duval, 
Catalogue générale de l’exposition Spéciale, 878, p. 9

60  Catalogusnummer 50: ‘Kiosques, abris, trink-hall, bureau de marché, abri de marché, 
chalets, colonne et poteau-affiche, fontaines de la rue du Faubourg-Saint-Martin. Cabinets 
d’aisances, chalets de nécessité, modèles divers d’urinoirs-colonne, urinoirs à stalles en 
ardoise, urinoirs lumineux, etc., etc. (Photographies en album et spécimens dans un cadre).’ 
Catalogusnrs 59 en 50, idem, pp. 9-9. Dit zijn de albums en foto’s die twee jaar later in 
Melbourne getoond zullen worden. Zie hierover ook hoofdstuk . en 7.



6

van Marville zijn die plannen gewijzigd. Rechts van de platen over de kanalen 
van de Eaux et Égouts doen de vele gipsen beelden en schetsen vermoeden dat 
hier een deel van de tentoonstelling des Beaux-Arts te zien was. Het zijn beslist 
niet de ‘Grands dessins perspectifs des principales promenades et des squares 
de la Ville de Paris’ en studies over fruitbomen die de Service des promenades 
et plantations omschrijft.631 Net als bij het huwelijk van Napoleon iii en de doop 
van de Prince Impérial richtte Marville zijn camera niet op de details, op de pas-
santen, op het publiek, en al helemaal niet op zijn eigen bijdrage; het ging hem 
in de foto’s om de structuren, de architectuur, de omgeving. 

Onder de honderden foto’s van de wereldtentoonstelling van 1878 in de Ar-
chives Nationales bevonden zich twee foto’s waarop de plek te zien is waar de 
presentatie zou zijn van de Service du plan: op één foto van Neurdein en één 
foto die gemaakt werd door de firma van Nadar.632 [Fig. 6.14 en 6.15] Het betreft 

6  Service des promenades et plantations: idem, pp. 9-9

6  Nadar toonde in 878 naast in zijn presentatie op eigen naam (zie verderop in deze 
paragraaf) ook zijn foto’s bij de Ville de Paris: als onderdeel van de presentatie van de Service 
des eaux et égouts staat als nummer 585 van de catalogus ‘Photographies représentant di-
verses vues des égouts de Paris ( cadre) par M. Nadard.[sic]’, idem, p. 

6.13.6 Charles Marville, ‘Exposition universelle de 1878. Paris. Pavillon de la Ville de 
Paris.’ 1878. Glasnegatief, later afgedrukt. bhvp, Fonds Charles Marville, nv-
004-c-0279
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in beide gevallen foto’s van een kleiner negatief dan dat van Marville, bovendien 
is de kwaliteit niet bijzonder goed. Toch is vooral op de foto van Neurdein dui-
delijk te zien dat er vijf grote platen getoond werden, tekeningen of prenten van 
landschappen. Het zijn hoogstwaarschijnlijk de ‘Grands dessins perspectifs des 
principales promenades et des squares de la Ville de Paris’, een onderdeel bin-
nen de presentatie van de Promenades et plantations, van vijf aparte ‘vues’ op 
de nieuwe groengebieden.633 Jules Didier en Émile Dardoize worden als makers 

6  Het betreft catalogusnummers 507 t/m 5; ‘Vue du bois de Boulogne’, een lavis (teke-
ning met één kleur) van Jules Didier, ‘Vue des Champs-Elysées’, lavis van Didier, Vue du parc 
des Buttes-Chamont’, lavis van Didier, ‘Vue du parc de Montsouris’ in fusain (houtskool) van 
Émile Dardoize, en ‘Vue du bois de Vincennes’, in fusain door Dardoize. Idem, pp. 9-9

6.14 Atelier Nadar, (pagina in verzamelalbum an – Exposition Universelle 1878, met 
linksonder buitenzijde, zuidwestkant van Pavillon de la Ville de Paris), an f/12/11909
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genoemd.634 Beiden waren kunstenaars die op de Salon exposeerden met hun 
landschappen. De platen die de Ville de Paris in 1878 toonde, lijken niet bewaard 
te zijn – voor de wereldtentoonstelling in Melbourne toonde de Ville de Paris 
reproductiefoto’s, gemaakt door Marville, van alle vijf platen, zoals bij figuur 
6.16.1 en .2. Deels kwamen de prenten ook in prentvorm terug in L’art des jardins 
van baron Alfred-Auguste Ernouf in 1886, een nieuwe uitgave van Les Prome-
nades de Paris van Alphand: de prent van het parc de Montsouris [fig. 6.17] is 
een directe kopie van de meest linkse plaat op de foto van Neurdein.635 Anders 
dan de eerdere beelden van de parken, die als plattegrond of als traditioneel 
landschap werden gepresenteerd, koos de Ville de Paris nu duidelijk voor een 
vogelvluchtperspectief, uitgevoerd in een traditionele (kunst)techniek. De gale-

6  Jules Didier (8-9) exposeert in de Salon vanaf 85 tot 867, en Louis Émile Dar-
doize (86-90) heeft tot 875 een ‘atelier de lithographie’, met zijn landschapsschilderijen 
exposeert hij tot in 900 op de wereldtentoonstelling. 
65  Baron Alfred-Auguste Ernouf en Adolphe Alphand, L’art des jardins: parcs, jardins, 
promenades: étude historique, principes de la composition des jardins, plantations, décoration 
pittoresque et artistique des parcs et jardins publics: traité pratique et didactique (3e édition entiè-
rement refondue). Paris: Rothschild, 886, p. 7

 6.15 Neurdein, (Pavillon de la Ville de Paris, Exposition Universelle 1878 à Paris), 1878. 
Albuminedruk. an f/12/11909
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6.16.1 Charles Marville, ‘Vue du parc de Montsouris (d’après un dessin) (prise du côté de 
l’avenue Reille’, ca. 1877. Albumendruk, 23 x 37 cm, State Library of Victoria, h88.19/80a

 6.16.2 Charles Marville, ‘Vue du parc des Buttes Chaumont, d’après un dessin (prise de 
la rue de Crimée)’, ca. 1877. Albumendruk, 23 x 37 cm, State Library of Victoria, h88.19/79a
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rij was van ver het paviljoen zichtbaar, en de keuze voor de grote prenten lijkt 
bewust gemaakt. De Ville de Paris laat zien dat zij ook de natuur onder controle 
heeft. Hoewel de foto van Nadar (waarschijnlijk gemaakt door de zoon van Félix 
Tournachon, Paul) een minder duidelijke weergave geeft van de getoonde beel-
den, is duidelijk dat het gaat om relatief kleine afbeeldingen met een rond wit 
passe-partout. Dit kunnen niet de foto’s van de straten zijn geweest. Helaas zijn 
er dus geen foto’s waarop Marvilles foto’s van de straten zijn te zien. Blijkbaar 
was de indeling aangepast en waren de foto’s alsnog binnen te zien. 

De tekst die Alfred Ernouf in L’Art des jardins schreef over de Service des pro-
menades, geeft heel expliciet aan wat de rol van de straten was voor het stadsbe-
stuur.636 Als gevolg van de groei van de stad waren de huizen hoger geworden, 

66  In Les Promenades de Paris besteedde Alphand wel aandacht aan de ‘Promenades 
intérieures de Paris’, oftewel de nieuwe of heringerichte pleinen, maar de tekst is puur gericht 
op de geschiedenis van de specifieke plekken en daarom minder relevant in deze context. 

6.17 ‘Vue à vol d’Oiseau du Parc de Montsouris. D’après un Fusain de MM. Hoche-
reau et Dardoize’, in Baron Alfred-Auguste Ernouf en Adolphe Alphand, L’art des 
jardins: parcs, jardins, promenades: étude historique, principes de la composition des 
jardins, plantations, décoration pittoresque et artistique des parcs et jardins publics: 
traité pratique et didactique (3e édition entièrement refondue). Paris: Rothschild, 1886, 
p. 317
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en dat maakte de straten steeds smaller, aldus Ernouf: ‘On avait installé peu à 
peu les maisons d’une grande ville en bordure des rues d’une village.’637 Eerst 
begon het doorbreken van de smalle straten om ruimte te maken, daarna kwa-
men, vanaf 1856, de pleinen, ‘c’est à dire un jardin public, un jardin à l’usage des 
Parisiens.’638 Vanaf 1860 was er een speciale dienst voor de promenades, in eerste 
instantie een ideaal dat kortzichtige beschouwers deed glimlachen, maar lang-
zamerhand veranderde dat. 

Les avenues plantées à demi d’arbres souffreteux et mutilés furent nettoyées, 
restaurées, transformées; tout était à faire ou à refaire dans cette partie de la 
voirie, tout, même l’éclairage! Lorsqu’on songe à l’ancien état des boulevards 
entre la Madeleine et la Bastille et qu’on voit l’état actuel, on croit rêver.639 

Na deze lofzang op het stadsbestuur legt Ernouf ook de noodzaak uit: in een 
grote stad, met een hoge grondprijs, heeft een bewoner behoefte aan buiten-
ruimte, maar ook de stad zelf moet kunnen ademhalen.640 

De stad presenteerde zich in het paviljoen als een schone, geordende stad, 
met moderne scholen, kerken, mairies, psychiatrische inrichtingen en weten-
schappelijke instituten, waarbinnen in veel gevallen kunstwerken te zien waren 
die tegelijkertijd de republiek en het katholicisme propageerden. Het steen van 
de straten en boulevards had op sommige plekken ruimte gelaten voor groen, 
voor bomen en ruimte. Die plaatsen, die groene oases, parken, pleinen, groen-
stroken en perkjes, kregen in de presentatie een artistieke invulling, in de vorm 

Alphand, Les Promenades de Paris, 868, p. 89 en verder. Alfred-Auguste Ernouf (86-889) 
was jurist en historicus met een grote bewondering voor Napoleon Bonaparte, hij schreef 
onder andere een studie over het jaar 798 en een geschiedenis over Frankrijk onder Napo-
leon, daarnaast publiceerde hij ook in 87 een artikel over de uitvinding van het gaslicht en 
in 876 een artikel over ‘Les origines de le photographie’. Die artikelen zijn in boek ver-
schenen als Alfred Ernouf, Les inventeurs du gaz et de la photographie. Lebon d’Humbersin, 
Nicéphore Niepce – Daguerre. Deuxième édition. Paris, Librairie Hachette, 88. Ernouf was 
nauw bevriend met Eugène Durieu, de eerste voorzitter van de Société française de photo-
graphie, zie Sylvie Aubenas, ‘Eugène Durieu, haut fonctionnaire, photographe et faussaire’, 
Études photographiques no. . Printemps 05. http://journals.openedition.org/etudespho-
tographiques/50

67  Ernouf, L’Art des jardins, 886, p. 

68  Idem, p. 5

69  Idem, p. 6

60  ‘On doit considérer comme une nécessité la formation de larges voies et de surfaces 
plantées, assez spatieuses, assez rapprochées pour ventiler ces masses de pierres qui semblent 
percées de coulouirs étroits, la largeur des rues étant moindre que la hauteur des maisons.’ 
Idem, p. 7 
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van tekeningen in inkt of verf. De gebouwen, oud of nieuw, vallen daar niet 
onder, die zijn meetbaar, van opzij en als dwarsdoorsnede te bekijken, of als 
foto. Fotografie was alomtegenwoordig maar speelde een bescheiden rol: bij het 
weergeven van moderne onderzoekstechnieken (zoals bij de politie), bij het in-
ventariseren van de toepassing van nieuwe verlichtingstechnieken en reclame-
distributie, en, zo lijkt het, bij het toegang verlenen tot de meetbare, zichtbare 
en onverplaatsbare aspecten zoals de straten. De techniek fungeerde niet alleen 
als opslagplaats voor objecten en gebouwen, ook het meest vanzelfsprekende 
en tegelijk altijd weer andere element van de straat werd door de Ville de Paris 
opgeslagen, en in het hier en nu toegankelijk gemaakt. 

6.3.3 De Ville de Paris in de pers

Zoals Donald English in zijn boek over het politiek gebruik van fotografie aan 
het begin van de Troisième République toelicht, was er in Frankrijk in deze tijd 
een vrij strenge censuur.641 Direct na de Commune werd artikel 22 van het be-
sluit van 17 april 1852 weer van kracht, waarin iedereen die kranten, boeken, of 
illustraties en foto’s van welke aard dan ook wilde drukken of verkopen, deze 
eerst moest laten registreren bij het Ministère de l’Intérieur of bij de prefect van 
de politie. Op 28 december 1871 werd ook al het materiaal dat ‘de openbare orde’ 
kon verstoren, verboden. In 1876 was er tijdelijk een korte periode van meer 
persvrijheid, maar nadat de republikeinen een verkiezingsoverwinning had-
den behaald werd er in 1877 weer met harde hand gecensureerd: gedurende een 
kwartaal waren er 2500 vervolgingen en een verbod op 243 illustraties.642 Er was 
dus tijdens de wereldtentoonstelling in de Franse pers geen gelegenheid voor 
vrije kritiek. Toch betekent dit niet dat de commentaren in de tijdschriften geen 
betekenis hebben.

 L’Art et l’Industrie de tous les peuples, een schijnbaar door de organisatie goed-
gekeurde bezoekersgids, die in losse afleveringen tussen mei en oktober ver-
scheen, en die op de eerste pagina het besluit van maarschalk Mac-Mahon om 
de wereldtentoonstelling te organiseren afdrukte, opent met een beschrijving 
van het openingsfeest, om daarna, ‘troublé par la variété des panoramas’, naar 

6  Donald E. English, Political Uses of Photography in the Third French Republic 1871-1914, 
Ann Arbor, umi Research Press, 98, pp. 6-7

6  Zie ook Wilson, ‘Memory and the Politics of Forgetting’, 005, pp. 59-60n
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een ander spektakel te verwijzen.643 ‘Il faut voir Paris, fier de sa nouvelle ave-
nue de l’Opéra et de son boulevard Saint-Germain, Paris sillonné par vingt lig-
nes nouvelles de voitures publiques, Paris qui célèbre l’Exposition à sa manière 
par la plus inattendue et la plus éblouissante manifestation.’ De schrijver, René 
Delorme, meent dat de hele stad feestviert, hij beschrijft een arme familie die 
toch graag mee wilde vieren in het nationale feest, en die met rode en blauwe 
tafellakens en servetten toch een vlag wist te fabriceren. Hij ontkent de politieke 
betekenis van de tentoonstelling niet. 

Politiquement, il est incontestable que l’Exposition a exercé une influence 
heureuse aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. En voyant la puis-
sance d’action et de moyens que révélait cette splendide entreprise, qui de 
nous ne s’est senti fier et encouragé? Huit ans à peine nous séparent de 
l’époque fatale où, après avoir essuyé le plus cruel des revers, versé la moi-
tié de son sang sur les champs de bataille, perdu nos deux provinces les 
plus riches, la France a dû payer une rançon de cinq milliards et des frais 
de guerre qui montent aussi à cinq milliards. Et notre pays, réorganisé, 
confiant, laborieux, a pu donner au monde ce spectacle de sa puissance 
industrielle et artistique.644 

De Commune wordt er niet expliciet genoemd, maar het moge duidelijk zijn 
dat de zware tijden niet vergeten zijn.

Zoals de titel al suggereert ruimt het tijdschrift veel ruimte in voor de be-
spreking van de kunst op de wereldtentoonstelling. Fotografie, het zal voor de 
kenners geen verrassing zijn maar het moet hier voor de volledigheid wel ge-
meld worden, stond ver van het ideaal van de kunstcritici. Charles Blanc noemt 
de fotografie ten minste twee keer, beide keren negatief, en beide keren omdat 
fotografie alleen de werkelijkheid zou tonen. ‘Une chose à remarquer, c’est que 
la vérité photographique commence à passer de mode,’ schrijft hij na een lang 
vertoog over Meissonier, wiens oog men, volgens Blanc, vaak vergeleek met het 
objectief van een fotograaf.645 ‘Mais ce qu’on n’a pas dit, c’est qu’il a aussi un 
instrument photographique dans l’esprit.’ Als het tegenovergestelde van de ma-
chine die, als vervelende kinderen, precies doet wat je hem niet hebt gevraagd, 

6  René Delorme, ‘Histoire et tableau de l’exposition universelle de 878’, in L’Art et l’In-
dustrie de tous les peuples à l’Exposition Universelle de 1878, 879, -: p. 

6  Idem, p. 

65  Charles Blanc, ‘Les Beaux Arts’, in: L’Art et l’Industrie de tous les peuples. Paris, 879, 
-6: p. 56
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maakt Meissonier een strenge scheiding in de details, en schildert hij niet één 
detail dat niet bijdraagt aan de betekenis van het schilderij. Iemand die zulke 
keuzes niet maakt, is Giuseppe De Nittis, van wie het schilderij La place des Py-
ramides in gravure is afgedrukt.646 

(...) la vérité dont je parle n’est pas seulement une vérité photographique, 
c’est une vérité qui a traversé l’esprit d’un artiste. Soit dit à l’intention de M. 
de Nittis, un des chefs que reconnaissent les impressionnistes, pour parler 
encore le langage du jour. Lorsqu’il se promène à Paris, dans les rues ou sur 
les quais, à Londres, dans les parcs, ou à Trafalgar square, ou à Piccadilly, M. 
de Nittis, doué d’un talent hardi et jaloux d’innover, ne prend pas la peine 
de choisir.647 

De Nittis maakt het niet uit wat hij schildert, moppert Blanc, alles wat toevallig 
voorbijkomt, fixeert hij op het doek. ‘Ses tableaux donnent l’idée d’une groupe 
d’objets et de figures, disposé par le hasard, saisi par la photographie instantanée, 
et placé dans un cadre qu’on pourrait élargir ou rétrécir à volonté.’648 Een ware 
kunstenaar kiest zijn figuren en details met zorg, en weet alleen zo de verbeel-
ding en de poëzie tot leven te brengen. 

Het paviljoen van de Ville de Paris komt als laatste ter sprake in het rijk geïl-
lustreerde blad. Louis Simonin beschouwt het als een thuiswedstrijd, ‘La Ville 
de Paris est chez elle’, begint hij zijn twee pagina’s.649 Ze wil haar gasten haar 
verleden en haar actuele staat vertellen, tonen hoe ze haar straten onderhoudt, 
hoe ze ze verlicht, hoe ze water distribueert in de huizen. En de stad gaat verder: 
ze laat zien hoe de politie werkt, de gevangenissen, de ziekenhuizen, scholen en 
duizend andere organen in dit grote lichaam, van deze grote hoofdstad van twee 
miljoen zielen, de dichtstbevolkte stad ter wereld na Londen. Simonin omschrijft 
de kunst, en bewondert de oude kaarten. ‘Il est facile de tracer les limites sur un 
plan actuel et de voir ce que Paris a gagné en superficie depuis trois siècles.’650 
De tentoonstelling rent naar het heden, alle details van het wegdek en hoe de 
stad dat schoon houdt komt de bezoeker te weten. Architecten tonen nieuwe 
gebouwen, en ‘des plans, des coupes, des dessins, des photographies, à satisfaire 

66  Idem, p. 88

67  Idem, p. 8

68  Idem
69  Louis Simonin, ‘La Ville de Paris’, in: L’Art et l’Industrie de tous les peuples, 879, 60-
6: p. 60

650  Idem, p. 6
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le visiteur le plus insatiable’. Simonin is vooral gecharmeerd van de presentatie 
over de waterhuishouding, de riolering en het drinkwater; naast Londen is er 
geen stad die dat zo goed heeft georganiseerd als Parijs. Over de foto’s, over de 
percements, over Marville of over Haussmann rept hij met geen woord.

Er zijn meer gezagsgetrouwe tijdschriften die zonder kritiek de tentoonstel-
ling verslaan. Zo heeft L’Univers Illustré op 27 juli 1878 een voorpagina met 
een gravure naar een foto van Marville, gemaakt op de wereldtentoonstelling, 
van een standbeeld van La Renommée door Antonin Mercié dat boven op het 
Palais du Trocadéro was geplaatst. Dit was de beeldhouwer die, zo meldt het 
tijdschrift, ook de Genie des arts maakte die op de plaats is gezet waar vroeger 
het ruiterstandbeeld van Napoleon iii door Barye stond.651 ‘Cette Renommée 
est splendide avec la couronne de la paix sur la tête, sa trompette sonore et les 
lauriers qu’elle tient dans la main gauche pour récompenser les élus.’ Het enige 
kritiekpunt van de schrijver, Simon de Vandières, is dat het beeld slecht in ver-
houding is tot de rest van het gebouw. De Vandières noemt ook het paviljoen 
van de Ville de Paris, zonder in te gaan op de details. 

Dat doet ‘Walker’ bij de concurrent, Le Monde Illustré, wél, althans, zo lijkt 
het.652 Op 20 april zegt hij dat hij, hoewel de werkzaamheden dan nog in volle 
gang zijn – een van de ‘côtés les plus pittoresques du Champs de Mars et du 
Trocadéro en ce moment’ – het gebouw van de Ville de Paris van binnen prima 
kan beschrijven. Het is ook afgebeeld op een paginagrote gravure. De architect, 
Bouvard, heeft er namelijk al alle details over bekendgemaakt. 

Les travaux d’art et d’architecture, les transformations des vieux quartiers, 
des terrains vagues en cités aerés et en squares gracieux, les constructions 
d’écoles, les méthodes d’enseignement, les fondations ou améliorations 
d’établissements publics de toutes sortes, bibliothèques, hôpitaux, marchés, 
etc., etc., trouveront leur place dans ce palais, soit en plan, soit en réduction. 
Autant de pas marqués dans la civilisation pour l’amélioration morale et 
matérielle des citoyens de la grande ville qui se pique à la tête du progrès et 
qui s’appelle orgueilleusement la capitale du monde civilisé.653 

65  Antonin de Mercié (85-96) maakte ook het ruiterstandbeeld van Willem ii dat 
voor de entree van het Binnenhof staat. Simon de Vandières, ‘A travers l’Exposition’, L’Univers 
Illustré, Vol. , no. 8, 7 juli 878, p. 7

65  Walker, ‘Promenades à l’exposition’, Le Monde Illustré, 0 april 878, p. 5

65  Idem
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En aangezien de buitenkant, die ook al in Le Monde Illustré stond afgebeeld 
voordat het gebouw voltooid was, er in werkelijkheid precies zo uitziet als voor-
zien, hoeft Walker enkel nog terug te komen voor de details – iets wat hij helaas 
niet doet.

Wel wordt er nog een keer aandacht besteed aan het paviljoen bij de opening 
van de tentoonstelling, op 1 mei. De ceremonie begon in het Palais du Troca-
déro in aanwezigheid van maarschalk Mac-Mahon, de minister van Agriculture 
et Commerce, de prefect, en uiteraard Krantz, de commissaire général van de 
tentoonstelling.654 Ook waren er buitenlandse gasten: de Prince of Wales en de 
prins van Denemarken. Nadat de president de tentoonstelling had geopend in 
naam van de Republiek begon de waterval te stromen vanuit het paleis en kwa-
men ook andere fonteinen op gang. Ondanks de beginnende regen liep de stoet 
naar het Champ de Mars en door de rue des Nations, waar de façades van de ge-
bouwen van de verschillende naties waren versierd in de nationale kleuren en in 
die van Frankrijk. Er stonden vertegenwoordigers van de verschillende landen, 
soldaten. Halverwege de straat hield de stoet halt: dit was de eretrap van het pa-
viljoen van de Ville de Paris. ‘Là, un buffet richement dressé attend les visiteurs. 
Les domestiques débouchent les flacons et offrent à l’assistance des gâteaux, des 
liqueurs et des rafraîchissements.’ Het is zo’n overdaad aan spiegelende kristal-
len en flessen dat een van de tekenaars er snel een tekening van maakt. Na een 
kwartier trok de stoet weer verder, maar het paviljoen de la Ville de Paris stond 
op de kaart. Een serie portretten van de hoofdrolspelers van de tentoonstelling 
– onder anderen van Duval, Krantz, en Davioud – is verenigd op een volgende 
pagina, portretten naar foto’s, maar niet van Marville.655

65  Walker ‘Ouverture officielle de l’Exposition’, Le Monde Illustré, Vol. , no. 0,  mei 
878. Colette Wilson beschrijft in haar artikel ‘Memory and the Politics of Forgetting: Paris, 
the Commune and the 878 Exposition Universelle’ uit 005 de tekst van Walker als een am-
bigue tekst die door gebruik van metaforen en ironie heimelijk kritiek zou leveren op de ont-
kenning van het verleden door de organisatie van de tentoonstelling in het algemeen en het 
Parijse stadsbestuur in het bijzonder. Bijvoorbeeld door het benoemen van de volksfeesten in 
de straten na de opening van de tentoonstelling – dit zou een herleving zijn van de feesten ter 
ere van de Commune (Walker, p. 5). Nog los van de slecht-geïnformeerde uitspraken over 
de presentatie en werkwijze van Marville (Ze heeft het over een nieuwe serie die Marville in 
opdracht van de stad had gemaakt. ‘Entitled Travaux and curated by Armand Guérinet, this 
exhibit comprised views of a number of new thoroughfares and construction projects(...)’; 
‘Marville is even known to have sprayed the cobblestones in these old streets and alleyways 
with water in an attempt to render them unsanitary in appearance’ – p. 57; enzovoort) en los 
van de weinig overtuigende aanwijzingen voor zo’n boodschap lijkt het zeer onwaarschijnlijk 
dat er in Le Monde Illustré zo’n Commune-vriendelijke mening zou worden verkondigd.
655  De foto’s van alle heren zijn gemaakt door Truchelut, alleen Duval is gefotografeerd 
door Liébert.
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Er zijn ook andere stemmen te horen in de pers. Zo is er een klein boekje over 
het bezoek aan de tentoonstelling van ene Ernest Dalloye, die naar eigen zeggen 
voor zaken in Parijs was.656 Hij geeft in korte, soms scherpe zinnen commentaar 
op wat hij ziet. Op 13 oktober bezoekt hij de ‘avenue des Nations’ – hij ziet er 
het Nederlandse paviljoen, waar het stadhuis van Den Haag is nagebouwd – en 
dan ziet hij als een erepost, in het midden van de avenue des Nations, de ‘bazar 
particulier’ van de ‘grande cité’.657 ‘On a mis beaucoup de choses dans ce pavil-
lon: des photographies, des dessins, des sculptures, des vues d’égouts, etc.’ Hij 
zegt op zoek te gaan naar foto’s van de ruïnes van de verbrande monumenten 
van de Commune, maar vindt er geen.658 Hij suggereert dat er van hogere orde 
opdracht is gegeven ze te vergeten. Wat er wel te zien is, ‘in gips’, is het ont-
werp voor ‘l’Hôtel de Ville reconstruit’. Werk voor de toekomstige fédérés van 
de Franse republiek, sneert Delloye. ‘On remet du bois dans le four, tout sim-
plement, comme fait le boulanger qui prépare la cuisson du lendemain.’ Het ge-
bouw wordt gerenoveerd zodat anderen het weer kunnen afbreken, bedoelt hij. 

Ook Martial Potémont, de tekenaar/graveur die de foto’s van Marville nate-
kende, maakte een serie over de wereldtentoonstelling. Hij noemt het een ‘let-
tre illustrée’, het zijn tekeningen, duidelijk vaak naar foto’s, vergezeld van een 
handgeschreven, luchtig maar schijnbaar oprecht commentaar. Zo schrijft hij 
over het Trocadéro: 

Le Trocadéro est un composé bizarre de constructions et de choses qui ne 
se rencontrent pas d’habitude. La Perse et la Norvège s’y coudoient. On sort 
de l’Algérie où l’on a vu des Arabes, pour entrer dans l’Aquarium où l’on est 
nez-à-nez avec des brochets. Ici, nous passons d’un hémisphère à l’autre 
avec la rudesse d’un projectile intensé partant du fond des mines – rasant 
tous les sommets – lancé des pôles aux tropiques.659 

Dat deze samenkomst van de werkende mens voor ons aller goed is, leest Mar-
tial overal op het Champ de Mars, maar hij vindt het een vreemde opmerking. 
Zijn de arbeiders dan in de minderheid op deze wereld? Waarom is er geen me-

656  Ernest Delloye, 1878. L’Exposition. Notes et souvenirs. Paris: Baltenweck, 878. Introduc-
tion (n.p.)
657  Idem. p. 87

658  ‘Je cherche les photographies des ruines des monuments incendiés par la Commune, je 
ne trouve rien. M. de Marcère a donné ordre, sans doute, qu’on les oubliât.’ Idem, p. 88

659  Martial Potémont. L’exposition Universelle de Paris en 1878. Lettre illustré. Bibliothèque 
Nationale, Est -Ve-65g. p. 
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daille voor, bijvoorbeeld, de brandweerman, toch zo’n onmisbare arbeider?660 

Het paviljoen van de Ville de Paris gaat Martial niet in, en hij is niet de enige. 
Er wordt veel gepicknickt rondom het paviljoen, schrijft hij. [Fig. 6.18] Het lijkt 
of het eten hier beter smaakt, want iedereen heeft een afkeer van de ‘Bouillon 
Duval’661, het meest complete etablissement dat je kunt neerzetten als je een 
hekel hebt aan comfort en de Franse smaak. Of, vraagt Martial zich af, ontstaat 
de betere smaakbeleving omdat we zo dicht bij de herinnering aan onze hoge 
Parijse belastingen en bezuinigingen zitten?662 

Naast deze commentaren zijn er ook de officiële juryrapporten. Maar voordat 
we overgaan naar de commentaren van de jury ook nog enkele woorden over de 
officiële presentatie van de fotografie op de wereldtentoonstelling. De tentoon-

660  Idem, p. 5

66  ‘Bouillon’ moet hier vertaald worden met restaurant
66  ‘Ces repas à l’exposition ont lieu principalement aux abords du Pavillon de la Ville de Pa-
ris – on y mange mieux a ce qu’il semble. Est-ce l’espace – les fleurs – l’éloignement du bouillon 
Duval, qui est bien le plus complet établissement qu’on puisse élever en haine du confort et du 
goût français. Est-ce la joie, de côtoyer un souvenir de nos budgets et de nos impôts Parisiens – 
vous examinerez en conscience car ces festins resteront légendaires.’ Idem, p. 

6.18 Martial Potémont, ‘L’Exposition Universelle de Paris en 1878. Lettre illustrée’, 
ets, 1878, p. 34. bnf, Est Ve 65g
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stelling was ondergebracht in de tweede groep, als twaalfde klasse, min of meer 
overeenkomstig de indeling van 1867. De architectuur van de tentoonstelling is 
echter onvergelijkbaar; het was zoeken naar ruimte en licht, zo meldt Ernest La-
can.663 En de fotografie is opnieuw overal, ‘dans tous les coins où on a pu trouver 
un peu d’espace et de la lumière.’ Ook is er een opmerkelijke noviteit bij de orga-
nisatie van de tentoonstelling: aan de mensen die een permanente toegangspas 
nodig hadden – exposanten, personeel, journalisten – wordt deze keer bij hun 
aanvraag gevraagd een portretfoto te leveren, en dit document, ‘qui supprime 
toute contestation d’identité’, opent nu alle deuren.664 Lacan kan de organisatie 
niet genoeg gelukwensen met dit besluit.665

De Franse fotografen hebben als enigen van hun beroepsgroep een eigen zaal, 
met een galerie met glas, want er moesten ook nog fototoestellen en andere ap-
paraten getoond worden. Zonder te veel in de details in te gaan, valt op dat er, 
op een paar uitzonderingen na, vergeleken met de deelnemers van 1867 vrijwel 
enkel nieuwe fotografen deelnamen aan de tentoonstelling. Een van de uitzon-
deringen is de firma Nadar, die na voorspraak van de voorzitter van de commis-
sie verantwoordelijk voor de Franse inzending op 18 maart nog toegang kreeg 
tot de tentoonstelling met foto’s gemaakt vanuit de luchtballon en foto’s gemaakt 
met behulp van elektrisch licht.666 Helaas schrijft Lacan niet over vader en zoon 
Nadar, en lukt het hem ook niet meer om over het paviljoen van de Ville de 
Paris te schrijven. Hij was in zijn commentaar op 16 januari 1879 nog maar net 
bij de buitenlandse fotografen beland, toen op 1 februari 1879 Le Moniteur de la 
Photographie opende met een ongebruikelijke opmaak: Ernest Lacan is gestor-
ven, schreef Léon Vidal in een In Memoriam over de hele voorpagina.667 Lacan 

66  Ernest Lacan, ‘Revue de la Quinzaine’, Le Moniteur de la Photographie, Vol. 7, no. 0, 
6 mei 878, p. 7

66  Ernest Lacan, ‘La photographie à l’Exposition universelle de 878’, Le Moniteur de la 
Photographie, Vol. 7, no. 0, 6 mei 878, 7-75: p. 7

665  Uit de archieven van de Bibliothèque de la Ville de Paris blijkt dat op die voorwaarde 
geen uitzondering werd gemaakt, zelfs Adolphe Alphand moest, om permanente toegang te 
krijgen, twee portretfoto’s opsturen. Zie Papiers Alphand, Ms. 55, f. . Bibliothèque de 
l’Hôtel de Ville, Parijs
666  Hoewel Paul Nadar, de zoon van Félix, aan het eind van de tentoonsteling een gouden 
medaille krijgt, is het wel degelijk Félix zelf die de aanvraag doet, pas in 880 draagt hij de 
artistieke leiding over aan zijn zoon. Nadar stelt in zijn ongedateerde aanvraag drie onderwer-
pen voor: ‘. Photographie à la lumière électrique, Paris souterrain (Egouts, catacombes);  
. Photographie aerostatique – relevés planimetriques, partiels de la Ville de Paris, obtenus de 
la nacelle d’un aerostat; . Photographies portraits d’artistes et autres.’Demande d’admission, 
Groupe , Classe , Exposition universelle de 878, section française, Nadar. Archives Natio-
nales, F//55 Exposition Universelle 878 Classe : Photographie
667  Léon Vidal (8-906), Le Moniteur de la Photographie, Vol. 8, no. ,  februari 879
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overleed aan een ziekte die hem in de zomer van 1878 ook al trof, maar waar hij 
dankzij goede medicatie en zorg van genezen was, zodat hij min of meer zijn 
gebruikelijke gang van zaken kon oppakken, aldus Vidal. Er was niemand die de 
bespreking van de Exposition Universelle voortzette.

Het officiële juryrapport is opnieuw geschreven door Davanne, voorzitter van 
de jury en inmiddels vicepresident van de Société française de photographie.668 
Hij opent met een algemene stelling: niet alleen het algemene publiek maar ook 
veel wetenschappers en kunstenaars onderschatten de fotografie. Ze kennen de 
portretten en misschien de landschappen, maar beseffen niet hoe breed de fo-
tografie zich inmiddels heeft verspreid. Fotografie kan alles wat ons voor ogen 
komt, reproduceren, betoogt Davanne, en daar kunnen alle takken van de men-
selijke en natuurwetenschappen van profiteren.669 

Ce mode nouveau de représenter ce qui est doit arriver à tout copier, mais 
ne pourra jamais rien créer. Ce serait une erreur de lui en faire reproche; 
là, au contraire, est son plus grand mérite, puisqu’il doit être avant tout le 
reflet de la vérité.670

Fotografie probéért dus ook niets te imiteren, niets nieuws te maken, het gaat 
erom een kopie te maken van de waarheid. Terwijl bij andere uitvindingen de 
toepassingen in de industrie snel gevonden zijn, duurt die ontwikkeling bij de 
fotografie te lang, meent Davanne. Daarvoor ziet hij twee redenen: anders dan 
elektriciteit en stoom wordt fotografie vanwege bijvoorbeeld de experimenten 
met het portret niet als serieuze wetenschap gezien, en daarnaast zijn de toepas-
singen niet direct bruikbaar voor iedereen. Zo valt in het kort te verklaren waar-
om de vooruitgang van de fotografie niet zo snel gaat als Davanne zou willen. 

Het werk van de jury was, net als in Wenen, extra lastig omdat, verdeeld over 
de negentig klasses die deze wereldtentoonstelling kende, overal foto’s te zien 
waren die geklasseerd noch gecatalogiseerd waren, en die slechts ‘oeuvre de re-
présentation’ waren, dus een exacte reproductie toonden van iets wat de expo-

668  Alphonse Davanne, Rapport sur les épreuves et les appareils de photographie. Ministère 
de l’agriculture et du commerce. Exposition universelle internationale de 1878 à Paris. Groupe ii. 
Classe 12. Paris: Imprimérie Nationale, 880, p. 
669  ‘Elle comprend l’ensemble des procédés permettant de reproduire par l’action seule de 
la lumière tout ce qui frappe nos yeux, quelle que soit la complication du sujet, et de multi-
plier en nombre indéterminé les images obtenues; par conséquent, elle est appelée à rempla-
cer la main de l’homme dans cette infinie variété de travaux qui, comme le dessin, la gravure, 
les impressions graphiques, etc., ont pour but de représenter les choses visibles.’ Idem
670  Idem
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sant niet kon transporteren.671 In een noot onder de tekst geeft Davanne per 
land de belangrijkste voorbeelden aan van dit gebruik van fotografie; van de 
negenentwintig exposerende nationaliteiten hebben er twintig op die manier 
gebruikgemaakt van de fotografie, zo stelt hij vast.672 De Verenigde Staten toon-
den bijvoorbeeld ‘souvenirs de l’exposition de Philadelphie’, en bij Nederland 
staat er: ‘deux colonnes à cadres mobiles sont consacrées aux photographies des 
travaux publics; Détails de construction du pont de Lek; plans et salles d’école; 
construction de vaisseaux en fer; machines à vapeur, grues, etc.’ Uit Frankrijk 
was er zo veel fotografie te zien dat Davanne een onderverdeling maakte, waar-
bij de Ville de Paris een eigen categorie vormde.673 ‘La Ville de Paris a continuel-
lement recours à la photographie,’ meent Davanne, en toont meer dan duizend 
foto’s met reproducties van schilderijen, kunstwerken en monumentale gebou-
wen die in opdracht van de stad zijn gemaakt.674 Na de bruggen en de kerken, 
stadhuizen en andere gebouwen noemt Davanne ook de straten: ‘Modification 
des rues: photographies des rues anciennes, des rues nouvelles.’ Davanne pro-
beert dus ook hier zo neutraal en objectief mogelijk te beschrijven wat hij heeft 
gezien – of wellicht ook te herhalen wat hij heeft gelezen in het discours van 
Viollet-le-Duc. Het zijn oude en nieuwe straten, zonder enige verwijzing naar 
een emotie of een historie die verder reikt dan het moment dat de fotograaf de 
foto maakte. Fotografie minimaliseert de onderlinge verschillen, had Davanne 
eerder al gezegd, en daarmee vormden de foto’s nu ook een beeld van een stad 
die nog uniformer was dan in werkelijkheid. 

Het uiteindelijke juryrapport, opgenomen in de tekst van Davanne, is opge-
deeld op dezelfde manier als in Wenen, met, na de nadruk op de behoefte aan 
wetenschappelijke aandacht in de introductie, nog beter onderbouwde aandacht 
voor de technische aspecten van de fotografie. Pas bij het derde deel, ‘Applica-
tions de la photographie’, en dan de zesde paragraaf, ‘Applications administra-
tives’, komt de tentoonstelling van de Ville de Paris ter sprake.675 En hier zegt 
Davanne iets belangrijks. Er was al gezegd dat de fotografie een grote rol speelt 
bij het representeren van de diverse werkzaamheden op het gebied van kunst en 
architectuur; ‘nous la retrouverons également employée comme constat et com-

67  Idem, pp. 5-6

67  Idem, p. 7
67  Idem, p. 6n

67  ‘Le pavillon spécial de son exposition nous en a montré de nombreux spécimens. La 
collection dépasse mille épreuves: reproduction de tableaux, oeuvres d’art et monuments 
exécutés par son ordre.’ Idem, p. 9 (vervolgn. )
675  Idem, p. 56
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me pièce de conviction à montrer au jury dans les questions d’expropriation.’676 
Volgens Davanne zal het niet lang meer duren voordat de foto’s – en hier moet 
hij wel duiden op Marvilles foto’s van de huizen die vanwege de percements ge-
sloopt zouden worden en daarvoor onteigend – gebruikt zullen worden in de 
rechtszaal, als vaststelling en om als bewijsmateriaal getoond te worden aan de 
jury bij een onteigeningszaak. 

Vijftig jaar voordat Walter Benjamin de foto’s van lege straten, de foto’s van 
Atget, zal associeren met een ‘Tatort’, zegt Davanne, docent fotografie aan de 
Ecole des Ponts et Chaussées, iemand die vindt dat de fotograaf vooral een ‘ré-
présentation généralement exacte des monuments’ moet geven, dat de foto’s van 
de oude straten bewijsmateriaal zouden kunnen zijn in een rechtszaak. Het is 
opvallend dat Davanne hier, in een presentatie over het vernieuwen van straten, 
met foto’s waarop nauwelijks mensen te zien zijn, begint over een onteigenings-
zaak. Wellicht had dit te maken met de rest van de tentoonstelling: verderop, 
bij de tentoonstelling van de politie, is Davanne enthousiast over de mogelijke 
toepassingen van de fotografie, bijvoorbeeld bij het maken van een inventaris 
van criminelen, en voor het fotograferen van alle objecten en situaties die met 
een misdaad te maken hebben.677 

Het terugzien van de foto’s van Nadar, van ondergronds en vanuit de ballon, 
was plezierig, gaat Davanne verder, maar wat de fotograaf toen deed is inmid-
dels niet meer zo’n wonderbaarlijke prestatie.678 Al met al, verzucht Davanne 
aan het eind van zijn rapport, ontbreekt het de fotografie in Frankrijk aan seri-
euze aandacht.679 De heer Vidal geeft pas sinds een jaar een fotocursus aan de 
tekenschool, Davanne geeft een paar lessen aan de Sorbonne, maar er is geen 
enkel centrum waar mensen, wetenschappers, amateurs, kennis kunnen verga-
ren over de fotografie. Zou dat, vraagt Davanne zich af, niet een taak zijn voor 
het ministerie van Onderwijs? 

Zowel Collard, Emonts als Marville werden door de jury beloond met een 
bronzen medaille, ‘Pour les nombreux et intéressants travaux photographiques 
exécutés pour l’administration de la Ville de Paris.’680

676  Idem
677  Idem, p. 57

678  Ibidem
679  Idem, p. 67

680  Catalogue officiel. Liste des récompenses. Exposition Universelle internationale de 1878 à 
Paris. Ministère de l’Agriculture et du commerce. Paris: Imprimérie Nationale, 880, p. 6
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6.4 Resté à Melbourne

In de collectie van de State Library of Victoria bevinden zich 331 foto’s die ge-
maakt zijn door Marville, zoals in hoofdstuk 3.5 al is toegelicht.681 Van 1 oktober 
1880 tot 30 april 1881 was in Melbourne de eerste officiële wereldtentoonstelling 
op het zuidelijk halfrond gepland. Aansluitend op de Sydney International Ex-
hibition die in oktober 1879 was begonnen, maar zich uitsluitend op landbouw 
concentreerde, was in Melbourne een veel bredere opzet gemaakt. In deze para-
graaf wordt gekeken naar de organisatorische achtergrond van die tentoonstel-
ling, en de manier waarop Marvilles foto’s te zien waren. 

In de Archives de Paris bevindt zich een map met documenten over de ten-
toonstelling van de Ville de Paris in Melbourne in 1880-1881.682 Erin staat, bij 
het tabblad ‘Ordres de service’, een handgeschreven lijst die grote overeen-
komst vertoont met een deel van de objecten die te zien waren in het paviljoen 
van de Ville de Paris in 1878: ‘Histoire Générale, Anciens Plans de Paris, Vues 
photographiques de l’anciennes rues de Paris avant exécution des travaux en 
voirie qui les ont fait disparaître en Vues photographiques faites sur les voies 
nouvellement exécutées.’ In de twee kolommen naast de lijst met objecten en 
foto’s staat het aantal volumes, bij de foto’s van Marville staat dat ze in een vi-
trine tournante zijn gepresenteerd, en in de rechterkolom staat steeds dezelfde 
zin: ‘Resté à Melbourne.’ Uit het nauwkeurige verslag van het Commissariat  
général de France à Melbourne in de Archives Nationales, netjes en in mak-
kelijk leesbaar handschrift opgeschreven, blijkt waarom: het was ondoenlijk 
en vooral te kostbaar om de materialen, die met zoveel moeite naar Australië 
waren verscheept, de omgekeerde route terug naar Frankrijk te sturen.683 Die 
beslissing maakt dat er een vrij exact beeld is bewaard van de tentoonstelling, 
niet alleen van die in Melbourne, maar mogelijk ook voor die van Parijs, twee 
jaar eerder.

Het verslag opent met een rapport over de aankomst en organisatie ter plek-
ke, die dermate moeizaam ging dat de ambtenaar een gedetailleerd verslag zal 

68  Zie over de foto’s van Marville in de State Library of Victoria ook Goldswain, ‘Picturing 
a City’, 06, en Reynaud, ‘Marville and Old Paris’, 0

68  Archives de Paris, Tri Briand 89, Melbourne 880-88 
68  De schrijver noemt zijn eigen naam niet, de aantekening op de map is moeilijk lees-
baar, maar afgaande op de algemene Australische catalogus moet de schrijver de heer  
J. Belcour zijn, omschreven als ‘Consul, Commissioner-General’. Zie Melbourne International 
Exhibition 1880. The official catalogue of exhibits, with introductory notices of countries exhibit-
ing. Vol. 1. Second edition of first issue. Melbourne: Mason, Firth and M’Cutcheon, 880, 
 p. xvi
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geven.684 Al uit de eerste pagina wordt duidelijk dat er in Frankrijk een ver-
keerd beeld bestond van wat er wanneer moest worden gedaan, en dat Duits-
land dit beeld wél goed voor ogen had gehad. Er was een vrachtschip, nota bene 
‘Rhin’ genaamd, waarvan de lading van 641 kisten in totale wanorde in de Fran-
se tentoonstellingsruimtes was neergezet, nog voordat de Franse commissaris-
generaal zelf in Melbourne was aangekomen. Na een overtocht vanaf Frankrijk 
van zeventig dagen arriveerde de ‘Finistère’ op 1 augustus 1880 in de Hobson-
baai met nog eens 1379 kisten. Bij de inrichting openbaarde zich het volgende 
probleem: als gevolg van een misverstand, ‘peut-être aussi d’un trop grand dé-
sir de la Commission Victorienne de plaire à l’Allemagne’, was de ruimte voor 
Frankrijk een zesde kleiner dan gedacht. Een blik op de plattegronden leert dat 
de Australische organisatie weinig begrip had getoond voor de diplomatieke 
gevoeligheden: in alle drie de tentoonstellingsruimtes grensden de Franse en 
de Duitse zalen aan elkaar.685 Ook met de vitrines waarin de goederen getoond 
moesten worden, was veel mis: er waren vitrines met te veel speling, de sloten 
werkten niet en ze waren veel kleiner dan bedoeld, aanleiding om ze te bestem-
pelen als ‘konijnenhokken’.686 Er waren vitrines die best in orde waren, maar 
nog altijd minder mooi dan die van Duitsland, er waren zelfs vitrines die het 
slechtst waren van de hele tentoonstelling. Met de enige twee ondernemers die 
hij in Melbourne kon vinden die nog een beetje intelligent waren probeerde de 
commissaire général de zaak op te bouwen, maar uiteindelijk bleek het toch 
het goedkoopste en beste alles zelf te doen.687 Dankzij een behulpzame, toege-
wijde assistent is het de commissaris toch tenminste gelukt de installatie van de 
Beaux-Arts op tijd af te hebben – dát was de Duitsers niet gelukt.

68  ‘Le fonctionnement du Commisariat Général de Melbourne s’est opéré dans des condi-
tions si particulièrement difficiles, que pour en donner une idée complête, il faudrait retracer 
les événements qui ont successivement donné lieu à ces difficultés (...)’. ‘Résumé d’observa-
tions sur le fonctionnement du Commissariat Général à Melbourne.’ Archives Nationales, 
F//500. Expositions Melbourne/Sydney
685  Zie Melbourne International Exhibition 1880. The official catalogue, 880, n.p.
686  ‘Les vitrines ont beaucoup laissé à désirer: celles de Lecoeur surtout (les noires spécia-
lement) conditionnées légèrement, en bois de hêtre, n’ont pas réalisé les conditions voulues. 
(...). De plus, la hauteur de ces vitrines tout à fait insuffisante, leur donnait un aspect qui leur 
a valu le nom pittoresque de “cabanes à lapins”.’ ‘Résumé d’observation ...’ Archives Natio-
nales, F//500. Expositions Melbourne/Sydney, p. 6-7

687  ‘Le Commissaire Général délégué a fait procéder à l’installation des vitrines, gradins 
etc par contrats séparés avec les deux seuls entrepreneurs à peu près intelligents qu’on ait pu 
trouver à Melbourne.’ Idem, p. 8
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De consul doet ook in detail verslag van de tentoonstelling zelf. Ook de Ville 
de Paris komt aan bod.688 

Dans la section française se trouve aussi une collection d’‘exhibits’ envoyé 
par les ministères de l’Instruction publique et des travaux publics et par la 
Municipalité de Paris.689 La salle qui renferme cette collection présente un 
aspect un peu lugubre, le noir étant la couleur qui y prédomine, néanmoins 
elle peut offrir beaucoup d’intérêt à plusieurs personnes. Les ‘exhibits’ sont 
sous la surveillance de Mr de Montmahon, délégué. La grande collection de 
livres et autres objets d’école est destinée en majeure partie à être donnée à 
titre d’échange à la Colonie de Victoria.

De foto’s en boeken bleven dus achter in de bibliotheek van Victoria; 42 objecten 
hebben ook nu nog de aantekening ‘Gift; Government of France; 1880’. De Ville 
de Paris exposeerde in klasse 64: ‘Apparatus and processes of civil engineering, 
public works and architecture’, onder nummer 747: ‘Historical publications, re-
ports, descriptions, plans etc, concerning objects of art, public buildings &c, Pa-
ris’.690 De ‘Finistère’ had 32 kisten meegenomen naar Melbourne voor de Villle 
de Paris, dat was een aanzienlijk deel van de hele tentoonstelling, het Ministère 
de l’Intérieur had er 44.691 Bij de Australische officiële catalogus heeft Frankijk 
een eigen hoofdstuk, waarin de ‘Exhibitis of the City of Paris’ apart worden aan-
gekondigd als ‘Reports concerning elementary instruction; plans, maps, and 
photographs; designs from the public schools, specimens of scholars’ work, 
needlework’; de foto’s werden dus als aparte categorie beschouwd.692 Hoewel er 
geen aparte catalogus is gemaakt door de Ville de Paris voor deze tentoonstel-
ling, was er wel een publicatie van de Franse regering, waarin wordt uitgelegd 
dat de tentoonstelling te snel volgde op die in Parijs in 1878, en dat daarom niet 
alle getoonde objecten nieuw waren.693

688  ‘Exposition de Melbourne. Commissariat Général de France’, gedateerd 6 oktober 880 
en in het handschrift van Belcour. Archives Nationales, F//500

689  In het verslag gebruikt de rapporteur regelmatig het Engelse woord ‘exhibits’ 
690  ‘French Exhibits’, p. 57, waarschijnlijk uit een van de catalogi (losse papieren uit dos-
sier an 500)
69  Idem
69  ‘France.’ Melbourne International Exhibition 1880. The official catalogue of the Exhibits, 
with introductory notices of the countries exhibiting. Vol. ii. Second edition of first issue, Mel-
bourne: Mason, Firth and M’Cutcheon, 880, 65-00: p. 7

69  Exposition universelle à Melbourne en 1880. France. Notice sur les dessins, modèles et 
ouvrages relatifs aux services des ponts et chaussées, des mines, des bâtiments civils et palais 
nationaux. Paris: Imprimerie Nationale, 880, p. i
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Deze Franse catalogus beschrijft ook niet alle getoonde objecten. De foto’s van 
de straten, die volgens de officiële catalogus samen met de andere catalogi en 
foto’s van de diensten van de Ville de Paris getoond moeten zijn bij ‘no. 747: Pre-
fecture de la Seine, Report on the different works and collections of the city of 
Paris’, en ‘no. 747a, Prefecture de la Seine – Historical publications, reports, des-
criptions, plans &c, concerning objects of art, public buildings &c, Paris’, heeft 
geen aparte toelichting gekregen.694 Wel is er een apart hoofdstuk voor de ‘Bâ-
timents civils et palais nationaux’, waarin wordt uitgelegd hoe de overheid het 
onderhoud, de renovatie en nieuwbouw organiseert.695 De ‘grands travaux’ ko-
men slechts terloops ter sprake. Uit de lange lijst van gebouwen en paleizen zijn 
er negen uitgelicht die een korte toelichting krijgen en waarvan in Melbourne 
steeds ‘un carton de photographies’ wordt getoond.696 Deze foto’s zijn niet ach-
tergebleven in Australië. De École des Ponts et Chaussées heeft nog steeds twee 
albums met opschrift ‘Ministère des travaux publics – bâtiments civils’ waarin 
foto’s staan van vrijwel alle genoemde gebouwen; een deel van de foto’s van de 
Opéra, die van het Château van Saint-Germain-en-Laye en die van de École des 
Mines, dat in een ander deel van de catalogus wordt omschreven, draagt het 
stempel van Marville.697 

6.5 Twee atlassen

Marvilles foto’s van de straten en van de nieuwe of gerenoveerde gebouwen ver-
beeldden samen met de vele andere objecten een toegankelijk, modern pano-
rama van de beheerste stad die het Parijse stadsbestuur wilde realiseren. Terwijl 
de foto’s van de gebouwen in de albums gepresenteerd werden op een manier 
waarop de toeschouwer de indruk had doelgericht rondom het gebouw te lo-
pen, en er dan naar binnen te treden, waren de straten, zowel de ‘oude’ als de 
‘nieuwe’, een uitnodiging te flaneren, het decor te vullen, het toeval een kans te 

69  Melbourne International Exhibition 1880. The official catalogue, Vol. ii. 880, p. 9

695  Exposition universelle à Melbourne en 1880, pp. 567-576

696  Het betreft de Opéra national (de Opéra Garnier), het Cour de Cassation, de Biblio-
thèque Nationale, het Palais de Tuileries, de Ecole des Beaux Arts, het Conservatoire des Arts 
et Métiers, het Palais du Trocadéro, het Château de Pierrefonds en het Château de Saint-Ger-
main-en-Laye. Idem, pp. 578-59

697  Het gaat om de albums ph 7-, Ministère des Travaux Publics – Opéra, en ph 
7-, Ministère des Travaux Publics – Bâtiments Civils. De andere foto’s van de Opéra zijn, 
zoals eerder al beschreven, gemaakt door Durandelle en opnieuw afgedrukt door Marville. 
Wie de foto’s van de Bibliothèque Nationale, het Conservatoire des arts et métiers en het 
Maison de Charenton heeft gemaakt, is niet bekend.
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geven. Naast deze foto’s van de straten en gebouwen leverde Marville ook foto’s 
voor twee atlassen die op een andere manier bijdroegen aan de verbeelding van 
Parijs. Van beide projecten waren al vanaf de tentoonstelling in Wenen in 1873 
fragmenten te zien, en in 1880 waren ze, voor zover dat is na te gaan, voltooid. 
Het gaat om twee atlassen die letterlijk nog dieper ingaan op de materie van 
Parijs: de Carte géologique de la France en de Atlas des anciens plans de Paris.698

6.5.1 Atlas des anciens plans de Paris

Het object dat in de catalogus van 1878 op Marvilles foto’s volgde, is een lijvige 
historische atlas, met de titel Atlas des anciens plans de Paris reproduits par la 
photogravure.699 De atlas omvat 31 kaarten, van Parijs in de tijd van de Galliërs 
tot aan de kaart van Edme Verniquet uit 1796. De voltooide versie is gedateerd 
op 1880: een boek in grootformaat, met reproducties van kaarten, waarvan er 
volgens de bijschriften drie zijn gefotografeerd door Marville. De introductie 
suggereert dat het een nieuw initiatief betreft: in juli 1877 had de prefect op-
dracht gegeven om oude kaarten van Parijs uit de archieven te zoeken en te 
reproduceren zodat ze getoond konden worden bij de wereldtentoonstelling van 
1878, zo vertelde Maurice Engelhard namens de troisième commission, die van 
de Voirie de Paris, aan het Conseil municipal, in februari 1878, een toespraak 
die de introductie vormt van het deel met de toelichting.700 Helaas was de ‘très 
complète’ collectie kaarten van de Ville de Paris verloren gegaan bij de brand in 
het Hôtel de Ville. Gelukkig bleken er in andere Parijse bibliotheken ook bruik-
bare exemplaren te liggen. Soms bezaten zij zelfs het enige exemplaar dat be-
kend is. Vanwege die kwetsbaarheid leek het de commissie een goed idee om de 
belangrijkste kaarten met behulp van de fotogravure te reproduceren, te tonen 
op de wereldtentoonstelling van 1878 en zo ook ter beschikking te stellen van 
onderzoekers. Met de Directeur des travaux werd een commissie gevormd, met 

698  Exposition universelle à Melbourne en 1880. 880, pp. 50-59. Er was in 878 in Parijs 
wel een presentatie van de ‘Carte Géologique détaillé’, helaas is het niet gelukt te achterhalen 
of de extra ‘planches’ met foto’s hier ook getoond zijn. De foto’s zijn, zoals de informatie op 
de platen suggeren, op z’n laatst in 87 gemaakt. Aangezien Richebourg in 875 overleed, is 
dat overtuigend. 
699  ‘Service du Plan de Paris’, Duval, Exposition universelle, 878, p. 89

700  ‘Rapport sur la proposition tendant à reproduire par la photogravure les anciens 
plans de Paris et à les réunir dans un atlas qui figurera à l’Exposition Universelle de 878, 
présenté par M. Engelhard, au nom de la troisième Commission. (Annexe au procès-verbal 
de la séance du  février 878)’, Adolphe Alphand, Atlas des anciens plans de Paris. Histoire 
Générale de Paris. Paris: Imprimérie Nationale, 880. Vol. ii, Texte, 5-6: p. 5
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als leden onder anderen Michaux (hoofd van de afdeling Beaux-Arts), Edmond 
Hochereau en Fauve (de opvolgers van Deschamps voor de Service du plan de 
Paris), Jules Cousin, de bibliothecaris van de Ville de Paris, en Tisserand, in-
specteur général van de Service historique. Viollet-Le-Duc was adviseur. 

De uiteindelijke selectie van te reproduceren kaarten bestaat uit drie delen, zo 
is te zien in het exemplaar in de bnf, en zo staat het ook in de catalogus van de 
tentoonstelling van 1878. De eerste kaarten zijn voor moderne ogen de meest 
verwonderlijke: het zijn ‘Plans rétrospectifs’, kaarten van Parijs vóór de zestien-
de eeuw, gemaakt in de achttiende en negentiende eeuw maar getekend in het 
perspectief en de stijl van de periode die de kaart vertegenwoordigt. [Fig. 6.19. 
1-3] ‘Avant le xvie siècle,’ schrijft Engelhard, ‘il n’existe pas de plans donnant des 
garanties de certitude topographique. (...) Malgré leur caractère hypothétique 
et leur exécution imparfaite, ces plans donnent l’idée des transformations et des 
agrandissements de Paris à travers les âges.’701 De transformaties en uitbreidin-
gen zijn dus een van de aspecten die de kaarten moeten tonen, maar liefst wel 
zo perfect en nauwkeurig mogelijk. Dankzij het werk van M. Vacquer, die heel 
nauwkeurig de plek van de gebouwen noteerde waarvan bij de nieuwe opgra-
vingen de sporen waren gevonden, en dankzij de kaart van Parijs in 1380 die 
Henri Legrand maakte en die ook al in Wenen te zien was, waren ze hiertoe in 
staat. ‘Un plan à vol d’oiseau, d’un aspect séduisant et qui constitue une véritable 
résurrection du passé,’ aldus Engelhard – die met die ‘wederopwekking van het 
verleden’ zonder bronvermelding de woorden van Legrand zelf uit 1868 over 
zijn eigen project citeert, en daarmee de these van Jules Michelet.702 Ook wer-
den enkele ‘plans parcellaires’, waaraan Adolphe Berty tot aan zijn dood gewerkt 
had voor de Topographie historique, gerectificeerd, zo weet Engelhard, ‘d’après le 
tracé des substructions mises à nu par les remaniements de terrains opérés aux 
époques postérieures.’703 

Het tweede deel van de atlas bestaat uit reproducties van originele kaarten, 
dus gemaakt in de tijd die ze tonen, benadrukt Engelhard. Ze zijn daarom wel 
minder nauwkeurig, ‘dépourvus de précision géométrique’. Het zijn primitieve 
vogelvluchtkaarten oftewel plans cavaliers. De geïnteresseerde ziet er de belang-
rijkste torens, gebouwen, kerken, en de tekeningen zijn best nauwkeurig, maar 

70  Idem
70  Idem. ‘Il résulterait d’un pareil travail une véritable résurrection du passé; la cité 
apparaîtrait telle que l’ont vue les auteurs du temps, au moment où ils ont rendu témoignage 
de ce qu’ils avaient sous les yeux’. Legrand, Histoire Générale. Paris en 1380, 868, p. . Zie ook 
hoofdstuk 
70  Alphand, Atlas des Anciens Plans de Paris, 880, pp. 5-6
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6.19.1 ‘Plan de la cité gauloise. Fac-simile du Plan imaginé par le Commissaire Dalamare 
et gravé par Nicolas de Fer. réduction de 1/4. Lutèce ou premier plan de la Ville de Paris, 
tiré de César, de Strabon, de l’ Empereur Iulien, et d’Ammian Marcellin, par mlcdlm 
1705’. Atlas des Anciens Plans de Paris. Paris: Imprimérie Nationale, 1880, pl. 1 

6.19.2 ‘Paris en 1380. Plan dressé par Henri Legrand’, Atlas des Anciens Plans de Paris. 
Paris: Imprimérie Nationale, 1880, pl. 5
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‘les intervalles sont d’ordinaire remplis par des maisons ayant toutes le même 
aspect, par des arbres, par des haies, sans grande préoccupation de leur nombre 
et de leurs dimensions relatives’.704 Bij sommige kaarten staat dat ze zijn gedrukt 
door ‘A. Quantin’, de meeste zijn overgezet op een gravureplaat door P. Dujardin 
en gedrukt door Chardon. Een van de kaarten, planche viii, die van Parijs door 
Georges Braun uit 1530 is, zo blijkt uit het bijschrift onder de kaart, gefotogra-
feerd en gedrukt door Marville, er wordt geen andere naam vermeld. [Fig. 6.19.4] 
Ook aan de reproductie van een kaart uit 1552 heeft Marville meegewerkt. Het 
is een weergave van Parijs in 1552, een ‘Fac-simile du plan de Olivier Trusschet 
et Germain Hoyau dit Plan de Bâle’. Linksonder wordt vermeld dat P. Dujardin 
de héliogravure verzorgde en Ch. Marville het heeft gefotografeerd, rechtson-
der wordt ‘Chardon ainé’ genoemd als drukker. Dat betekent waarschijnlijk dat 
Marville de foto heeft gemaakt van de oorspronkelijke kaart, waardoor het een 
‘fac-simile’ werd, Dujardin de foto heeft overgezet naar een gravure, en Chardon 
die plaat heeft afgedrukt. De reproductietechniek die gebruikt is voor de kaarten 

70  Idem, p. 6

6.19.3 ‘Paris en 1380. Plan dressé par Henri Legrand’, 1868, Atlas des Anciens Plans de 
Paris. Paris: Imprimérie Nationale, 1880, pl. 5 (detail)
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is de methode waarover Ernest Lacan begin 1868 al zo enthousiast schreef in 
de Moniteur de la Photographie, toen het ook al ging over het reproduceren in 
‘fac similé héliographique’ van een oude stadskaart van Parijs in het kader van 
de Histoire Générale (zie hoofdstuk 4.4).705 Hetzelfde geldt voor plaat xii, van 
‘Paris en 1575’, een ‘Fac-simile du Plan de François de Belleforest’, opnieuw met 
dezelfde drie medewerkers. 

Het derde deel van de atlas bevat de meest recente, en daarmee ook de meest 
betrouwbare kaarten. Ze hebben ‘un caractère vraiment géométral’, en een kaart 
zoals die van Jacques Gamboust uit 1652 kende daardoor al ‘le très grand mérite 
de l’exactitude’. Het feit dat hij zich nog hield aan de christelijke traditie om het 
westen onderaan af te beelden, zodat de – oostwaarts georiënteerde – kerken 
met hun façade en torens naar de kijker zijn geplaatst, doet daar niet aan af.  
De laatste kaart, die van Verniquet, oorspronkelijk gepubliceerd in 1795, is er 
een van een bewonderenswaardige precisie en zorgvuldigheid, ‘oeuvre remar-
quable qui constitue comme un dernier reflet du vieux Paris, car on y trouve 

705  Lacan, ‘Histoire Générale de Paris’, 868, 69-70 

6.19.4 Charles Marville (reproductie), ‘Paris en 1530. Fac-simile du Plan de Georges 
Braun’, ca. 1877. Atlas des Anciens Plans de Paris. Paris: Imprimérie Nationale, 1880, 
pl. 8
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encore un grand nombre de couvents, d’églises, d’hôtels, détruits depuis la Ré-
volution’.706 

De commissie heeft er dus alles aan gedaan om kaarten te kiezen die zo nauw-
keurig mogelijk zijn, waarvan de wetenschappelijke juistheid onbetwist is, om de 
transformatie van Parijs zo rationeel en onbevooroordeeld mogelijk te kunnen 
tonen. Tegelijkertijd gebruiken de makers de kaarten ook als ondersteuning van 
het argument dat de handmatige kopieën vaak fouten bevatten: de atlas bevat 
twee versies van het ‘Plan dit de la Tapisserie’, de kaart uit begin zestiende eeuw 
die, zo meldt de toelichting, oorspronkelijk als tapijt in het Hôtel de Guise hing. 
Dit tapijt werd soms gebruikt om de façade van het Hôtel de Ville te decoreren, 
en werd lang gezien als de oudste kaart van Parijs (zie voor meer details hoofd-
stuk 6.1 en 7.3.1). ‘La précision géométrique en était absente, mais les édifices 
principaux, vus d’occident en orient, y étaient représentés avec une assez grande 
exactitude (...).’707 Het tapijt is sinds 1788 verdwenen, maar er zijn twee kopieën 
van gemaakt. Allereerst een grote gouache die in de achttiende eeuw is gemaakt 
en die bij de brand in het Hôtel de Ville verloren ging. Op planche 9 van de atlas 
staat, in twee delen, een collage van de fotografische reproducties die de Ville de 
Paris maakte, kort voor de brand: in totaal 36 foto’s die de negen delen van het 
origineel (de originele kopie dus) reproduceerden, en die de Service historique 
de la Ville in bezit heeft.708 [Fig. 6.20] 

Daarna volgt een reproductie van de andere, veel kleinere kopie in gouache 
van het tapijt die ‘le célèbre collectionneur Gaignuières (sic)’ maakte in 1690, als 
onderdeel van een serie kopieën, (nu nog steeds) in de collectie van de bnf.709 
Daarvan heeft de Ville de Paris ook een reproductie gemaakt. [Fig. 6.21] On-
danks de middelmatigheid van de tekening en het gebrek aan archeologische 
precisie van bepaalde details is het werk van Gaignières als geheel van belang 
voor het bestuderen van ‘nos antiquités nationales’, aldus de toelichting.710 Ook 
is zijn kopie van het ‘Plan de tapisserie’ sterk verkleind, waardoor de curieuze 
details van ‘la Grande Gouache’ ontbreken. Tegelijkertijd kan uit de verschillen 
in de details tussen de twee kopieën ook worden afgeleid welke toevoegingen er 
in de achttiende eeuw zijn gedaan aan het origineel. 

706  Alphand, Atlas des Anciens Plans de Paris, 880, p. 6
707  Idem, p. 9

708  Deze versie was ook in 87 al te zien in Wenen. Idem, p. 0, en Calmon, Liste des 
objets, 87, p. 08

709  Gedoeld wordt op François-Roger de Gaignières (6-75), belangrijk verzamelaar 
en historicus. 
70  Alphand, Atlas des anciens plans de Paris, 880, p. 0
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De twee kopieën van de kaarten, op verschillende momenten gemaakt en ver-
re van identiek, konden dankzij de fotografie nu naast elkaar getoond worden, 
en, zo liet de vergelijking zien, tot in de kleinste details ‘objectief ’ met elkaar 
worden vergeleken. En daarmee kon de Ville de Paris gelijktijdig laten zien dat 
het de nieuwste technieken beheerste én dat het met veel zorg omging met de 
eeuwenlange eigen geschiedenis, de ‘antiquités nationales’. 

Er waren, zo besluit Engelhard het eerste deel van zijn introductie in de atlas, 
ook nog andere vormen van ‘pourtraicts’ van vieux Paris, in de vorm van ‘vues’, 
een grote hoeveelheid prenten, uitgevoerd met veel smaak en finesse, die een 
verdwenen wereld doen herleven, en die dankzij fotografische reproductie ook 
zouden kunnen worden samengebracht. Helaas ging dat niet in deze atlas, al 
zou het wel interessant zijn om er later een album van te maken waardoor ze 

6.20 ‘Grande gouache d’après le plan dit de la tapisserie (1512?-1547?) réduction de 1/5 en-
viron’. Paris: Imprimérie Nationale, 1880, pl. 9 a en b
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‘voor altijd’ bewaard konden blijven.711 Helaas was het oorspronkelijk verleen-
de budget niet toereikend om de atlas af te maken. De introductie wordt ver-
volgd met het rapport dat Engelhard op 29 december 1879 voorlas ten gunste 
van de atlas. Hij omschrijft het als een publicatie waarbij de lezer ‘reconstitue 
aisément la chronologie topographique du vieux Paris, et l’on assiste, de page 
en page, au développement progressif de la grande Cité qui, malgré les plus ter-

7  ‘Il est encore une autre espèce de poutraicts du vieux Paris, sous forme de vues, ayant 
le caractère d’estampes; le nombre en est considérable, et ce serait assurément une oeuvre 
séduisante que la reproduction photographique de ces dessins des trois derniers siècles, exé-
cutés avec tant de goût et de finesse et faisant revivre tout un monde disparu, Les Du Cerceau, 
les Marot, les Abraham Bosse, les Pérelle, les Israël Sylvestre, les Callot, les Blondel, les Rigaud 
nous fourniraient des choses ravissantes; mais les comprendre dans l’atlas à établir paraît im-
possible. Ce sera le cas peut-être d’en composer ultérieurement un album qui en reproduira 
les plus intéressants et en assurera à tout jamais la conservation.’ M. Engelhard, ‘Rapport sur 
le supplément de crédit nécessaire pour acquitter les frais de l’édition de l’atlas des anciens 
plans de Paris, présenté par M. Engelhard au nom de la Troisième commission’, (annexe au 
Procès Verval de la Séance du 9 décembre 879), idem, p. -5 

6.21 ‘Paris vers 1540. Fac-simile de la Copie du Plan dit de la Tapisserie. Exécutée par 
Gaignières en 1690.’, Atlas des Anciens Plans de Paris. Paris: Imprimérie Nationale, 
1880, pl. 10
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ribles commotions, fait aujourd’hui l’admiration du monde.’712 Hier komt de 
medewerking van Marville nog explicieter ter sprake. Het was namelijk tech-
nisch erg ingewikkeld om de reproducties te maken, vertelde Engelhard. Som-
mige kaarten waren in slechte staat, sommige kaarten moesten opnieuw gete-
kend worden, ze waren allemaal verschillend wat betreft conservering en toon. 
Dat was nu anders: ‘Les anciens plans ne sont pas seulement reproduits, mais 
perfectionnés.’713 Deze bewerkingen zijn uiteraard op de voet gevolgd door de 
commissieleden, zo heeft M. Fauve bijvoorbeeld gezorgd dat de schaal van de 
reproducties klopte; hij heeft de ‘clichés photographiques’ geverifieerd en ge-
zorgd dat er een ‘exactitude vraiment géométrique’ ontstond. De fysieke uitvoe-
ring moest zorgvuldig zijn.

 
Elle a été confiée, pour la photographie, à M. Marville, qui est mort sans 
avoir vu l’achèvement de son oeuvre, et pour la gravure, à M. Dujardin, dont 
les procédés héliographiques ont atteint un haut degré de perfection.714 

Het moge duidelijk zijn dat Engelhard de zaken lichtelijk dramatiseerde, want 
Marville was nog niet overleden tijdens de presentatie van de eerste aflevering 
op de wereldtentoonstelling van 1878. En hij werd, blijkbaar in tegenstelling tot 
sommige andere medewerkers, wél volledig betaald voor zijn werk: voor de le-
vering van 200 exemplaren van de reproductie van de kaart uit 1530 heeft Mar-
ville 7224 franc en 95 centimes ontvangen, iets meer dan 36 franc per afdruk. 
Dujardin kreeg maar liefst 32.775 franc en 5 centimes, waarmee het krediet van 
40.000 franc al was uitgeput.715

7  ‘En parcourant les trente-trois plans qui forment soixante-cinq planches, en lisant les 
notices explicatives et les appendices dont ils sont accompagnés, on reconstitue aisément la 
chronologie topographique du vieux Paris, et l’on assiste, de page en page, au développement 
progressif de la grande Cité qui, malgré les plus terribles commotions, fait aujourd’hui l’ad-
miration du monde.’ Idem, p. 

7  Idem
7  Idem, p. 

75  Idem. In totaal vroeg de commissie nu nog 5.000 franc extra voor de financiering van 
het drukken van de tekst, het binden en nog meer loon voor Dujardin, en nog extra geld voor 
het drukken van meer exemplaren. Zodra er voldoende atlassen verkocht waren, zou de stad 
een groot deel van de investering weer terugkrijgen.
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6.5.2 La Carte géologique de la France

De tweede atlas, de Carte géologique de la France, was ook in 1880 voltooid en 
werd getoond in Melbourne. Zoals de catalogus van 1880 toelicht, bestond het 
project van de geologische kaart uit twee delen.716 Tussen 1825 en 1840 waren 
mijnbouwingenieurs Léonce Élie de Beaumont en Armand Dufrénoy in op-
dracht van het Ministère des Travaux Publics begonnen met een Carte géolo-
gique générale.717 Daarbij hoorde een geologische kaart van heel Frankrijk op 
een schaal van 1 op 500.000, en in totaal 24 hoofdstukken toelichting. Dufrénoy 
overleed in 1857, lang voordat de kaart voltooid was. Het project had op 1 ok-
tober 1868 een nieuwe impuls gekregen, met een nieuwe opdracht vanuit het 
ministerie, waarbij Élie de Beaumont opnieuw aan het hoofd werd gezet, nu 
voor een Carte géologique détaillée. Bij dit tweede project ging het om gedetail-
leerdere geologische kaarten, zoals de naam al suggereert. Het project ging door 
nadat ook Élie de Beaumont in 1874 was overleden. In 1880 stuurde Frankrijk de 
36 kaarten die op dat moment voltooid waren, gekleurde kaarten, voorzien van 
toelichting, naar Melbourne. Daarbij zaten meerdere toevoegingen waarvoor de 
samenstellers de fotografie hadden gebruikt – platen die zich ook in de bnf be-
vinden. Het zijn platen die, ondanks het gebruik van foto’s, voor moderne ogen 
niet meteen voor zichzelf spreken: de fotografie wordt er op de meest abstract 
denkbare manier ingezet. En mede daardoor laten ze zien hoe, gelijktijdig met 
de presentatie van de foto’s van de straten, fotografie expliciet bedoeld was om 
een geografische, meetbare werkelijkheid weer te geven.

In de selectie voor de tentoonstelling in Melbourne is het gebied van Parijs 
als enige in alle plaatcategorieën vertegenwoordigd. Vier platen tonen elk in het 
midden één foto, gemaakt door Richebourg, van verticale dwarsdoorsnedes van 
het aardoppervlak bij steengroeves rondom Parijs. [Fig. 6.22 en 6.23] Het zijn 
geënsceneerde foto’s, met steeds een of meerdere personen in beeld die richting 
de camera kijken. Toch gaat het de fotograaf niet om die personen, het gaat, om 
te beginnen, om de deels blootliggende grondlagen. Met pen zijn op de afdruk 
van de foto een of meerdere verticale lijnen aangebracht, en letters en cijfers. 
Die letters en cijfers krijgen onder de foto een toelichting: het gaat steeds om 
specifieke mengsels van verschillende steensoorten. De werkelijke dikte van de 
lagen staat in de toelichting. Aan de rechterkant van de foto staat ‘diagramme ß’, 
een ‘section verticale du terrain, à l’échelle du plan moyen de l’image’: een ver-

76  Exposition universelle à Melbourne. France. Notice. 880, p. 50-59 
77  Léonce Élie de Beaumont (798-87) en Armand Dufrénoy (79-857) 
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6.22.1 Carte Géologique Détaillée de la France. Feuille 48 – Paris. Annexes. Perspectives 
Photographiques Pl. iii. Carrière d’argile plastique. Foto: Pierre-Ambroise Richebourg

6.22.1 detail 
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6.22.2 (plus detail 1 en 2) Carte Géologique Détaillée de la France. Feuille 48 – Paris. 
Annexes. Perspectives Photographiques Pl. ii. Carrière de pierre à bâtir. Foto: Pierre-Am-
broise Richebourg
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ticale kolom met in verschillende lagen en kleuren de verschillende grondsoor-
ten, corresponderend met de soms moeilijk zichtbare lijnen op de foto – onder 
andere kalk, klei, mergel of krijt. Aan de linkerkant is het meest opmerkelijke 
diagram te zien: een ‘profil indiquant, en raccourci, la relation entre l’image et 
la section verticale figurée par le diagramme ß’: een schematisch zijaanzicht van 
dat wat in de foto te zien is, met opnieuw de verschillende aardlagen en aan 
de linkerkant, met mathematische precisie, het objectief van de fotograaf. De 
ondertitel van deze kaarten is heel toepasselijk ‘Perspectives photographiques’: 
het gaat in de presentatie niet om enige achterliggende betekenis van dat wat is 
gefotografeerd, het doel van deze toevoeging is te laten zien dat en vanaf waar 
de fotograaf de getoonde grondlagen vastlegde. 

Op vier andere platen waren foto’s te zien van fossiele schelpen die waren ge-
vonden in de Parijse grond. [Fig. 6.23 en 24] Twee van die foto’s zijn gemaakt door 
Marville, twee andere door Richebourg. Hoewel het in eerste opzicht eenvoudige, 
goed gemaakte foto’s zijn, zijn er meerdere aspecten aan de foto’s die de beelden 
een grotere betekenis geven. Om te beginnen zijn de fossielen allemaal gelijktij-
dig vastgelegd. Het wonderlijke is dat van iedere schelp steeds twee exemplaren 
te zien zijn: van twee verschillende kanten. Blijkbaar moeten we ervan uitgaan 
dat de twee afzonderlijke schelpen als twee druppels water op elkaar lijken. Ook 
tonen de foto’s, zo vermeldt het bijschrift, de ‘grandeur naturelle’, de natuurlijke 
grootte van de fossielen. De eigenaar van de plaat had dus een één-op-één-kopie 
van de fossielen in handen, fossielen die afkomstig waren uit de historische grond 
van Parijs, het Parijs van miljoenen jaren oud. Met op de foto geschreven cijfers 
en letters krijgt de geïnteresseerde informatie over de naam en leeftijd van het 
fossiel. 

Fossielen zijn tijdopnames van een organisme, een gefixeerde inventarisatie. 
Zoals Herta Wolf al opmerkte, vertonen fossielen wat dat betreft grote gelij-
kenis met de fotografie.718 Charles Darwin noemde fossielen een neerslag van 
de tijd: ‘To act as the depository of time is a rare privilege, and the chronical 
dimension of a fossil thus gives it a very particular epistemological status. An 
object out of the past, imprisoned in geological strata, is a direct eye-witness 
to history.’719 Élie de Beaumont had een speciale band met foto’s van fossielen. 
Hij was de opvolger geweest aan het Collège de France van Georges Cuvier, 
die in 1832 was overleden. Cuvier had jarenlang een principestrijd gehad met 
Jean-Baptiste de Lamarck, die eind achttiende eeuw had gesteld dat alle soorten 

78  Wolf, ‘Positivismus, Historismus, Fotografie’, 997, p. 

79  Pascal Tassy, The Message of Fossils, met inleiding van Dominique Lecourt. New York, 
99, p. 9, geciteerd in Wolf, ‘Positivismus, Historismus, Fotografie’, 997, p. 
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levende wezens continu veranderen. Georges Cuvier was zijn grootste tegen-
stander: hij geloofde dat de variëteit in dieren en planten statisch was en nieuwe 
soorten alleen ontstaan door natuurrampen. Hij maakte een onderverdeling in 
‘orde’, ‘familie’, ‘geslacht’ en ‘specimen’. De diversiteit in fossielen – resten van uit-
gestorven specimens – kon hij verklaren door de aardlagen van de vindplaatsen 
in verschillende periodes te verdelen. Fossielen van dezelfde aardlaag waren ge-
neratiegenoten. In beide kampen ontstond een verzamelwoede. Zodra alle fos-
sielen waren geïnventariseerd, zou er immers automatisch een patroon duidelijk 
moeten worden. Het inventariseren van die verzamelingen ging tot dan toe met 
tekeningen. Toen Daguerre in 1839 zijn uitvinding aan de wetenschappers van 
de Académie de Sciences toonde, had hij ook de fossielen uit de collectie van 
het Conservatoire des Arts et Métiers gefotografeerd.720 Élie de Beaumont, zoals 

70  Zie Pinson, ‘Daguerre, expérimentateur du visuel’, 00

6.23 Charles Marville, Planche i. Etage du calcaire grossier supérieur (e). Bassin pa-
risien. Séries paléontologiques. Carte Géologique détaillée de la France. Élie de Beau-
mont. 1874
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gezegd opvolger en geestverwant van Cuvier, was lid van de commissie die het 
initiatief van Arago moest beoordelen, en moet daar toen, gezien de uitkomst, 
op z’n minst geïnteresseerd in zijn geweest. Met deze toevoegingen aan zijn le-
venswerk maakte hij 34 jaar later een stille referentie naar die prehistorie van de 
fotografie.

Een laatste plaat die de nauwe verwantschap tussen fotografie, geologie en 
wetenschap accentueert, is de plaat waarop een getekende doorsnede is te zien 
van de (toenmalige) nulmeridiaan van Parijs, waarbij de verschillende grondla-
gen in verschillende kleuren zijn aangegeven. [Fig. 6.25] Ter bevestiging van de 
juistheid van de getekende lagen zijn er kleine versies van de foto’s van de groe-
ves toegevoegd, twee aan twee, waarin gelijke aardlagen door middel van een 
gekleurde band zijn benadrukt. [Fig. 6.26] De meridiaan van Parijs was sinds 
1667 in gebruik geweest als nulpunt voor de Franse cartografie. Na de Franse 
Revolutie werd de meter gedefinieerd op basis van de Parijse meridiaan, en in 

6.24 Charles Marville. Planche iii. Etage des Sables de Beauchamp. Bassin parisien. 
Séries paléontologiques. Carte Géologique détaillée de la France. Élie de Beaumont. 
1874
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6.25 Coupe N.S. segment de la coupe générale menée suivant le méridien de Paris, 
passant par Notre-Dame. Coupes longitudinales i. Carte Géologique détaillée de la 
France. Élie de Beaumont. 1874

6.26 ‘Coupe Naturelle (Échelle de 1/1000)’, detail van Feuille 48, Annexes, Paris, waarin 
de grondlagen uit de foto’s met kleurvlakken zijn benadrukt. Carte Géologique détaillée 
de la France, Élie de Beaumont, 1874
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1809 was het François Arago die de aanvankelijke meetfouten wist te corrigeren. 
Deze bijlage bij de Carte Géologique was dus, mede vanwege de toepassingen 
van de fotografie, een impliciet eerbetoon aan de verworvenheden van Arago.

Dit was de wetenschappelijke omgeving, de context, waarin Marville de foto’s 
van de oude straten opnieuw afdrukte, en waarin ze getoond werden in Parijs in 
1878 en in Melbourne in 1880. Een omgeving waarin het verbeelden van ruimte, 
van plaats, van een stad, een kwestie was van gegevensopslag, van momentop-
names en van bewijsvoering. In 1879 had Frédéric Hennequin, voormalig gra-
veur en tekenaar van het Dépôt de la guerre, bij het Congrès International des 
Sciences géographiques tot zijn genoegen gezien dat unaniem was aangenomen 
dat de topografie de basis zou worden van het geografie-onderwijs op scholen.721 
Wat verstond men precies onder topografie? ‘La reproduction fidèle de tous les 
accidents de terrain et de tous les objets qui existent à la surface du sol. C’est une 
petite fraction de terre, photographiée, l’objectif placé dans un ballon.’722 Het 
weergeven van ruimtes, straten, gebouwen, als teken van een beheersing van de 
omgeving, een cartografie, gebeurde op vele terreinen, en de Ville de Paris zag 
de mogelijkheden voor de foto’s van het eigen territorium, ook voor de tentoon-
stelling in Australië.

Marville zou van deze overzeese bekendheid geen weet meer hebben. Hij 
overleed op 1 juni 1879 in Parijs, maar dat betekende niet dat zijn straten verge-
ten zouden worden.

7  Frédéric Hennequin, ‘La topographie préface de la géographie’, Revue de Géographie, 
879, 87-97: p. 87

7  Idem
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7. tussen organische groei en nostalgie: 
marvilles erfenis

‘Néanmoins, il est de mode, chez quelques archéologues, se posant 
comme des mieux informés, d’admirer de confiance ce vieux Paris, 
qu’ils n’ont certainement connu que dans les livres spéciaux, dans les 
anciens recueils de dessins et gravures, et de gémir sur la façon cava-
lière dont l’a “fourragé” le Baron Haussmann, qu’ils tiennent, comme 
ses oeuvres, dans un dédain profond!’

Haussmann, Mémoires723

Naast moderne attracties als het trottoir roulant, de roltrap, de metro in aanbouw 
en filmvertoningen had de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs ook een at-
tractie met een meer historische achtergrond. Langs de oevers van de Seine, ten 
noorden van de Pont de l’Alma, konden de vijftig miljoen bezoekers ook een be-
zoek brengen aan ‘Le Vieux Paris’: een reconstructie van de Pont au Change, de 
Cour de la Sainte Chapelle en andere (deels fictieve) historische gebouwen. Dit 
was geen officieel onderdeel van het grote programma. Albert Robida, illustra-
tor, journalist en sciencefictionschrijver tekende het ontwerp. De exploitatie van 
de gebouwen was in handen van ondernemer en schrijver Arthur Heulhard.724 

De bezoeker liep er vanaf de Middeleeuwen naar de Renaissance, ‘continually 
we catch glimpses of winding stairs in tiny tourelles, of little excrescences of 
houses clinging to the larger edifices, of clocks and belfries piling up in most 
picturesque confusion’, schreef de Amerikaan Ernest Peixotto in Scribner’s Ma-
gazine.725 Er was een cabaret gevestigd, ‘La Pomme de Pin’, en naast wafels, bloe-
men, sieraden en koffie, waren er kantwerk en ansichtkaarten, kristallen glazen, 
zilver en plaquettes met de naam Le Vieux Paris erin vermeld, te koop. Vieux 
Paris was een verkoopproduct geworden. 

7  Haussmann, Mémoires, Vol. iii, 89, p. 8

7  Zie Archives Nationales F//9, Exposition Universelle 900, Palais de l’Optique, 
Vieux Paris, dossier no.7, ‘Redevances fixes: Vieux Paris’, en Le vieux Paris: guide historique, 
pittoresque et anecdotique. Exposition universelle de 1900. Paris: Ménard & Chaufour, 900

75  Ernest Peixotto, ‘Some picturesque sides of the exposition. An artist’s impressions’, 
Scribner’s Magazine, Vol. xxvii, no. 5, mei 900, 55-56: p. 5
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Zoals in meerdere recente publicaties is benadrukt, was het tonen van mensen 
uit met name gekoloniseerde landen vanaf de laatste kwart van de negentiende 
eeuw een gebruik geworden op de wereldtentoonstellingen: de bezoekers kre-
gen de illusie even in een ‘andere wereld’ te zijn, waar de bewoners dezelfde 
bezigheden zouden hebben als altijd.726 Het superioriteitsgevoel dat hiermee sa-
menhing stond in scherp contrast tot de vaak erbarmelijke werk- en leefomstan-
digheden van de tentoongestelde mensen. Vrijwel gelijktijdig ontstond bij inter-
nationale tentoonstellingen, en later ook bij wereldtentoonstellingen een andere 
attractie: de gereconstrueerde oude stad. ‘Old London’, ‘Vieil Anvers’, ‘Alt-Berlin’ 
én ‘Vieux Paris’ werden steeds intensiever herleefbaar op de tentoonstellingen. 
Zo was er in 1884 in Turijn een replica te zien en te bezoeken van een middel-
eeuws kasteel, in 1886 in Londen was er een ‘Old London Street’, en in 1889 was 
een van de attracties in Parijs, bij de eeuwviering van de Revolutie, een volledige 
replica van de Bastille. In 1896 in Berlijn was een enkele straat of gebouw niet 
langer voldoende. ‘Alt-Berlin’ bestond uit een volledige kleine stad van 4,5 hec-
tare, die de bezoeker dankzij een ‘historische’ toren kon overzien. Er waren een 
doolhof van Nederlandse origine en een theater waar historische gebeurtenis-
sen werden nagespeeld door vijfhonderd deelnemers, die dagelijks van 13 tot 23 
uur in historische klederdracht rondliepen. Alexander Geppert omschrijft het 
geheel als een attractie van ‘explicit and deliberately chronotopic character’; het 
was de bedoeling om de bezoekers terug in de tijd te brengen.727 De enorme 
populariteit bracht wel conflicten met zich mee. De Verein für die Geschichte 
Berlins beklaagde zich dat de historische juistheid het hier en daar verloor van 
de commercie, omdat sommige ondernemers reclames ophingen van moderne 
producten.728 

Teruggaan in de tijd, en in de geschiedenis van een stad, werd rond 1900 een 
lucratieve attractie. Dat is ook te zien aan de interesse voor de straatfoto’s van 
Marville. Niet alleen het uiterlijk van Parijs zou na zijn dood nog verder trans-
formeren, ook de foto’s zelf ondergingen een transformatie. De lege straten wer-
den getoond in een museum, ze werden beschreven, en ze werden onderdeel 
van een genre. Dit laatste hoofdstuk heeft die transformatie als onderwerp. Een 
transformatie die begint en eindigt op de plek waar de foto’s ook zijn ontstaan, 
in de collecties van de Ville de Paris. Eerst wordt op basis van eerdere onderzoe-

76  Zie over dit onderwerp o.a. Wyss, Die Pariser Weltausstellung 1889, 00; Dujardin, 
Ethnics and Trade, 007; Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch et al, Zoos Humains. 
Au temps des exhibitions humaines. Paris: La Découverte, 00 
77  Geppert, Fleeting Cities, 00, p. 55

78  Idem, p. 5
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ken de veranderde belangstelling voor de stadsgeschiedenis besproken, waarbij 
duidelijk wordt dat de fotografie in eerste instantie niet het medium is dat de 
stadsmusea en -historici geschikt achten voor hun presentaties. Daarna gaat het 
specifiek om de foto’s van Eugène Atget en twee latere tentoonstellingen waar 
de foto’s van Marville getoond werden en besproken zijn, waaruit blijkt dat zelfs 
dan de melancholische blik die de foto’s zouden karakteriseren nog maar zijde-
lings aanwezig is.

7.1 Paris démoli: monumentenzorg op stadsniveau tot 1900

Historici kregen rond de eeuwwisseling steeds meer belangstelling voor het ge-
wone leven, de aandacht ging niet maar alleen naar de monumentale gebou-
wen, ook straten met gewone huizen werden beschreven en verbeeld. Ruth 
Fiori beschrijft die ontwikkeling in haar proefschrift over het ontstaan van de 
bewustwording van de waarde van het Parijse erfgoed.729 In 1898 werd na een 
voorbereidingstijd van bijna veertig jaar Musée Carnavalet geopend. Een deel 
van de collectie was in vlammen opgegaan bij de brand in het Hôtel de Ville van 
1871, en daarna was er op allerlei manieren gepoogd de collectie opnieuw op te 
bouwen. Jules Cousin, die sinds 1870 bibliothecaris was van de bibliotheek van 
de Ville de Paris en al zijn boeken in het vuur verloor, liet de toekomstige biblio-
theek uit twee aparte delen bestaan: een administratief deel, dat de ambtenaren 
voor hun werk in het Hôtel de Ville konden benutten, en het andere deel werd 
een historische bibliotheek, waar ‘des érudits’ gebruik van konden maken. Op 
13 januari 1874 opende de Bibliothèque historique de la Ville de Paris haar deu-
ren in het gebouw waar ook het museum was gevestigd, het Hôtel Carnavalet. 
In 1880 was in dit museum de eerste tentoonstelling te zien van de collectie 
archeologische vondsten die Vacquer had opgegraven. In een beknopte toelich-
ting voor bezoekers uit 1891 op de tentoongestelde collectie van bibliotheek en 
museum wordt het bestand van een deel van het museum specifiek omschreven 
als ‘vues du vieux Paris’.730 Dat waren geen foto’s maar prenten, gravures uit de 
zeventiende en achttiende eeuw, en schilderijen van Parijse monumenten uit 
diezelfde periode, met opvallend veel werk van Hubert Robert.731 Met de schen-

79  Ruth Fiori, L’invention du vieux Paris: Naissance d’une conscience patrimoniale dans la 
capitale. Brussel: Editions Mardaga, 0, p. 76

70  ‘Notice sommaire des monuments et objets divers relatifs à l’histoire de Paris et de la 
Révolution française exposées au Musée Carnavalet’, nn, sl, 89, p. 
7  Hubert Robert (7-808), bijgenaamd Robert des ruïnes
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king van meerdere omvangrijke collecties groeide het museum met de biblio-
theek al snel uit het pand. In 1895 verhuisde de Bibliothèque historique naar het 
naastliggende Hôtel Lepeletier. Het was een scheiding die ook voor de foto’s van 
Marville grote gevolgen zou hebben. 

In 1874 was ook de Société de l’Histoire de Paris et de l’Ile de France opgericht, 
een vereniging die zich inzette voor het behoud van erfgoed, met als doelstelling 
politiek zo neutraal mogelijk te blijven. Daarom wilde zij geen aandacht beste-
den aan recente geschiedenis. ‘[L’intérêt] s’étend à tous les souvenirs du passé, 
aux travaux qui assurent la conservation des anciens monuments, aux décou-
vertes qui mettent en lumière des ruines enfouies sous le sol’.732 Meerdere private 
initiatieven volgden en in 1898 sloot het stadsbestuur zich aan bij de groeiende 
belangstelling voor de lokale geschiedenis met de instelling van de Commission 
municipale du Vieux Paris. Doelstelling was het opvullen van de lacune die de 
overige verenigingen openlieten: 

Rechercher les vestiges du vieux Paris, d’en dresser l’inventaire, de constater 
leur état actuel, de veiller dans la mesure du possible à leur conservation, 
(...) d’en fixer des images authentiques; en un mot, de tenir les Parisiens, par 
l’intermédiaire de leurs élus, au courant de toutes les découvertes intéres-
sant l’histoire de Paris et son aspect pittoresque.733 

In de praktijk kon de vereniging, door een samenstelling van zowel experts uit 
het veld als gemeenteraadsleden, belangrijk erfgoed behoeden voor sloop. Een 
van de drie sous-commissions was verantwoordelijk voor het behoud van ‘as-
pects pittoresques et artistiques (...) à l’aide de la photographie et des divers pro-
cédés artistiques, de façon à assurer le souvenir des parties de la ville appelées 
forcément à disparaître, ou présentant un caractère pittoresque.’734 Hier werd fo-
tografie dus expliciet ingezet om de herinnering van de ‘pittoreske en artistieke’ 
delen van de te slopen gebouwen te bewaren. De eerste aflevering van de Procès-

7  Charles Jourdain, Assemblé générale du  mai 88, Bulletin de la Société de l’histoire 
de Paris et de l’Ile-de-France, tome xi, 88, p. 70, geciteerd in Fiori 0, p. 8

7  Discours van Alfred Lamouroux, geciteerd bij de bijeenkomst van 8 januari 898, 
Procès-verbaux de la Commission du Vieux Paris, 898, fasicule no. , p. ; geciteerd in Ruth 
Fiori, La construction d’une conscience patrimoniale parisienne à la fin du xixe siècle: acteurs, 
pratiques et représentations (1884-1914). Thèse d’histoire de l’art soutenue par Melle Ruth 
Fiori, Doctorante à l’Université de Paris i.  vols., 009, pp. 99-00

7  Idem, p. . De andere twee sous-commissions houden zich bezig met respectievelijk 
het bijhouden van een inventaris van relevante historische zaken, en met het overzien van 
opgravingen en sloopwerkzaamheden.
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verbaux werd al meteen afgesloten met een foto van de ‘Découverte de l’enceinte 
de Lutèce avant la fouille’. Wie de foto heeft gemaakt wordt niet vermeld. In de 
verslagen van de vergaderingen staat de aankoop van foto’s vaak op de agenda.

Het werd steeds gangbaarder het verdwijnen van erfgoed expliciet te benoe-
men en te betreuren.735 Het Bulletin de la Société des amis des monuments pa-
risiens kreeg in 1888 de rubriek ‘Paris démoli’. Daarin komen monumenten ter 
sprake die in het verleden zijn gesloopt. Illustraties kwamen onder andere uit 
Lenoirs Statistique Monumentale.736 Op de wereldtentoonstelling van 1889 had 
de Ville de Paris net als in 1878 een eigen tentoonstelling. De Service des travaux 
historiques en de Service du plan de Paris kregen een aparte presentatie, waarbij 
opvalt, in vergelijking tot vorige jaren, dat alle deelnemende kunstenaars en au-
teurs in de catalogus bij naam genoemd werden. Dat geldt overigens niet voor 
de (deels door Marville gemaakte) reproducties van de kaarten voor de Atlas 
des anciens plans de Paris. Naast de Histoire Générale was er expliciet aandacht 
voor de transformatie van Parijs, zonder dat er ook maar één foto werd gebruikt. 
De stad gaf de voorkeur aan een artistieke, geromantiseerde blik. Het is of de 
foto’s volledig van de agenda waren verdwenen. De Service du plan presenteer-
de ‘Vues comparatives indiquant les transformations survenues dans Paris de 
1789 à 1889, d’après les esquisses exécutées par M. Hochereau’, met onder andere 
een ‘Vue de la Bastille et de ses environs en 1789’, geschilderd en getekend door 
Hoffbauer.737 Ook verder was er bij de presentatie van de Service du plan ruim 
aandacht voor artistieke interpretaties van de transformatie: de dienst toonde 
‘Vues prises à la halle au blé avant sa transformation’ in olieverf en aquarel van 
Maurice Emmanuel Lansyer, en daarnaast ook een serie andere straatgezichten 
van zijn hand.738 [Fig. 7.1-3] Het waren straten die kort nadat hij ze schilderde 
alsnog zouden worden gesloopt. De perspectieven van de straatgezichten, nu in 
de collectie van Musée Carnavalet, zijn op z’n minst sterk geïnspireerd door het 
werk van Marville, met als groot verschil dat de personages op de schilderijen 
wél zichtbaar zijn. Een vergelijking tussen het schilderij van Lansyer van de rue 
Galande en een foto van Marville, twintig jaar eerder genomen, laat dit duide-
lijk zien. [Vergelijk fig. 7.3 met fig. 7.4] Opvallend is dat er in 1888, in de tijd dat 

75  Zie hierover bijvoorbeeld Wessel Krul, ‘Tegen het erfgoed: over vooruitgang en vanda-
lisme’, in: Grijzenhout (red.), Erfgoed, 007, p. 65-0

76  Fiori 009, p. 6

77  Exposition universelle de 1889. Exposition spéciale de la Ville de Paris. Travaux historiques 
et plan de Paris. (Extrait du catalogue général). Paris: Imprimerie et librairie centrales des 
chemins de fer, 889, p. 8
78  Maurice Emmanuel Lansyer (85-89)
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Lansyer zijn schilderijen maakte, kort voor de sloop, ook opnieuw tekeningen 
werden gemaakt van de gevels van de te slopen façades, net zoals in 1851 aan Da-
vioud was opgedragen. Musée Carnavalet heeft bijna tweehonderd tekeningen 
in bezit die rond 1888 gemaakt zijn door Jules Gaildrau. Ook van de rue Galande 
maakte hij heel gedetailleerde tekeningen. [Fig. 7.5] Helaas is er weinig bekend 
over het ontstaan of het doel van deze omvangrijke serie van Gaildrau. Wel we-
ten we dat hij zich specialiseerde in tekeningen van theaterkostuums en -scè-
nes.739 Daarnaast moeten Gaildrau en Marville elkaar ten minste van naam ge-
kend hebben; ze waren leeftijdgenoten en werkten in dezelfde kringen. Er is één 
object dat suggereert dat er meer overlappingen waren: het Musée Carnavalet 
bezit een door Marville gemaakte fotografische reproductie van een prent van 
Gaildrau. [Fig. 7.6] Het is een weergave van alle belangrijke gasten op een feest 
dat ‘Le commerce de Paris’ op 9 maart 1874 in het Tribunal de Commerce aan-
bood aan maarschalk Patrice de MacMahon, van 1873 tot 1879 de president van 
de Republiek. Het gebouw was Marville bekend, de gasten nog meer. In de rand 

79  Jules Gaildrau (86-900)

7.1 Maurice Emmanuel Lansyer, ‘Vue intérieure de l’ancienne halle au blé, en 1886’, 
ca. 1886. Olieverf op doek, 38 x 46 cm. Musée Carnavalet, p198. [Met etiket op ach-
terkant: ‘Plan de Paris. Inv. no. 84. 29 Xbre 1888’] 
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onder de prent heeft (waarschijnlijk) de tekenaar de portretten van alle bekende 
personen opnieuw getekend, en daaronder hun naam geschreven. [Fig. 7.6.1] 
Uiteraard is de maarschalk prominent aanwezig, maar naast hem, links, staan 
twee goede bekenden van Marville: Davioud en Alphand, direct bij de hoge po-
liticus Louis Buffet – mogelijk hebben die ervoor gezorgd dat Marville bij de 
opdracht betrokken werd. Bij het maken van de prent heeft Gaildrau duidelijk 
gebruikgemaakt van bestaande portretfoto’s van de prominenten. Dat Marville 
van de prent en de toelichting vervolgens weer een foto maakte ten behoeve van 
de reproductie – en daaronder ook zijn eigen reliëfstempel zette – laat zien hoe 
pragmatische en esthetische overwegingen elkaar in deze tijd in een geforceerde 
balans hielden. De gasten van het diner waren makkelijker en mooier te rang-
schikken in een tekening, maar hun gelijkenis kon het beste worden ontleend 
aan de fotografie. Een parallel mechanisme heeft zich mogelijk voltrokken met 
betrekking tot de ‘rélevés’ van de straten die Davioud begin jaren vijftig maakte, 

 7.2 Maurice Emmanuel Lansyer, ‘La rue Saint-Julien-le-Pauvre, en 1886’, 1886. Olie-
verf op doek, 41 x 33 cm. Musée Carnavalet, p205



0

de opdracht die Marville in de jaren zestig kreeg en de tekeningen van de straten 
die Gaildrau vervolgens in 1888 zou maken. Op dat moment waren de schetsen 
van Davioud immers opnieuw in bezit van de Ville de Paris.

Hoewel er op papier alles aan was gedaan om de bezoekers van de tentoon-
stelling van 1900 verbaasd te doen staan over de transformatie die de stad had 
ondergaan, en de tentoonstelling al in 1892 was aangekondigd, was in de prak-
tijk lang niet al het werk voltooid. ‘Le métropolitain, il est vrai, était en voie 
d’exécution,’ schreef Adolphe Démy achteraf. Pas vier maanden na de opening 
van de tentoonstelling reed de metro ook. ‘En attendant, les travaux continuai-
ent et, au début de la foire cosmopolite, Paris présentait encore en maints en-
droits des voies éventrées et des rues coupées de tranchées.’740

De wereldtentoonstelling van 1900 vond plaats langs de oevers van de Seine, 
vanaf het Champ de Mars tot het Trocadéro, met ook een deel op de Champs-

70  Adolphe Démy, Essai historique sur les expositions universelles de Paris. Paris: Librairie 
Alphonse Picard et fils, éditeurs, 907, p. 5

7.3 Maurice Emmanuel Lansyer, ‘La rue Galande, en 1888.’ Olieverf op doek,  
46 x 38 cm. Musée Carnavalet, p202





7.4 Charles Marville, ‘Rue Galande (de la place Maubert)’, 1866. Albuminedruk, 23 x 36 
cm, Musée Carnavalet, ph 743

7.5 Jules Gaildrau, ‘Rue Galande No. 1 à 13’, 1888. Tekening, 25 x 49 cm, Musée Carnavalet, 
d.10560





Elysées. Er waren protesten tegen de hoge kosten, onder meer vanwege de sloop 
van het Palais d’Industrie en de bouw van de Pont Alexandre iii, het Grand 
Palais en het Petit Palais.741 Joseph-Antoine Bouvard was sinds 1891 Directeur 
des travaux als opvolger van Alphand, die dat jaar was overleden. Ook was hij 
rechterhand van de commissaire général, Alfred Picard. Bouvard, in 1873 in We-
nen nog persoonlijk betrokken bij het ontwerp van de vitrines tournantes en de 
foto’s van Marville, had de plattegrond van de wereldtentoonstelling van 1900 
ontworpen. Later zou hij nog de plattegrond van Buenos Aires ontwikkelen in 
de aanloop van de wereldtentoonstelling daar van 1910.742 

In de aparte catalogus van de presentatie van de Service des travaux histori-
ques et du plan de Paris als onderdeel van de speciale tentoonstelling van de 
Ville de Paris op de wereldtentoonstelling van 1900 waren er, voor zover is na te 
gaan, slechts enkele foto’s van Marville te zien. Ze staan omschreven als ‘Paris 

7  In ruil voor extra financiering kreeg de Ville de Paris na afloop van de tentoonstelling 
het beheer over het Petit Palais. 
7  Novick, ‘Planes y proyecto para Buenos Aires’, Nov. 998 

7.6 Charles Marville, ‘Fête offerte à Mr. le Mal. de Mac Mahon, duc de Magenta, 
Président de la République par le Commerce de Paris, le 9 mars 1874, au Palais du 
Tribunal’, albuminedruk van een tekening van Jules Gaildrau, 1874. 





disparu – Quartier des Halles, Saint-Germain, Saint-Michel, Saint-Victor. (Vues 
photographiques prises antérieurement aux travaux de voirie exécutés de 1860 
à 1870). (4 cadres.)’743 Hoewel fotograaf noch opdrachtgever wordt genoemd, 
ligt het gezien de datering en de omschrijving voor de hand dat dit de foto’s 
van Marville waren, nu afgedrukt door Emonts. Om dit te verklaren moeten we 
teruggaan naar wat er direct na zijn Marvilles dood met zijn erfenis gebeurde.

7  De presentatie omvat  catalogusnummers, ‘Paris disparu’ is nummer 9. Paul Le 
Vayer, Exposition Universelle de 1900. Ville de Paris, Service des travaux historiques. Paris: Im-
primérie nouvelle, (association ouvrière), 900, p. 8

7.6.1 detail





7.2 Marvilles entree in de Bibliothèque historique

Na Marvilles overlijden op 1 juni 1879 toonde het stadsbestuur grote belangstel-
ling om de negatieven van de weduwe Marville over te nemen.744 Op 26 juni 
schreef een ambtenaar haar: 

J’ai l’honneur de vous rappeler que l’administration municipale avait, à di-
verses époques, commandé à feu votre mari, une série d’environ 700 clichés 
photographiques exécutés d’après les rues anciennes que faisaient disparaî-
tre les nouveaux travaux de viabilité. M. Marville avait été autorisé à con-
server chez lui ces clichés dont il tirait des épreuves, quand les besoins du 
service l’exigeaient.745 

Er werd dus gesuggereerd dat er een overeenkomst was waarbij de negatieven 
ook eigendom waren van de stad. De weduwe Marville heeft niet gereageerd, en 
drie jaar later ontving de stad een brief van Armand Guérinet over de negatie-
ven, Jeanne-Louise Leuba was op 29 juli 1882 overleden.

Armand Guérinet, uitgever van kunstboeken, had de zaak van Marville over-
genomen. Hij noemde zijn onderneming zelfs ‘ancienne Maison Marville’.746 
Toch zette hij het fotoatelier niet voort, maar probeerde hij de inboedel te ver-
kopen. De negatieven waren ‘onmogelijk om van te werken’, zo schreef hij aan 
collega kunstboekuitgever Adolphe Giraudon, aan wie hij zoveel mogelijk van 
Marvilles erfenis probeerde over te doen.747 Zoals Sarah Kennel suggereert, was 
het grootste deel van Marvilles negatieven, dat van de straten, niet interessant 
voor Giraudon, die immers voornamelijk belangstelling had voor kunstrepro-
ducties en architectuurfoto’s. Guérinet schreef daarom op 13 november 1882 aan 
de Directeur des travaux de Paris dat hij de negatieven van Marville drie jaar 
eerder had overgekocht.748 

7  Hoewel Marville oftewel Charles-François Bossu nooit met Jeanne-Louise Leuba was 
getrouwd, heeft hij zijn eigendom aan haar vermaakt. Zie Kennel, ‘Charles Marville, Hidden 
in Plain Sight’, 0, p. 

75  Opzet van de brief van 6 juni 879 van een ambtenaar van de Service des beaux-arts 
aan ‘Madame Marville’, Dossier Marville-Emonts-Guérinet, Musée Carnavalet
76  In het briefhoofd van het briefpapier dat Guérinet gebruikte in zijn correspondentie 
aan de Ville de Paris noemde hij zich ‘Ancienne Maison Marville, photographe des musées 
nationaux et de la Ville de Paris. Armand Guérinet, Successeur, ouvrages spéciaux d’art in-
dustriel et décoratif ’, zie bijvoorbeeld de brieven van  november en 5 december 88. Idem.
77  Kennel, ‘Charles Marville, Hidden in Plain Sight’, 0, p. 

78  Brief van  november 88 van Armand Guérinet aan de Directeur des travaux de 
Paris. Dossier Marville-Emonts-Guérinet, Musée Carnavalet
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Interessant is dat hij daarbij aangeeft hoe de negatieven zijn geordend: 40 
negatieven van recente ‘travaux’ (boulevard Henri iv, avenue de l’Opéra, rue 
d’Alésia, rue Sorbier etc.), 60 clichés van ‘travaux de la Ville, autre série’, 92 nega-
tieven van ‘modèles d’appareils à gaz’ (de straatlantaarns); een serie ‘Monuments 
publics en Eglises’, ongeveer 150 clichés van ‘concessions sur la voie publique, 
bureaux d’omnibus, urinoirs, squares, Parc Monceaux, Bois de Boulogne’; en 
een ‘Album du Vieux Paris’ van ongeveer 425 clichés – dat is de verzameling die 
Marville in 1873 opnieuw had afgedrukt. En dit was de eerste keer dat de serie 
foto’s van Marville omschreven werd als een album, hoewel het voor zover be-
kend ging om glasnegativen.

Guérinet vroeg de stad bij de betaling rekening te houden met de waarde van 
het glas; de waarde van de afbeeldingen was in de ogen van de uitgever verwaar-
loosbaar. Een week later specificeerde hij, blijkbaar op verzoek van de stad, de 
kosten. Hij heeft het over ongeveer duizend negatieven van 30 x 39 cm, en onge-
veer vijftig van 40 x 50 cm.749 De Champeaux, de Inspecteur des beaux-arts die 
het dossier op zich had genomen, verwachtte niet dat Guérinet geld zou vragen 
voor de negatieven. Dit blijkt uit een interne notitie van De Champeaux aan de 
Directeur des travaux op 25 november. 

M. Guérinet, acquéreur de l’atelier de photographie de feu M. Marville, ne 
conteste pas que la Ville soit propriétaire des divers clichés exécutés par ce 
photographe pendant un long intervalle de temps, pour le Service des Tra-
vaux. Il reconnait même que ces clichés ont été payés à un prix très élevé qui 
permet de supposer que la valeur des plaques de verre avait été comprises 
dans les mémoires du [onleesbaar] Marville. 

Aan de andere kant had Guérinet de negatieven wel drie jaar bewaard, omdat 
de stad of ‘les particuliers’ er nieuwe afdrukken van zouden kunnen bestellen. 
Daarom leek het De Champeaux toch redelijk Guérinet een bescheiden bedrag 
te betalen. De Inspecteur des beaux-arts deed wel een opmerkelijke suggestie: 

Si M. le Directeur était disposé à accueillir la réclamation de M. Guérinet 
dans ces conditions, le Service des beaux-arts pourrais [sic] s’entendre avec 
M. le Conservateur du Plan de Paris, qui est intéressé plus directement à la 
conservation de ces documents que le bureau des Travaux historiques, tant 

79  Brief van  november 88 van Armand Guérinet aan De Champeaux, Inspecteur des 
Beaux-Arts. Dossier Marville-Emonts-Guérinet, Musée Carnavalet.
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pour le récolement de ces clichés, que sur les mesures à prendre relative-
ment à leur dépôt dans les magasins de la ville.750 

Ofschoon de Service des travaux historiques, als onderdeel van de Service des 
beaux-arts, al vanaf 1873 samen met de Service du plan interesse had getoond 
voor de foto’s van Marville, die oorspronkelijk voor die laatste dienst waren ge-
maakt, verwees De Champeaux de zorg voor de negatieven nu toch weer naar 
de Service du plan, omdat die dienst zich ‘meer direct’ bezighield met het on-
derwerp van de foto’s. De Directeur des travaux was het eens met deze uitspraak, 
de Conservateur du plan de Paris werd geïnformeerd, en zo kwamen alle ne-
gatieven terecht in de opslag van de Service du plan. Uiteindelijk zouden ze 
terechtkomen in de collectie van de Bibliothèque historique, maar dat zou nog 
wel enkele jaren duren.

Naarmate het Musée Carnavalet en de bijbehorende bibliotheek zich meer 
openstelden voor publiek, leek ook de belangstelling voor fotografie te groeien. 
In de begroting van de ‘Bibliothèque et musée historique de la Ville’ in 1887 werd 
met nadruk genoemd dat het ‘dépôt des clichés photographiques’ al een aanzien-
lijke omvang had, met zo’n 1500 negatieven, en werd aangevuld met ‘vues des 
quartiers de Paris menacés ou atteints par les démolitions.’751 Met slechts een klei-
ne verhoging in het budget zou deze collectie ‘reproducties’ nog verder uitgebreid 
kunnen worden. De verzameling was bedoeld om de negatieven ter beschikking 
te stellen van wetenschappers en had geen commercieel oogmerk. Hierop werd, 
zo schreef de ambtenaar, nauwlettend toegezien door de conservator.

Deze conservator was Paul-Marie-Victor Le Vayer, Inspecteur des travaux his-
toriques.752 Vanaf 1898 had de Bibliothèque historique de la Ville de Paris, waar 

750  Interne notitie van De Champeaux, Inspecteur des beaux-arts, aan de Directeur des 
travaux de la Ville de Paris, 5 november 88. Dossier Marville-Emonts-Guérinet, Musée 
Carnavalet.
75  Conseil Municipal de Paris, 887. ‘Rapport présenté par M. Chassaing, au nom de la 
Commission du Budget, sur les articles  à , 6 et 7 du project du budget des Dépenses 
de l’exercice 888 (Bibliothèque et musée historique de la Ville), p. 0. Volgens Liza Daum, 
voormalig hoofd van de fotoverzameling van de bhvp, werden er tussen 885 en 889 in 
totaal 566 foto’s aangekocht. Maar zoals Clark daarbij opmerkt is het goed mogelijk dat het 
ware aantal hoger lag aangezien niet alle foto’s die in de collectie werden opgenomen, geregis-
treerd werden. Zie Clark, Paris and the Cliché of History, 08, p. 8n78

75  Paul Le Vayer (85-9) was vanaf 7 april 88 commis principal du bureau des 
beaux-arts bij de Service des travaux historiques, op 0 juli 887 heeft hij als Inspecteur des 
travaux historiques de la Ville de Paris en sécrétaire-adjoint toegang tot de séances van de 
Commission administrative des travaux historiques; op 7 juli 896 wordt hij omschreven als 
Inspecteur des travaux historiques chargé des fonctions de conservateur de la Bibliothèque et 
des Collections historiques de la Ville
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inmiddels ook de Service des travaux historiques (sth) bij was ingetrokken, 
geen officiële band meer met de historische collecties van het Musée Carnavalet. 
De band met de Service des beaux-arts was in 1895 al verbroken. De sth stond 
nu direct onder leiding van de prefect. Aan het hoofd van de sth stond de In-
specteur des travaux historiques, Le Vayer. Zoals deze in zijn toelichting op de 
tentoonstelling van 1900 van de sth op de wereldtentoonstelling vermeldt, had 
hij de regie over de presentatie en werd er besloten de opbouw vrijwel gelijk te 
houden aan die van 1889.753 Toch was er één groot verschil: de foto’s van Mar-
ville waren weer te zien, zij het in een andere afdruk dan in 1878; de herdrukken 
die Marville zelf had gemaakt in 1873 en 1876 waren immers opgenomen in de 
collectie van de Bibliothèque Administrative de la Ville de Paris, tegenwoordig 
de Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, in de collectie van Musée Carnavalet, en 
achtergelaten in Melbourne.754 De Bibliothèque historique, met daarin de sth, 
had na de scheiding van de bibliotheek en het museum geen beschikking meer 
over de afdrukken, wel over de glasnegatieven. In 1899 had Le Vayer daarom 
Pierre Emonts opdracht gegeven alle negatieven van Marville opnieuw af te 
drukken. Volgens de gegevens van de bhvp heeft de fotograaf tussen april 1899 
en november 1901 884 afdrukken gemaakt van de negatieven van Marville, 865 
van het formaat 40 x 30 cm, en 19 exemplaren van 51 x 41 cm.755 Emonts om-
schrijft ze in een van zijn facturen hiervoor als ‘tirages des clichés de l’ancienne 
collection Marville (vues de Paris)’. Niet alleen kwam het werk van Marville zo 
opnieuw onder de aandacht, onder andere in de Bibliothèque historique zelf; de 
interesse zorgde ook voor de productie van nog veel meer foto’s van vieux Paris 
door een andere fotograaf, Eugène Atget.

75  Le Vayer, Exposition Universelle de 1900, 900, p. 7
75  De foto’s werden zonder de vermelding van Marvilles naam in de catalogus van de 
bhdv omschreven als ‘no. 07.  mars 875. Vues des rues, places, marchés et subsidai-
rement des monuments de Paris, reproduits par la photographie. Environ 00 pièces, en 
feuilles, renfermées dans  portefeuilles et un paquet-in-folio. Origine: envoi de M. le Préfet. 
Pas de prix, don.’ In totaal bezit de bibliotheek 0 foto’s die in de jaren zestig alfabetisch zijn 
ingebonden in albums, en daarnaast ongeveer 60 foto’s van lantaarns, kiosken en urinoirs. 
Het Musée Carnavalet bezit ongeveer 000 afdrukken. De bhvp, heeft 0 afdrukken die 
Marville zelf heeft gemaakt. Zie Reynaud, ‘Marville and Old Paris’, 0, p. n-5

755  Dossier Marville, Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Een overzicht uit ditzelfde 
dossier geeft aan dat er van de 70 glasnegatieven in de collectie van de bhvp, 50 ‘cassées’, 
dus gebroken zijn. Welke dat zijn, wordt niet vermeld. Marie De Thézy gebruikte deze af-
drukken van Emonts voor haar publicaties over Marville, op sommige afbeeldingen zijn de 
barsten in de negatieven ook zichtbaar.
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7.3 Marcel Poëte, Eugène Atget en tout le vieux Paris

Hoewel de geschiedenis van de foto’s van Eugène Atget de afgelopen jaren volop 
in tentoonstellingen en publicaties onder de aandacht is gebracht, is zijn werk in 
de receptie zo vervlochten met het werk van Marville dat het op deze plaats ook 
speciale aandacht verdient.756 Anders dan Marville, die voor zijn serie ‘vues des 
rues’ specifieke locaties fotografeerde, zonder rekening te houden met aanwe-
zige monumenten of gebouwen van historische betekenis, koos Atget met na-
druk gebouwen en locaties die ‘oud’ waren. Zelden of nooit is er iets te zien wat 
later dan aan het begin van de negentiende eeuw is gebouwd: deuren van oude 
hôtels particulier, médaillons, trappen, houtwerk, schoorstenen, binnenplaatsen 
en fonteinen.

Atget begon met fotograferen in 1892. In 1897, gelijktijdig met de instelling 
van de Commission du Vieux Paris, verkocht hij zijn eerste beelden aan Parijse 
instituten.757 Eerst werkte Atget aan twee series, ‘Paris pittoresque’ en ‘Le Vieux 
Paris’, maar vanaf 1900 richtte hij zich enkel nog op die laatste, al concentreerde 
hij zich vooral op de beeldhouwwerken, ornamenten en andere artistieke de-
tails in het straatbeeld. Daarom veranderde hij de omschrijving in ‘L’Art dans 
le vieux Paris’. In 1901 begon hij met ‘Environs de Paris’, met kerken, kastelen 
en tuinen, en in 1906 begon hij zijn derde grote serie, die hij ‘Topographie du 
vieux Paris’ noemde, op speciaal verzoek van Marcel Poëte, voor wie Atget het 
woord ‘Topographie’ in zijn serie-titel opnam. ‘Quand Atget travaille à sa série 
Topographie, les vues de Marville sont donc d’ores et déjà intégrées à la collec-
tion de l’institution,’ stelt Guillaume Le Gall in de Atget-catalogus van 2007, het 
werk van Marville was inmiddels al zo geïntegreerd binnen de bibliotheek dat 
het kon worden uitgebreid.758 Het is de enige serie, aldus Le Gall, waarbij Atget 

756  Kevin D. Moore, Old Paris and Changing New York: Photographs by Eugène Atget and 
Berenice Abbott, Cincinatti: FotoFocus, in association with Yale University Press, 08; Gal-
lonet, Carlos, Ann Canosa, et al. Eugène Atget: Old Paris. Tent. Cat. Madrid, mapfre Foun-
dation, 7 mei-7 aug. 0; Rotterdam, Nederlands Fotomuseum,  sept. 0-8 januari 
0; Paris, Musée Carnavalet, 8 april-9 juli 0; Sydney, Art Gallery of New South Wales, 
 aug.- nov. 0. Madrid: Fundacion Mapfre, 0, en Aubenas en Le Gall, Atget. Une 
rétrospective, 007

757  Als eerste openbare collecties die Atgets werk kopen, tussen 897 en 900, noemt Sylvie 
Aubenas achtereenvolgens het Musée national des Monuments français, het Musée Carnava-
let, de Bibliothèque historique de la Ville de Paris en de Bibliothèque de l’Arsenal. Zie de lijst 
in Sylvie Aubenas, ‘Le collectionneur collectionné’, in: Atget. Une rétrospective. 007, 50-59: 
p. 58

758  Guillaume Le Gall, ‘Un photographe archéologue’, in: Atget. Une rétrospective. 007, 
5-9: p. 7
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een systematische benadering vasthield in zijn administratie. Het catalogussys-
teem van de Bibliothèque historique zou voortaan uitgaan van straatnamen en 
buurten, en zo is het nog steeds. 

Poëte was vanaf 1903 de nieuwe hoofdconservator van de Bibliothèque his-
torique. In 1906 begon hij een grote reorganisatie binnen de Bibliothèque his-
torique. Poëte vond dat de stad Parijs in de Bibliothèque historique niet alleen 
als intellectueel concept moest worden gezien, maar als een levend organisme, 
waarbij heden en verleden met elkaar in verbinding stonden. 

(...) ces oeuvres de toutes sortes, cette production journalière ne sauraient 
constituer un fonds isolé: il faut rattacher ce présent au passé, et c’est Paris, 
dans les transformations de son être à travers les âges, qu’il importe de pou-
voir suivre sur les rayons de la Bibliothèque.759

Marcel Poëte had geen achtergrond als verzamelaar, hij was opgeleid als archi-
varis.760 Hij was een Chartiste, afgestudeerd aan de École des Chartes, een van 
de eerste opleidingen waar een positivistische benadering werd gehanteerd met 
betrekking tot geschiedschrijving. Studenten kregen les in technische vaardig-
heden zoals paleografie, epigrafie en vergelijkende filologie. Het doel was niet de 
geschiedenis zo geloofwaardig mogelijk tot leven te wekken in verhalen of beel-
den, het ging om het traceren van gebeurtenissen met behulp van een nauwkeu-
rige bestudering van documenten.

Poëte zou vanaf 1914 naast zijn baan bij de bibliotheek ook gaan lesgeven aan 
de École pratique des Hautes-Etudes over de geschiedenis van Parijs. Vanaf 1919 
initieerde hij het vak ‘Introduction à l’urbanisme’. Daardoor wordt hij gezien 
als een van de grondleggers van de urbanistiek.761 Opvallend is het belang dat 
Poëte toekende aan de straat: die is voor de ontwikkeling van de stad essentieel. 

759  ‘Paris, semeur d’idées, doit être représenté à la Bibliothèque par une sélection d’ou-
vrages synthétisant son rôle intellectuel et social. Ajoutons le plan, la reproduction photo-
graphique des rues ou édifices et des scènes de la vie parisienne, et nous aurons un aperçu du 
vaste cadre qu’au simple point de vue de l’existence courante de la cité il nous appartient de 
remplir.’ Marcel Poëte, Bulletin de la Bibliothèque et des Travaux Historiques, no. , 906,  
p. xiv, geciteerd in Guillaume le Gall, ‘Un photographe archéologue’, 007, p. 7

760  Marcel Poëte (866-950). Clark, Paris and the Cliché of History, 08, p. 0

76  Jean de la Monneraye, ‘Marcel Poëte’, Bibliothèque de l’École des chartes, Vol. , 955, 
8-5: p. 5. Zie bijvoorbeeld de omschrijving van Aldo Rossi, die Poëtes werk omschrijft 
als ‘Poëtes monumentale werk, misschien ongeëvenaard in het geheel van studies over de 
stad, is Une vie de cité.’ Aldo Rossi, De architectuur van de stad. Uit het Italiaans vertaald door 
Ernest Kurpershoek en Henk Hoeks. Nijmegen: sun, 00, p. n7
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Aldo Rossi vat het zo samen: ‘(...) de stad ontstaat weliswaar op een bepaalde 
plek, maar het is de straat die haar in leven houdt.’762 Dat steden zich continu 
langs dezelfde assen blijven ontwikkelen, hun stratenpatroon behouden, en dat 
de betekenis en de richting van hun groei niet door de huidige maar door vroe-
gere, vaak ver terugliggende condities worden bepaald, noemt Aldo Rossi zelfs 
Poëtes belangrijkste ontdekking.763 Basis van Poëtes lessen en onderzoek was 
daarom ook steeds het archief van de bibliotheek: niet enkel om er feiten uit te 
kunnen verzamelen voor de gebeurtenissen in de stad, maar ook visueel. ‘De 
belangrijkste permanentie is die van het stratenpatroon en de plattegrond. De 
stadsplattegrond blijft behouden, ook al verandert de bebouwing.’764 

Uiteindelijk zou Poëte zijn ideeën tussen 1924 en 1931 publiceren in zijn vier-
delige boek Une vie de cité: Paris de sa naissance à nos jours. Al veel eerder bleek 
dat hij sterk beïnvloed was door het werk van Henri Bergson, die in 1907 zijn 
Evolution créatrice publiceerde. Poëtes laatste boek Paris – son évolution créa-
trice was zelfs in de titel een directe verwijzing naar het gedachtegoed van de 
Franse filosoof.765 Centraal in deze gedachte stond het idee van een organisch 
groeiende entiteit, een stad die ‘geboren’ wordt, en die alle stadia van het leven 
ondergaat. Bergson kritiseerde de biologische wetenschap waarin alle ontwikke-
lingsstadia mechanisch, gefragmenteerd worden bestudeerd. In plaats daarvan 
suggereerde hij dat de durée réelle ongrijpbaar is, onvoorspelbaar qua ontwikke-
ling en dat verandering onderdeel is van het leven. Deze theorie paste Poëte toe 
op de ontwikkeling van Parijs. Vandaar dat hij vieux Paris, zoals hij zelf aangeeft 
in de introductie van het eerste deel van Une vie de cité, dat La jeunesse heet, niet 
ziet als een levenloze herinnering, als volledig gescheiden van het huidige Parijs, 
maar juist als ‘jong’, vergeleken met het heden.766 

Voor het onderzoek naar de levensfases van de stad, voor een begrip ervan, 
is het volgens Poëte nodig alle aspecten van het archief te gebruiken: de hand-
geschreven verslagen van gebeurtenissen en de literaire bronnen moeten ge-

76  Rossi, De architectuur van de stad, 00, pp. 5-7

76  Idem, p. 55

76  Idem
765  Marcel Poëte, Paris – son évolution créatrice. Paris: Vincent, Fréal et Cie, 98

766  ‘La continuité dans la vie de la cité consitue une donnée essentielle. Le Paris d’autrefois 
et celui de nos jours ne sont pas des êtres succesifs. C’est un seul et même être en constante 
évolution. Ce qu’on appelle communément le vieux Paris est, au contraire, un Paris jeune par 
rapport au nôtre.’ Marcel Poëte, Une vie de cité. Paris de sa naissance à nos jours. i. La jeunesse. 
Des origines aux temps modernes. Paris: Auguste Picard, 9, p. i. Zie ook Calabi, ‘Marcel 
Poëte: Pioneer of “l’urbanisme” and Defender of “l’histoire des villes”’, Planning Perspectives, 
Vol. , no. , 996, -6: p.  





interpreteerd, maar ook de archeologische vondsten zijn onmisbaar bij het re-
construeren van de complexiteit van de stad; de geologie is van belang voor de 
inrichting van de plek, en het beeldmateriaal, de tekeningen, schema’s, inscrip-
ties en uithangborden spelen allemaal mee in het begrijpen van de smaak van 
de periode.767 De basis voor die veelzijdigheid van bronnen was al eerder gelegd. 
Poëte gaf in het door hem geïnitieerde Bulletin de la Bibliothèque et des Travaux 
Historiques een overzicht van de afzonderlijke tot dan toe gepubliceerde delen 
van de Histoire Générale de Paris, en hij stelde voor de onderneming nieuw le-
ven in te blazen.768 

Een van de voorstellen die Poëte ook deed, was het uitbreiden van het tijds-
bestek waarover de Histoire Générale documenten verzamelde – tot dan toe was 
de Franse Revolutie de meest recente gebeurtenis geweest. Op 29 februari 1908, 
op een vergadering van de Commission des travaux historiques, deed de biblio-
thecaris zijn voorstel om ook de negentiende eeuw bij de onderzoeksperiode te 
betrekken, aan de prefect. Op 9 juli 1908 werd het voorstel goedgekeurd.769 

Rond diezelfde tijd was de interesse van buitenaf voor de foto’s van Marville 
gegroeid, zo meldde Poëte tijdens een bijeenkomst in de bibliotheek.770 Hij ver-

767  Poëte, Une vie de cité, 9, p. i
768  ‘A cette entreprise d’un intérêt si grand au point de vue du passé de Paris, l’Adminis-
tration vous propose, Messieurs, de donner une vie nouvelle.’ Marcel Poëte, ‘La collection de 
l’Histoire générale de Paris et l’oeuvre historique de la Ville. Rapport présenté par M. Marcel 
Poëte, à la commisstion des travaux historiques et adopté à la séance du er décembre 906’, 
Bulletin de la Bibliothèque et des Travaux Historiques, No. ii, 907, v-xix, p. xvii
769  ‘La ville de Paris est restée jusqu’à ce jour en dehors de ce mouvement [waarbij 
geschiedschrijving zich interesseert voor de negentiende eeuw]. Le rôle qu’elle a joué dans 
le cours du xixe siècle est pourtant prépondérant. Il y a donc lieu de se demander s’il ne 
conviendrait pas d’étendre à ce siècle le programme, limité à la Révolution, de la Commission 
des recherches instituée par le Conseil municipal en 886.’ Commission des recherches sur 
l’histoire de Paris pendant la révolution française et l’époque moderne, séance de 9 février 
908. Bulletin de la Bibliothèque et des Travaux Historiques No. iv, 909, xiii-xvii, xiv. Goed-
keuring van het Conseil municipal in de séance van 9 juli 908. p. xv
770  ‘M. le Secrétaire [Marcel Poëte] expose que le Service historique a fait faire autre-
fois des photographies de diverses parties de Paris, dans le but d’illustrer des publications 
de l’Histoire générale de Paris. Les clichés sont conservés à la Bibliothèque. Jusqu’à présent, 
ils n’ont pas été communiqués. Or le Service vient d’être saisi d’une demande tendant à 
obtenir l’autorisation de faire tirer deux épreuves d’un certain nombre de ces clichés, pour 
des collections particulières. La Commission, s’appuyant sur l’example fourni par le Musée 
du Trocadéro et considérant que les précautions doivent être encore plus grandes au Service 
historique, parce que les clichés en question réprésentent des états des lieux modifiés ou des 
monuments disparus, est d’avis de repousser tout demande de cette nature et de ne pas laisser 
les clichés sortir du dépôt.’ Séance du 9 mai 908, Bulletin de la Bibliothèque et des Travaux 
Historiques, no. iv, 909, viii-xii





telde dat de Service historique vroeger ‘photographies de diverses parties de Pa-
ris’ had laten maken met het doel de Histoire Générale te illustreren. Ze waren 
nooit openbaar beschikbaar geweest, beweerde Poëte – hem was blijkbaar de 
voorgeschiedenis onbekend – en hij vond het, ondanks verzoeken die de bhvp 
kreeg om afdrukken te maken van de negatieven, niet raadzaam dit toe te staan, 
‘parce que les clichés en question réprésentent des états des lieux modifiés ou des 
monuments disparus’.

De functie van de foto’s in de bibliotheek was in Poëtes ogen blijkbaar in de 
eerste plaats het geven van accurate, actuele beelden. De foto’s van Marville en 
andere fotografen mochten dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. 
Poëte ging ervan uit dat de foto’s waren gemaakt als illustratie van de Histoire 
Générale, zoals dit vanaf 1873, na de brand in het Hôtel de Ville, ook in de ar-
chieven was vastgelegd. En zoals in deel vijf van de serie van de Topographie 
historique in 1887 te zien was, zoals ook in hoofdstuk 4.6 aan bod is gekomen.771 
Waarschijnlijk was dit de aanleiding om in de wereldtentoonstelling van 1900, 
in de presentatie van de Ville de Paris, naast de door Emonts afgedrukte foto’s 
van de oude straten van Marville ook delen van de Histoire Générale te tonen.

De afdrukken van de negatieven van Marville, die Emonts rond 1900 gemaakt 
had, waren tot op dat moment niet als geheel naar buiten gebracht, althans niet 
voor publicaties van derden – over het gebruik ervan in tentoonstellingen meldt 
Poëte niets. Het afstaan van de afdrukken aan buitenstaanders die mogelijk 
zouden verwachten dat de foto’s de actuele situatie van een bepaalde straat of 
monument zouden weergeven in plaats van een historische, inmiddels veran-
derde blik, moest Poëte dus ten strengste afraden. Met dit materiaal moest men 
voorzichtig zijn. De foto’s van Atget, die wél actueel waren, konden hier wellicht 
ook als vervanging dienen voor de vraag naar foto’s van Parijse straten. Poëtes 
biograaf ziet in Poëtes opdrachten aan Atget een directe voortzetting van de 
foto’s die Haussmann bij Marville zou hebben besteld.772

77  Het gaat om de foto’s op pagina 8, 86, 55, 50 en 566. Ook zijn er zeker drie foto’s 
van Emonts gebruikt. Topographie du Vieux Paris. Vol. v. Région Occidentale de l’Université. 
Paris: Imprimerie Nationale, 887

77  ‘At that time [de tijd van de Histoire Générale], the task was given to Marville to meas-
ure in a systematic way the progress of public works. It was now the moment to clean up the 
old project of a Topographie du Vieux Paris: that is, to redraw it with the collaboration of the 
city’s historic service: the book L’art dans le Vieux Paris that the photographer Eugène Atget 
was still preparing, evidently appears in synchronization with the studies in progress, perhaps 
with the activity of the Municipal Commission, surely with the intention of cataloging the 
existing prints in the library and to install in it a small photography atelier.’ Calabi, ‘Marcel 
Poëte’, 996, p. 5





Helaas voor Poëte zou de samenwerking met Atget nog maar kort duren, in 
1912 kwam het tot een meningsverschil tussen Poëtes assistent Edmond Beau-
repaire en Atget, en zegde Atget de samenwerking met Poëte op.773 Het zou de 
fotograaf er niet van weerhouden de oude aspecten van Parijs vast te leggen in 
zijn fotoseries. In 1920 schreef hij aan Paul Léon, de Directeur des beaux-arts, 
dat hij alle series compleet had: ‘Je puis dire que je possède tout le vieux Paris.’774 
Terwijl Marville zijn foto’s had gemaakt op verzoek van zijn opdrachtgevers, was 
de serie voor Atget een doel an sich geworden. Althans, dit suggereerde hij in 
zijn brief aan Léon, aan wie Atget zijn ‘complete verzameling’ hoopte te kunnen 
verkopen. 

Ondanks zijn voorzichtigheid met het publiek beschikking geven over Mar-
villes foto’s, gebruikte Poëte de foto’s zelf wel al vanaf zijn aantreden op meer-
dere manieren. Poëte werkte aan een grote reorganisatie van de bibliotheek, en 
daarmee ook van de algemene catalogus.775 In plaats van de bestaande hiërar-
chische indeling op basis van twaalf onderwerpen in een papieren catalogus, 
zoals die was opgezet door Jules Cousin, initieerde Poëte een catalogus op basis 
van losse kaarten waarin objecten alfabetisch per auteur en onderwerp geor-
dend waren. Daaraan verbonden kwam een algemene bibliografische notitie, 
waarin de inhoud werd samengevat waardoor een eindeloze ‘fusion des fiches’ 
mogelijk zou zijn. Ook moest er een gelijkwaardigheid ontstaan tussen de ver-
schillende soorten bronnen. In 1906 introduceerde Poëte het ‘document topo-
graphique’ als nieuwe categorie. Beïnvloed door de ideeën van onder meer his-
toricus Fustel de Coulanges en archeoloog en geograaf Paul Vidal de la Blache, 
zag Poëte de kenmerken van plaats en ruimte als invloed op de gebeurtenissen 
en de bewoners.776 Parijs was daarmee voor Poëte ook op die manier een le-
vende entiteit. Poëte zag het daarom als zijn missie het publiek uit te nodigen 
in de bibliotheek en zo de rijkdom van de archieven breder te delen. Hij orga-
niseerde lezingen in de bibliotheek over de geschiedenis van Parijs, en maakte 

77  Le Gall, ‘Un photographe archéologue’, 007, p. n9

77  Brief van Eugène Atget aan Paul Léon,  november 90, geciteerd in Le Gall, ‘Un 
photographe archéologue’, 007, p. 0

775  ‘The large tomes of the existing catalogue, devised by one of Poëtes predecessors, divid-
ed material into twelve separate subject areas with one hundred and sixty subdivisions. They 
had not been kept up to date.’ Diana Periton, ‘Generative History. Marcel Poëte and the City 
as Urban Organism’, The Journal of Architecture, Vol. , nr 6, 006, 5-9: p. 6 
776  Idem, p. 8n7. Over Numa Denis Fustel de Coulanges (80-889), zie o.a. François 
Hartog, Le xixe siècle et l’histoire. Le cas Fustel de Coulanges. Paris, Seuil, 00





tussen 1907 en 1913 een serie tentoonstellingen waarin Marvilles foto’s wél te 
zien waren.777 

Deze tentoonstellingen waren uitsluitend opgebouwd uit objecten uit de col-
lectie van de Service des travaux historiques, die moesten dienen ‘en quelque 
sorte de leçon de choses sur l’objet auquel elle se rapporte’.778 Een verbinding leg-
gen tussen boek en beeld, met een toelichting bij elk voorwerp, was het doel van 
de tentoonstellingen. Ook moest er een band worden gelegd tussen de geschie-
denis en het heden. ‘Il s’est proposé, en outre, d’établir une sorte de chaîne, pour 
un même genre de pièces, entre les époques anciennes et le temps présent.’779

Zoals zal blijken was het onbestemde aspect uit de foto’s van Marville, het idee 
dat er een gewone straat uit het verleden zichtbaar was, voor de bibliothecaris 
bijzonder interessant. Het feit dat het onderwerp van de foto’s oorspronkelijk 
juist heel bewust was gekozen, was Poëte niet bekend. Het waren foto’s waarop 
net als op een moderne straat, talloze verhaallijnen, langzame en snelle ontwik-
kelingen zich gelijktijdig afspelen, en waar ook het toeval soms een belangrijke 
rol speelt. De bibliothecaris kon de foto’s inzetten zoals Benjamin later de foto’s 
van Atget zou omschrijven: niet enkel als coulisse, maar als een uitnodiging om 
verder te kijken, een serieuze bron van kennis. Omdat niet de analfabeet, maar 
de ‘photographie-unkundige’ de analfabeet van de toekomst zou zijn.780

777  Zie bijvoorbeeld de cursus L’Histoire de la formation et de la croissance de Paris, die 
openstond voor iedereen die zich hiervoor had ingeschreven, gemiddeld waren er honderd 
deelnemers. De lezing werd iedere maandag om half vijf gehouden van  december tot aan 
Pasen. Op donderdagmiddag, tussen 6 december 906 en 6 juni 907 was er bovendien 
een ‘Conférence’ voor  vakmensen uit de museum- en kunstwereld, waaronder ook eigen 
personeel, met als doel het tot stand brengen van een ‘Répertoire’ van archiefbronnen voor 
de geschiedenis van Parijs en een doorstart van de Topographie historique. ‘L’Enseignement de 
l’Histoire de Paris. (Année 906-907)’, Bulletin de la bibliothèque et des travaux historiques 
publié sous la direction de M. Marcel Poëte, ii, Paris: Imprimérie Nationale, 907,  
pp. xxx-xxxiv. De bhvp bezit een bundeling van de catalogi van de jaarlijkse tentoonstel-
lingen, Bibliothèque et travaux historiques de la Ville de Paris. Expositions 1907-1913, catalogus-
nummer Usuel 8 i 0

778  Marcel Poëte, Edmond Beaurepaire, Etienne Clouzot, ‘Une visite à la Bibliothèque de 
la Ville de Paris. La vie populaire à Paris par le livre et l’illustration (xve à xxe siècle), Parijs, 
bhvp, 907. Bibliothèque et travaux historiques de la Ville de Paris. Expositions 1907-1913, 
catalogusnummer Usuel 8 i 0

779  Idem, p. 
780  Zie hierover hoofdstuk 5 en 6 in Jessica Nitsche, Walter Benjamins gebrauch der Fo-
tografie. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 00, 7-. De uitspraak over de analfabeet komt 
oorspronkelijk van László Moholy-Nagy, ‘Nicht der Schrift- sondern der Photografie-un-
kundige wird der Analfabet der Zukunft sein’, in zijn tekst ‘Fotografie is Lichtgestaltung’, in: 
Bauhaus, Jg. 98, Heft , pp. -9n5, geciteerd in Nitsche, Walter Benjamins Gebrauch der 
Fotografie, 00, p. n666 



5

7.3.1 Trésors mise à la portée de tout le monde: de tentoonstelling 
La vie populaire in de Bibliothèque historique in 1907

Voor de eerste tentoonstelling die Poëte in de bibliotheek organiseerde, ‘La vie 
populaire par le livre et l’illustration (xve à xxe siècle)’, werd Poëte geassisteerd 
door Beaurepaire (voor de presentatie en de teksten over de kaarten en de foto’s) 
en Étienne Clouzot (voor de overige vitrines en informatie over La vie popu-
laire). Poëte gebruikte alle registers die tot zijn beschikking stonden.781 En met 
name de foto’s van Marville kwamen daarbij goed van pas.

De tentoonstelling, zoals die is te reconstrueren op basis van de catalogus, 
opent met een serie kaarten uit de zestiende eeuw.782 Zo is er het ‘plan dit de S. 
Munster’, de oudste bekende gegraveerde kaart van Parijs uit 1550. De bibliotheek 
toont drie reproducties die al dan niet met opzet laten zien op welke manieren 
fotografie bij de reproductie van kaarten toepasbaar was. Eén versie is, volgens 
de toelichting, een ‘réproduction photographique de vraie grandeur’ naar een 
uniek, rijkelijk versierd exemplaar van de kaart, afkomstig van een bibliofiel 
uit Lyon. De tweede versie is een fototypie naar een ‘heel zeldzaam exemplaar’ 
van de Bibliothèque historique, en de derde is een fotogravure naar een exem-
plaar van de Bibliothèque de l’Arsenal. Aangezien de kaart ook voorkomt in de  
Atlas des anciens plans de Paris is het waarschijnlijk dat voor het exemplaar uit 
de Bibliothèque historique de betreffende plaat uit de atlas is gebruikt, waarbij 
immers fototypieën als reproductiemethode waren gemaakt.783 Even verderop, 
nog in hetzelfde kabinet, wordt ook een andere kaart genoemd, de officiële kaart 
uit 1550, het al in de Atlas des Anciens Plans opgenomen en sinds de wereldten-
toonstelling in Wenen getoonde en eerder gebruikte (en in hoofdstukken 6.1 
en 6.5 besproken) ‘Plan de la tapisserie’, dat dankzij fotoreproducties bewaard 
was.784 De foto van deze kopie was in de tentoonstelling te zien, uitgestald op 
een ezel, in dezelfde afmetingen als het origineel.

Je kunt dus spreken van een pictorial turn bij de Service des travaux histori-
ques. Terwijl er in de jaren tachtig en negentig, met de interpretaties van Hoff-
bauer en Lansuyer op de wereldtentoonstelling van 1889, gestreefd werd naar 

78  De tentoonstelling was dagelijks open van  juni tot  oktober 907, van 0 tot 7 uur. 
Iedere vrijdag was er een rondleiding met ‘conférences’ over de uitgelichte onderwerpen. 
Idem, p. 
78  Poëte et al, ‘Une visite à la Bibliothèque’, 907, pp. -6 
78  ‘Paris en 50. Fac-simile du Plan de Sébastien Munster’, Atlas des anciens plans de 
Paris, 880, pl. vii

78  Poëte et al, ‘Une visite à la Bibliothèque’, 907, pp. -
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kunstzinnige interpretaties van oude documenten en stadsgezichten, werd nu 
de foto zelf direct aan het publiek getoond, op ‘ware grootte’. Fotografie was, 
na een korte pauze, opnieuw de meest betrouwbare techniek die de verganke-
lijkheid van documenten en voorwerpen kon opheffen. Een techniek die een 
verbinding legde tussen de zestiende eeuw en de actualiteit. En daar bleken de 
beelden van Marville uitermate geschikt voor te zijn, niet alleen de reproducties, 
ook de foto’s van de straten.

Onder de noemer ‘Les quartiers du vieux Paris’ toont de bibliotheek in de-
zelfde tentoonstelling ‘quelques pièces évocatrices des souvenirs de chacun des 
quartiers du vieux Paris’, onderverdeeld volgens de oude Parijse stadsindeling 
van Ville, Cité en Université; de linkeroever, de eilanden en de rechteroever.785 
In plaats van dus de moderne, door Haussmann geïntroduceerde administra-
tieve verdeling van de stad te hanteren, koos het museum voor een verdeling 
die de maatregel leek te ontkennen. Naast meerdere plans cavaliers (waarop de 
stad in vogelvlucht is te zien) zijn er ook foto’s. Een foto naar een daguerreotypie 
toont het place du Carroussel vóór de ‘regularisation’ van 1849; vervolgens is er 
‘une autre’ die de Tuilerieën vóór 1789 toont – dat moet een foto naar een prent 
zijn, maar dat onderscheid maakt de toelichting niet. Eén foto toont het paleis 
van de Tuilerieën in 1865, en, zo meldt de catalogus, ‘un peu plus haut à droite, 
les ruines, en juillet 1871’.786 Op dezelfde luchtige, haast onverschillige toon – 
onverschillig voor de historische betekenis van de foto’s, werden ook foto’s in de 
presentatie omschreven die wel van Marville moeten zijn. 

Des photographies rappellent l’ouverture de la rue des Halles en montrant 
les parties disparues de la rue Saint-Honoré et de la rue de la Ferronnerie; 
la rue de la Limace, emportée par la rue de Rivoli, et le déplacement de la 
fontaine du Palmier, nécessité par la regularisation de la place du Châtelet, 
en 1858.

Beaurepaire, die de toelichting op de foto’s schreef, beschouwt de doorbraken 
en de sloop vanuit de positie van een nieuwsgierige observant: pleinen worden 
‘geregulariseerd’, onderdelen van een straat ‘verdwijnen’, worden ‘meegenomen’ 
door de verschijning van een nieuwe straat. Beaurepaire gaat verder. 

785  Idem, p. 6
786  Idem, p. 7
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Voici la place de la Bourse, avant l’ouverture de la rue du Quatre-Septembre 
qui a entraîné la démolition du théâtre des Nouveautés, puis du Vaudeville, 
construit en 1825, au-dessus une photographie de la rue Baltard prise quand 
les pavillons de gauche des Halles n’étaient pas encore bâtis sur l’emplace-
ment de l’ancienne rue de la Tonnellerie; plus haut une vue des démolitions 
de la Butte des Moulins, prise en 1876.787 

In de volgende vitrines hangen foto’s van de rue des Gravilliers, foto’s van het 
Hôtel de Ville in 1865, in juli 1871 en 1876.788 Bij foto’s van het Palais de Justice 
vóór de brand in 1871, en ‘vues des rues de la Cité, démolies, les rue Gervais-
Laurent, des Marmousets’ – foto’s die Marville ook heeft gemaakt, waarvan de 
negatieven in bezit waren van de Bibliothèque historique, en waarvan Emonts 
nieuwe afdrukken had gemaakt – hangt een kopie van een kaart van de Cité uit 
1754 en een uit 1763. De naam van Marville wordt niet genoemd, de foto’s zijn 
anonieme tijdscapsules die de tijd van vóór Haussmann op een historische ma-
nier verbeelden.

Na deze visuele evocatie van het oude Parijs, volgt, zoals de titel van de ten-
toonstelling al suggereerde, die van de muziek, dans, en geluid. Het onderdeel 
‘Cabarets, cafés, foires, bals’ wordt geïllustreerd met karikaturen uit de zeven-
tiende en achttiende eeuw. ‘Physionomie de la rue’ gebruikt ook prenten waarop 
zangers, karren, waterdragers en duellisten de straat bevolken. Ook bij ‘Cris de 
Paris’, ‘Chansons’, ‘Entrées Royales et fêtes’ put de bibliotheek uit de verzameling 
tekeningen en prenten, en zelfs bij ‘Les Ballons’, of ‘Jardins et promenades’ zijn 
geen foto’s meer vermeld. Fotografie was voor de bhvp een medium waarmee 
specifieke topografische situaties werden opgeroepen. Toevallig aanwezige foto’s 
van luchtballonnen (Nadar) of van de aanleg van parken en boulevards (Mar-
ville) waren kennelijk niet gepast.

De kranten schreven enthousiast over de tentoonstelling van Poëte en zijn 
werknemers. De hoeveelheid publiciteit doet vermoeden dat actief naar aan-
dacht van de pers is gezocht. Aangezien dit de eerste specifieke omschrijvingen 
zijn van de foto’s van Marville in de context van een tentoonstelling – welis-
waar zonder dat zijn naam wordt vermeld –, is een uitgebreidere samenvatting 
van de besprekingen hier op zijn plaats. De knipselmappenserie ‘Actualités’ van 
de Bibliothèque historique bevat maar liefst dertien artikelen in dag-, week- en 
maandbladen over deze ene tentoonstelling.

787  Idem
788  Idem, p. 8
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Le Magasin Pittoresque presenteert op 1 juli 1907 ter illustratie van het ar-
tikel twee foto’s van de tentoonstelling: de eerste toont de ‘entrée de la salle 
d’exposition’, de deur op de binnenplaats van het Hôtel Le Peletier de Saint-Far-
geau, geflankeerd door een imposante hoeveelheid planten en met een portier 
om de bezoekers te verwelkomen.789 [Fig. 7.7] De tweede foto toont een ‘vue de 
la salle’, met tegen de muur hoge vitrinekasten en daarboven ingelijste platen, 
wellicht landkaarten, in het midden van de zaal een lage vitrinekast met map-
pen, boeken en planten ertussen, op de hoek daarvan een poot van wat de ezel 
zou kunnen zijn waarop de grote foto van de kaart uit 1550 leunde. [Fig. 7.8] 
Het raster van de druk is helaas te grof om details van de beelden achterin te 
kunnen vaststellen, maar gezien de hoeveelheid zwart zouden het heel goed de 
afdrukken van Emonts van de negatieven van Marville kunnen zijn. De schrij-
ver van het bijbehorende artikel, Claude Desgranges, roemt de gratis toelichting 
en vindt ook de mengeling van verschillende media uit de collectie een goede 
keuze.

 
Et, pour mieux éclairer les vieux récits, les estampes, les ‘canards’, M. Poëte 
a pris soin de les placer dans un cadre d’anciens plans, de photographies 
curieusement évocatrices, qui révèlent aux yeux des visiteurs les lieux où se 
sont produits les faits qu’ils figurent où qu’ils représentent.

De foto’s van Marville (en die van anderen) kunnen dus, zo redeneert Desgran-
ges, net als de kaarten, het decor schetsen van de gebeurtenissen die op die plaats 
hebben plaatsgevonden of prenten die dezelfde monumentale gebouwen tonen. 
Het zijn geen historische objecten op zich, maar hulpstukken bij het begrijpen 
van de geschiedenis.

De objecten vullen elkaar aan, stelt Desgranges. Hij geeft een helder voorbeeld 
aan de hand van een foto die hoogstwaarschijnlijk door Marville is gemaakt. 
[Zie fig. 6.5] 

Voici par exemple une photographie prise en 1876 au moment des travaux 
de nivellement de la Butte de Moulins, n’est-ce pas aux pieds de cette butte 
que se trouvait l’auberge des Trois-Pigeons, d’où Ravaillac partit, le 24 mai 
1610, au matin, serrant sous son vêtement le couteau dont il allait frapper le 
vainqueur d’Arques et de Vitry, rue de la Ferronnerie, exactement en face 

789  Claude Desgranges, ‘Exposition de la vie populaire à Paris par le livre et l’illustration’, 
Le Magasin Pittoresque,  juli 907, 9-9
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7.7 Entree van de tentoonstelling in de bhvp. Anonieme foto bij Émile Fouquet, ‘Exposi-
tion de la Vie populaire à Paris par le Livre et l’Illustration’, Le Magasin pittoresque, 1907, 
p. 291

7.8 Interieur van de tentoonstelling in de bhvp, foto door Barret (?), bij Émile Fouquet, 
‘Exposition de la Vie populaire à Paris par le Livre et l’Illustration’, Le Magasin pittores-
que, 1907, p. 292
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du no. 8, mais devant des maisons qui n’existent plus? Eh bien! cette partie 
de la rue de la Ferronnerie emportée par la rue des Halles et transformée, 
en voici la photographie, dans la vitrine 3 et, dans la vitrine 18, voici le récit 
de l’exécution du régicide.790 

De foto van de afgraving van de Butte de Moulins, vastgelegd door Marville, 
vormt samen met zijn foto van de rue de la Ferronnerie voor Desgranges dus 
een decor en tegelijk een bevestiging van de geschiedenis van de moord op Hen-
ri iv, niet die van een verdwenen straat of een triomf dat deze smalle vieze straat 
niet meer bestaat.791

Historicus Armand Brette omschrijft de tentoonstelling in Le Siècle op 20 juni 
als een die alle vrienden van Parijs moeten bezoeken en goed moeten bestude-
ren. De serie die het best is uitgelicht is die van de oude kaarten van Parijs.792 
Ook het onderdeel over vieux Paris viel Brette op: 

Dans le premier arrondissement, on remarque une pièce extrêmement 
curieuse: c’est une photographie, faite d’après un daguerréotype, qui nous 
montre l’état de la place du Carrousel avant la régularisation de 1849; pièce 
aussi intéressante pour l’histoire de l’art photographique que pour celle 
de Paris même; (...), des photographies rappelant l’ouverture de la rue des 
Halles, une des parties de la rue de la Ferronnerie, de la rue de la Limace, 
enlevée pour faire place à la rue de Rivoli, le déplacement de la fontaine du 
Palmier, complètent l’intérêt de cette vitrine. 

In de volgende alinea’s herhaalt Brette de opsomming van Beaurepaire vrijwel 
integraal, soms met een kort waardeoordeel, zoals ‘splendeur et décadence’ bij 
de foto’s van het Hôtel de Ville – mogelijk die van Marville. Tussen de documen-
ten van het beleg van Parijs onder Henri iv en ‘une série de belles photographies 
du dernièr siège’ ziet Brette ‘un curieux parallèle avec celui de la fin du seizième 
siècle’.793 Zijn lange bespreking eindigt Brette met een lofzang: 

790  Idem, p. 9

79  François Ravaillac (578-60) was een dienstknecht, werd leraar en vroom, en kreeg 
naar eigen zeggen een visioen waarin hij werd opgeroepen de protestantse Henri iv te ver-
moorden. Hij stak de koning dood toen die met zijn wagen vast kwam te staan in de Rue de la 
Ferronnerie. 
79  Armand Brette (88-9), Frans historicus, gespecialiseerd in de Franse Revolutie. 
Armand Brette, ‘Au jour le jour. L’Exposition de la vie populaire à Paris’, Le Siècle, 0 juni 
907, in: bhvp, dossier Actualités , map 6: La vie Populaire à Paris’ 907

79  Mogelijk zijn dit de foto’s die Lacan in 870 liet maken, zoals beschreven in hoofd- 
stuk .6





Jamais en réalité semblables trésors concernant l’histoire de Paris n’ont été 
ainsi rassemblés et mis à la portée de tout le monde; un classement ingé-
nieux, une méthode parfaite, un choix aussi habile que savant des pièces, 
livres, plans ou gravures, tout se réunit pour faire de cette exposition une 
des plus intéressantes qu’on puisse voir. 

Hoewel Brette de foto’s dus wel waardeert, noemt hij ze niet als aparte catego-
rie; ze lijken voor hem als vanzelfsprekend te vallen onder de categorie van de 
prenten.

Brette was niet de enige die zijn enthousiasme niet kon verbergen. Henri Mas-
son beschrijft in detail het bezoek dat de leden van het Comité de la Société 
historique du vie arrondissement brachten aan de tentoonstelling, persoon-
lijk ontvangen en rondgeleid door Poëte.794 Uit hun eigen arrondissement viel 
onder andere ‘toute une série de grandes photographies documentaires’ op die 
haast wel van Marville moeten zijn, ‘prises sous le second Empire ou au dé-
but de la troisième République, d’immeubles démolis pour l’ouverture de nos 
grandes voies publiques et nous donnant d’une manière certaine l’aspect réel 
des anciennes rues disparues de nos quartiers de la rive gauche’. Bijzonder te 
spreken is Masson over de foto van het pension aan de (voormalige) rue Sainte-
Marguerite, later Gozlin, waar Victor en Eugène Hugo woonden tussen 1814 en 
1818. Het huis werd in 1869 gesloopt. ‘Actuellement le sol de la vieille pension, où 
Victor Hugo fit ses premiers vers, où l’Académie des Jeux floraux vint le chercher 
pour le couronner’, het is allemaal op de foto te zien. En Masson lijkt het te heb-
ben ervaren alsof hij even werkelijk, ‘actuellement’, de ruimte heeft gezien waar 
Hugo zijn eerste grote inspiratie kreeg.

Henri Chervet levert in La Nouvelle Revue de meest sentimentele bespreking, 
zonder ook maar één keer te zeggen dat hij ook foto’s heeft gezien. De oude 
kaarten doen hem denken aan een ‘Paris si différent du nôtre, de ce vieux Paris 
que les siècles ont si étrangement modifié, si complètement bouleversé (...)’.795 

In La France Militaire van 19 juli schrijft een zekere A.M. wél specifiek over de 

79  Henri Masson (855-9), bibliothecaris in de privécollectie van baron De Bethmann. 
Henri Masson, ‘Visite des membres de la société historique à l’exposition rétrospective pa-
risienne de la Bibliothèque municipale Saint-Fargeau’, Bulletin de la société historique du VIe 
arrondissement. Tome x, année 907. pp. 7-9, bhvp, dossier Actualités , map 6: ‘La 
vie Populaire à Paris’, 907

795  Henri Chervet, ‘La vie populaire à Paris’, in La Nouvelle Revue,  augustus 907, -
5: p. . bhvp, dossier Actualités , map 6: La vie Populaire à Paris’ 907





foto’s.796 De toon is vaak opvallend neutraal: zo wordt bij foto’s van het Palais de 
Justice, waarschijnlijk die van Marville, verteld dat het gebouw sinds de brand 
van 1871 ‘en pleine transformation’ was, dat er foto’s te zien zijn uit 1865, en dat 
andere foto’s ook objecten en monumenten tonen die er niet meer zijn. Ook zijn 
er ‘différentes vues des rues disparues de la Cité’ – waarmee onbewust de om-
schrijving wordt herhaald die ook in 1875 in het register van de Bibliothèque de 
l’Hôtel de Ville werd gebruikt.797 De recensent is duidelijk onder de indruk van 
de foto’s, bijvoorbeeld bij de presentatie van het zesde arrondissement. ‘Les voies 
disparues du quartier sont rappelées par de curieuses photographies de la rue de 
l’Ecole-de-Médicine, de la rue Larrey, où fut assassiné Marat; des rues Gozlin, de 
l’Ancienne-Comédie, du carrefour Saint-Benoît.’ Opmerkelijk is ook dat A.M. 
moeiteloos overstapt naar een ander medium. Aansluitend op de vorige zinnen 
schrijft hij: ‘On peut voir également un joli dessin représentant la fontaine Ta-
ranne’, en even later: ‘Des estampes de Pérelle révèlent la physionomie des rues, 
des places et des quais au xviie siècle; elles montrent les barques chargées de 
bois et de barriques de vin (...).’ Niet alleen handel en historische gebeurtenissen 
komen naar voren op de tentoonstelling, ook de liederen en de ‘cris de Paris’, die 
al eeuwenlang door de ‘voies étroites et tortueuses de Paris’ klonken, worden 
door Poëte opgeroepen, met behulp van opgeschreven liedteksten. 

De schrijvende bezoekers van de tentoonstelling zijn dus vrijwel allemaal ex-
pliciet onder de indruk van de foto’s van het oude Parijs. Ze zien parallellen 
met situaties uit vroegere tijden; de foto’s brengen die plekken of gebeurtenissen 
tot leven, ze geven een ‘realistische indruk’ van de inmiddels gesloopte straten. 
Hoewel ze graag aan historische gebeurtenissen herinneren die in de afgebeelde 
straten hebben plaatsgevonden, en ze soms door emoties worden overmand, 
zijn het geen gevoelens van woede of, aan de andere kant, voldoening over het 
feit dat de getoonde straten niet meer bestaan. De foto’s zijn ‘évocatrices’, ‘curi-
euses’, en roepen samen met de andere getoonde bronnen – prenten, kaarten, 
teksten – historische associaties op. Blijdschap over dat de vieze oude straten 
zijn verdwenen wordt door geen enkele bezoeker verwoord.

796  A.M. (sic), ‘Bibliothèque de la Ville de Paris. Exposition de la vie populaire à Paris par 
le livre et l’illustration du xve au xxe siècle, II.’ in: La France Militaire, 19 juli 1907. Opge-
nomen in de map ‘Actualités’, serie , bhvp, in de map ‘La Vie Populaire à Paris’ 907. Het 
eerste deel van het artikel kon helaas niet worden achterhaald.
797  Zie hoofdstuk .7, ‘Vues des rues, places, marchés et subsidiairement des monuments 
de Paris, reproduits par la photographie.’ Nr. 07 van het register van de Bibliothèque de 
l’Hôtel de Ville, Parijs.





7.3.2 Recall some of the street improvements

In 1908 werd er van 14 mei tot 31 oktober in Londen bij Shepherd’s Bush een 
nieuwe variant op de wereldtentoonstellingen georganiseerd: de bi-nationale 
tentoonstelling, in dit geval een Frans-Britse tentoonstelling.798 De Ville de Paris 
had er een eigen paviljoen. Hier zou Poëte de foto’s van Marville tonen op een 
nieuwe manier.

Wereldtentoonstellingen, zo stelde de tweetalige Official Guide, ‘rivalled one 
another in laying palace to palace and land to land until the mind became be-
wildered and reeled at the magnitude of the vast prospect presented to it’.799 
Om die duizelingen te voorkomen koos de organisatie, geleid door evenemen-
ten- en theaterproducent Imre Kiralfy, nu voor een kleinere opzet, waarbij ‘en-
kel’ Frankrijk en Groot-Brittannië aanwezig waren.800 Op deze manier was ‘this 
perplexing profusion’ uitgesloten; ‘it will not overtax the powers of assimilation 
of the ordinary visitor’.801 Wel was het bekende systeem van hoofdgroepen en 
klassen opnieuw gebruikt. Fotografie had een eigen klasse bij de groep van de 
‘Liberal Arts’, onderwijs stond als eerste groep bovenaan. De houding van de 
Britse regering wat betreft de organisatie van deze tentoonstelling, een privé-
onderneming, was ambivalent, schrijft Alexander Geppert: enerzijds ontving 
de Britse koning de Franse president Fallières eind mei 1908 op het tentoon-
stellingsterrein, en stonden personen met invloed garant voor bruiklenen en 
jurylidmaatschappen, maar tegelijkertijd leverde de Britse regering geen enkele 
financiële bijdrage, terwijl de Franse regering wél 80.000 pond bijlegde.802

Grootste attractie van de tentoonstelling was de Flip-Flap, een kermisattractie 
waarmee vijftig bezoekers aan enorme hefbomen tot vijftig meter boven het ter-
rein werden opgeheven, en waarmee onderweg ‘a magnificent bird’s-eye view of 
the vast Exhibition and the surrounding Metropolis’ werd beloofd. Net als op 
de wereldtentoonstellingen was veel ruimte vrijgemaakt voor de presentatie van 
de nationale industriële en artistieke trots, met een sectie Industry en een Fine 
Arts section. Daarnaast waren er verschillende speciale paviljoens waarin de na-

798  De Olympische Zomerspelen van de ive Olympiade vonden plaats van 7 april tot  
 oktober 908, het White City Stadium was de grootste locatie. Shepherd’s Bush wordt 
sinds de tentoonstelling en de Spelen ook wel White City genoemd, vanwege de vele witte 
tentoonstellingsgebouwen en het stadion.
799  nn, ‘Introduction’, Franco-British Exhibition London (Shepherd’s Bush) 1908 Official 
Guide, 5th edition, London: Bemrose and Sons, 908, -6: p. 
800  Imre Kiralfy (85-99)
80  ‘Introduction’, Franco-British Exhibition London, 908, p. 
80  Geppert, ‘London 908: Imre Kiralfy and the Franco-British Exhibition’, in idem:  
Fleeting Cities, 00, 0-: p. 0





druk lag op het visuele spektakel. Zo was er een Cinematograph Hall met films 
van Pathé Frères, met naast ‘classical tales and pantomimes’ ook films van ‘in-
cidents almost immediately after they have occurred’; er was een ‘Stereomatos’, 
een instrument waarmee met behulp van meerdere lenzen afbeeldingen in kleur 
op een scherm werden geprojecteerd; en de gebroeders Lumière presenteerden 
er hun autochromes.803 Ook was er een ‘Section of Women’s Work’, met, naast 
portretten en handtekeningen van ‘distinguished women who are dead’, ook 
voorbeelden van het werk dat vrouwen verrichtten: ‘needlework, lace-making, 
embroidery, enameling, book-binding, book-illustration and illumination’ maar 
ook ‘last but not least, photography’.804

Naast de visuele ervaring waren er ook meerdere etnografische presentaties, 
‘attracties’ genoemd. Hier waren verschillende vertegenwoordigers van ‘primi-
tieve’ volken te zien. Zo was er een Ierse afdeling, Ballybaclinton (the Irish vil-
lage), waar ‘genuine colleens’ oftewel Ierse vrouwen hun kantwerk maakten, en 
er was een Senegalees dorp waar ‘over a hundred men and women from the 
borders of the desert are now living exactly as they do in their native Africa’.805 
De Franse toelichting noemde dit dorp een ‘attractie’ (dus geen tentoonstelling), 
die voor het eerst het ‘vie primitive des habitants de l’Afrique occidentale’ liet 
zien, ‘habitant des huttes d’une construction rudimentaire’; er was een school, 
maar er was ook amusement: ‘le visiteur verra et entendra avec intérêt les chants 
étranges et les danses curieusement rythmées des plus jeunes de la tribu.’806 De 
Engelse gids voegde daar nog een paar dimensies aan toe: de bezoeker kon zich-
zelf hier laten verplaatsen van ‘a moment from the prosaic world in which you 
live to a land of mystery and romance. Behind these high walls another life is 
lived – a life which no reading of books and seeing of photographs can depict 
for you.’807 Daarnaast was er, vanuit de Britse organisatie, een Ceylon Village 
waar ‘fascinating Cingalese damsels, daintly dressed in the native costume’ thee 
serveerden ‘amidst an Oriental atmosphere’.808 

80  ‘The Franco-British Exhibition. Photographic Exhibits’, The Times, 5 juli 908, p. 9

80  Idem, p. 

805  Franco-British Exhibition London, 908, p. 5, 57, 58

806  Comité National des Expositions Coloniales, Exposition franco-britannique. Londres, 
1908. Les Colonies françaises. Paris: Comité National des Expositions Coloniales, 909, 
pp. 7-8

807  Aimé Bouvier en Fleury Tournier, Franco-British Exhibition: The Senegal Village. Lon-
don: n.p., 908, geciteerd in Geppert, ‘London 908’, 00, pp. -5

808  Geppert, ‘London 908’, 00, p.  Geppert schrijft dat er voor het Ceylon Village 
 mensen uit India, Ceylon en Burma in de tentoonstelling werkten onder erbarmelijke 
omstandigheden. Idem, pp. -
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Als een van de speciale attracties, bijna als in dezelfde categorie als de ‘pri-
mitieve’ dorpjes, werd ook ‘Old London’ genoemd, waarin delen van ‘the most 
interesting and picturesque portions of London’ uit de vijftiende en zestiende 
eeuw, van vóór de brand van 1666, op schaal waren nagebouwd. Vanaf 1884 was 
dit een vast onderdeel van de Britse tentoonstellingen, steeds onder leiding van 
dezelfde architect en museumconservator, George H. Birch.809 Hiervoor had-
den de makers, onder leiding van architect John B. Thorp, documenten, oude 
boeken en prenten bestudeerd. Ook was er een museum, ‘containing a very ex-
tensive and valuable collection of maps, plans and prints representing the de-
velopment of London from Roman times up to the beginning of the present 
century.’810 

Anders dan Londen koos Parijs ervoor om dichter bij het heden te blijven. De 
Ville de Paris had opnieuw een eigen paviljoen, ‘een van de sierlijkste gebouwen 
van de geheele tentoonstelling’, meende de verslaggever van Het Nieuws van den 
Dag.811 Het paviljoen was ontworpen door Roger Bouvard, medewerker en zoon 
van architect Jean-Antoine Bouvard bij de Ville de Paris.812 Het langgerekte ge-
bouw had twee etages. De entree werd gevormd door de zogeheten ‘arc de Na-
zareth’, oorspronkelijk een boog met opbouw uit 1552-1556 uit de Préfecture de 
Police in de rue de Nazareth op het Ile de la Cité, die na de sloop van het gebouw 
in 1883 is ingevoegd in de façade van het Musée Carnavalet aan de kant van de 
rue des Francs-Bourgeois. Dit was een directe verwijzing naar vieux Paris. De 
bovenverdieping van het paviljoen was bestemd voor de Direction des travaux, 
de Préfecture de police en de Assistance publique. De overige diensten waren 
beneden, waarbij het grote middengedeelte was vrijgemaakt voor de architec-
tuur, beeldhouwkunst, cartografische dienst, wegen en promenades. Direct bij 
binnenkomst door de Arc de Nazareth kwam de bezoeker dus in een ruimte van 
zo’n drie bij zes meter waar de ‘Archives, travaux historiques en bibliothèques’ 
een tentoonstelling hadden. 

In het Rapport général worden de bijdrages van de bibliotheek (kaarten 
van Parijs en voorbeelden van boeken die gratis geleend kunnen worden) en 
de Commission municipale du Vieux Paris (negen banden met notulen van 

809  Idem, p. 6

80  Idem, pp. 55-57

8  n.n. ‘Van en over de Fransch-Britsche Tentoonstelling. Particuliere correspondentie. 
(ii)’.Het Nieuws van Den Dag, no. 8, dinsdag 0 juni 908

8  Roger Bouvard, 875-96. Roger Bouvard wordt ‘Monsieur l’Architecte du Pavillon de 
la Ville de Paris à Londres’ genoemd. Archives de Paris, Tri Briand 7, Exposition Fran-
co-Britannique. Participation du Département de la Seine
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1898 tot 1906) kort genoemd. Bijzondere aandacht gaat naar de bijdrage van  
Poëte, die zelf een kleine tentoonstelling had gemaakt. Te zien waren volgens 
het rapport publicaties over de geschiedenis van Parijs, interessante publica-
ties over Parijs tijdens de Revolutie, de bulletins en catalogi van de stadsbiblio-
theek en ‘de curieux documents graphiques extraits des publications du service,  
une riche collection de photographies représentant les coins pittoresques de  
Paris’.813 

In een Engelstalig boekje van zestien pagina’s geeft Poëte, geassisteerd door 
Beaurepaire, een toelichting op de tentoonstelling.814 Hier is te zien hoe Poëte 
zijn persoonlijke benadering over de stadsgeschiedenis wist te combineren met 
de in de internationale tentoonstellingen gebruikelijke nadruk op vooruitgang 
en nationale trots. Juist de inzet van fotografie noemt Poëte meerdere malen 
specifiek om de voortvarende inzichten van de ambtenaren te benadrukken.

Zo bevatten de twee eerste panelen in de tentoonstelling historische kaarten, 
‘voor het eerst buiten Frankrijk te zien’: het ‘Plan archéologique’ van Lenoir en 
Berty, en, als vaste constante, het ‘Plan de tapisserie’. ‘Luckily, the Department of 
historical works had it photographed, and it is from the plates saved from that 
conflagration and to-day preserved in the Hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau 
that this picturesque old plan has been reconstituted for the London Exhibition’, 
aldus Poëte.815 De kaart op zich was dus pittoresk, de foto ervan was zo goed dat 
een afdruk tentoongesteld kan worden. 

Vervolgens toont Poëte aan de onderkant van twee panelen ‘Panoramic views 
of Paris’, gemaakt vanaf het Panthéon in 1883 – dat moeten de foto’s zijn die 
Emonts rond die tijd maakte en die zich nog steeds in de collectie van Mu-
sée Carnavalet bevinden. ‘These views are developed from the south towards 
the west, the initial and terminal points are to the right of the transept of the 
Pantheon, and opposite the Rue d’Ulm. Some figures show the principal mo-
numents and indicate the precise topographical points designated in a list of 
reference notes,’ licht de bibliothecaris toe. De foto’s zijn op dat moment vijf-
entwintig jaar oud, toch is dat geen reden om ze als nostalgisch of historisch 
onjuist te beschouwen, integendeel. 

Boven de panoramafoto’s zijn nog oudere foto’s te zien. ‘The photographs 

8  Yves Guyot en G. Roger Sandoz, Exposition franco-britannique de Londres, 1908. Rapport 
Général, Tome 2. Paris: Comité français des expositions à l’étranger, 908. p. 

8  Marcel Poëte en Edmond Beaurepaire, Franco-British Exhibition of 1908. Préfecture de la 
Seine. Department of the library and of the historical works of the city of Paris. Paris: Imp. Paul 
Dupont, 908.
85  Idem, p. 6
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above these panoramic views give the details and comments thereon; with 
them one penetrates into the interior of Paris.’816 Voor het eerst worden de foto’s  
specifiek genoemd als het medium dat de kijker ‘Parijs’ binnenleidt. Foto’s die 
daar gelegenheid toe bieden, zijn per locatie gegroepeerd. Het eerste paneel 
heeft als titel ‘Former aspect of “La Cité” and of the City of Paris (right bank 
of the Seine)’. Op basis van de beschrijving waren er zesentwintig foto’s te zien, 
vrijwel allemaal gemaakt tussen 1860 en 1877. De beschrijving is zo gedetail-
leerd dat niet alle tekst hier geciteerd kan worden [zie annex], en helaas zijn 
er voor zover bekend geen foto’s van de tentoonstelling, noch zijn er gedetail-
leerde specificaties waaruit duidelijk is hoe, en hoe groot ze waren afgedrukt. 
Toch moeten het zeker wel de foto’s van Marville zijn geweest, gezien de betrok-
kenheid van Poëte zullen het mogelijk (opnieuw) de nieuwe afdrukken door 
Emonts zijn geweest.

Uit de bouwtekeningen van het paviljoen valt op te maken dat de langste muur 
5,75 meter lengte had, onderbroken door een deur. Twee grote panelen, links en 
rechts van de deur, waren bestemd voor ‘Photographies de l’Ancien Paris’, maar 
gezien de verhouding in ruimteverdeling kunnen die niet breder zijn geweest 
dan 75 centimeter per stuk, en 1 meter of iets meer in hoogte. Dat doet, gezien 
het grote aantal genoemde foto’s, vermoeden dat de foto’s relatief klein waren 
afgedrukt, of op een andere manier samengebracht. Zo wordt er gesproken over 
‘views of the Rue de la Colombe and of the Rue Chanoinesse (no. 11 and 12) that 
give the physiognomy of the narrow winding streets which used to run through 
the old quarters of the Cité’, en heeft de bhvp een foto van Marville in bezit van 
de rue de la Colombe, waarop de steeg in het midden van het beeld kronkelt, en 
een van de rue Chanoinesse.817 [Fig. 7.9 en 7.10] Voor het eerst worden de datum 
en de omstandigheden waarop de foto’s zijn gemaakt genoemd en toegelicht, 
zoals bij de groep foto’s gemaakt rondom de Notre-Dame: 

The views no. 5 and 15 (piercing of the Rue d’Arcole and Rue du Cloître-Notre-
Dame), were taken at the time when the alterations were in progress (1865-
1869), and the view of the Rue de Constantine now Rue de Lutèce (no. 13) is 

86  Idem, p. 8
87  Idem, p. . Marvilles foto heten in het archief van de bhvp ‘Rue de la Colombe, prise 
du quai’, Fonds Charles Marville, Cote nv-00-C-05 (negatief), digitaal nv-00-C-05, 
en ‘Rue Chanoinesse, vers 865’, Fonds Charles Marville – Cote -ept-6-00, digitaal nv-
00-c-0767
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previous to the time at which the Tribunal de Commerce and the Caserne de 
la Cité were built at this spot. In the back-ground may be seen the Pavillon 
de l’Horloge of the Law-Courts, overlooking the Cour du Mai.818

In een aparte paragraaf worden foto’s genoemd die plekken tonen die toen al 
niet meer bestonden, ‘that recall some of the street improvements executed in 
the various quarters on the right bank of the Seine.’819 Opmerkelijk is dat de aan-

88  Het gaat om Marvilles foto’s, volgens de omschrijving van de bhvp: ‘Rue d’Arcole, de 
la place du Parvis Notre-Dame, e arr’, Fonds Charles Marville, Cote nv-00-c-069; ‘Rue 
du Cloître Notre-Dame, de la place du Parvis Notre-Dame, e arr.’, Fonds Charles Marville, 
Cote -ept-6-006 (afdruk Emonts) en nv-00-c-078 (negatief); ‘Rue de Constantine, 
vers l’est, e arr’, Fonds Charles Marville, nv-00-c-0070 (negatief); 
89  Poëte en Beaurepaire, Franco-British Exhibition, 908, p. 

7.9 Charles Marville, ‘Rue de la Colombe, prise du quai’, ca. 1865. Collodion glasne-
gatief, 38 x 29 cm, afdruk later. bhvp, nv-004-c-0521
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leg van de avenue de l’Opéra wel genoemd wordt, maar niet in een foto wordt 
getoond. Poëte licht de situatie vóórdat de werkzaamheden begonnen (die Mar-
ville zoals bekend óók heeft vastgelegd) uit met een foto met in de linkerhoek de 
Fontaine des Moulins, met dus enkel ‘oude’ straten.820 En daarbij volgt dan nog 
informatie die bij de toeschouwer vooral qua technische vaardigheden verba-
zing moet wekken: ‘It [de fontein] stood exactly on a level with the second floor 
of the house which bears the no. 13 in the Avenue de l’Opéra.’

80  ‘Opening up of the Avenue de l’Opéra, 877 (no. 6). This thoroughfaire passes over 
the site of an artificial hill: the levelled Butte des Moulins. At the summit of that rise, where 
the streets, Rue de l’Éveque, des Orties, des Moineaux, and des Moulins met, there used to be a 
fountain called Fontaine des Moulins or the Fontaine d’Amour. It is that which appears in the 
photograph exhibited. It stood exactly on a level with the second floor of the house which 
bears the no.  in the Avenue de l’Opéra.’ Poëte en Beaurepaire, pp. -. Het gaat om Mar-
villes foto ‘Rue des Moulins, de la rue des Orties, er arr.’, bhvp: Fonds Charles Marville Cote 
-ept-0-00 (afdruk Emonts), nv-00-c-0609 (negatief). 

7.10 Charles Marville, ‘Rue Chanoinesse’, ca. 1865. Collodion glasnegatief, 38 x 29 cm, 
afdruk later. bhvp, nv-004-c-0767
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Niet alle foto’s die boven de panorama’s van Emonts werden getoond waren 
van Marville. De bibliothecarissen selecteerden op locatie, niet op fotograaf. Zo 
gebruikten ze een reproductie van een daguerreotypie uit 1849 om te laten zien 
hoe het place du Carrousel eruitzag ‘before the completion of the works under-
taken to clear away the surrounding buildings in order to give it the appearance 
it assumes in the two afore-named photos’.821 Voor de presentatie kreeg de Ser-
vice de la bibliothèque et des travaux historiques de la Ville de Paris de Grand 
Prix toebedeeld in de categorie ‘Enseignement public’, net als de Commission 
spéciale du vieux Paris.822

7.3.3 La transformation de Paris sous le Second Empire in de bhvp in 1910

Na een tweetal tentoonstellingen in de Bibliothèque historique over ‘Paris au 
temps des Romantiques’ (1908) en ‘Paris sous la République de 1848’ (1909) 
richtte Marcel Poëte in 1910 de tentoonstelling ‘La transformation de Paris sous 
le Second Empire’ in, geassisteerd door nieuwe sous-bibliothécaires Étienne 
Clouzot en Gabriel Henriot.823 Het is de eerste keer dat expliciet en zelfs in de ti-
tel van de tentoonstelling wordt vermeld dat de transformatie tijdens het Second 
Empire plaatsvond, blijkbaar was het inmiddels iets minder politiek gevoelig 
geworden.824 In de tekst die Poëte bij de tentoonstelling schreef, geeft hij in 68 
pagina’s een gedetailleerde toelichting op het onderwerp. De transformatie van 
de stad was een thema dat historici tot dan toe nog niet hadden beschouwd 

8  Poëte en Beaurepaire, Franco-British Exhibition, 908, pp. -

8  ‘Éducation et Enseignement’ was groep I bij de Londense tentoonstelling, ‘Enseigement 
public’ was daarbinnen de eerste klasse. Exposition Franco-Britannique de Londres 1908. Sec-
tion française. Liste des récompenses. Exposants. Paris: Imp. Chaix, 909, p. 5
8  De tentoonstelling werd gehouden van  mei tot  oktober 90, dagelijks van 0 tot 
7 uur, in l’Hôtel Le Peletier. Van 0 mei tot  juli was er iedere vrijdagmiddag een ‘confé-
rence’ over de tentoonstelling. Zie Marcel Poëte: ‘La Transformation de Paris sous le Second 
Empire. Exposition de la Bibliothèque et des Travaux historiques de la Ville de Paris’ Biblio-
thèque et travaux historiques de la Ville de Paris. Expositions 1907-1913. bhvp Usuel 8o i 0

8  Over de historiografie van het Second Empire is nog weinig onderzoek gedaan. In 
een masterscriptie van 06 voor de Université de Montréal stelt David Corriveau dat tot 
ongeveer 90 de zeldzame studies over het regime van Napoleon iii consequent negatief 
waren over de periode. De belangrijkste reden daarvoor was dat de schrijvers geen uni-
versitair geschoolde historici waren en doorgaans overtuigd republikein waren. Zie David 
Corriveau, L’historiographie française du Second Empire français: de la légende noire à la restau-
ration. Mémoire voor maître ès sciences, Université de Montréal, Département d’histoire, 
faculté des arts et des sciences. 06. Online geconsulteerd op 8 mei 0, http://hdl.handle.
net/866/879





als een onderwerp dat onderzoek behoefde. Deze tentoonstelling wil de vraag 
stellen, ‘sous la forme habituelle de la leçon de choses’, zo schrijft Poëte, ‘en ce 
qui concerne Paris, la question de l’art de la ville.’825 Hier maakt Poëte aan het 
grote publiek duidelijk waar zijn grote interesse ligt: in de structuur en groei van 
steden.826 ‘Ainsi naît, sur le papier, le Paris nouveau’.827 Die geboorte laat Poëte 
al beginnen bij de bouwwerkzaamheden van keizer Napoleon i, de bouw van 
de Colonne d’Austerlitz, de eerste werkzaamheden waarmee het Louvre en de 
Tuilerieën aan elkaar werden verbonden. Hij vertrekt hierbij nadrukkelijk niet 
vanuit de politieke keuzes, maar vanuit de behoeftes van de stad: monumenten, 
‘espaces libres’, een goed rioolsysteem, bruggen, en, vanzelfsprekend, brede stra-
ten. De uiteindelijke grote veranderingen werden weliswaar uitgevoerd tijdens 
het Second Empire, maar ‘il faut remarquer que l’idée de la transformation de 
cette ville était pour ainsi dire dans l’air, qu’elle imposait à l’attention générale et 
que sa réalisation constituait, pour n’importe quel gouvernement, une nécessité 
de l’heure présente.’828 Hoezeer Haussmann en Napoleon iii de transformatie 
ook op hun eigen conto probeerden te schrijven, hoezeer ook de nadruk van de 
prefect in zijn memoires lag op de noodzaak om het volk bij toekomstige op-
standen beter in bedwang te kunnen houden, tegelijkertijd had de stad volgens 
Poëte ook simpelweg behoefte aan open ruimtes, en aan een centrale markthal 
van waaruit de goederen over de stad werden verspreid. Het motto ‘Paris assaini, 
embelli, agrandi’, dat Haussmann op een (tijdelijke) triomfboog liet schrijven 
boven een nieuw geopende weg, licht Poëte nog even apart toe.829 Gezonder 
en groter spreekt voor zich, de schoonheid is voor ‘onze ogen’ minder expli-
ciet, maar het was wel een van de grote zorgen van Haussmann en Napoleon: 
in de pleinen rondom bijvoorbeeld de Fontaine Saint-Michel van Davioud, of 
in het perspectief dat Haussmann zocht in de nieuwe wegen.830 Tegelijkertijd 
veroorzaakte de transformatie ook een onvermijdbare herschikking van de be-
volking.831

85  Periton, ‘Generative History’, 006, p. 5

86  Calabi, ‘Marcel Poëte’, 996, p. 

87  Marcel Poëte, ‘La Transformation de Paris’, in: La transformation de Paris sous le Second 
Empire. Tent. Cat. Exposition de la bibliothèque et travaux historiques de la Ville de Paris. 
Depuis le  mai jusqu’au  octobre 90, in: Bibliothèque et travaux historiques de la Ville de 
Paris. Expositions 1907-1913, bhvp Usuel 8 i 0, p. 6
88  Idem, p. 

89  Idem, p. 8 
80  Idem, p. 9

8  ‘... si les gens riches s’en vont alors peupler les somptueux quartiers de l’ouest, la classe 
pauvre, les ouvriers, qui se voient chassés du centre de Paris par la maison bourgoise qu’on y 
élève, se dirigent au nord, à l’est ou au sud de la ville.’ Idem, pp. 9-0





Van deze algemene transformatie wil Poëte in deze tentoonstelling een im-
pressie geven met hulp van ‘vues diverses’ van Parijs van die tijd, gemaakt door 
kunstenaars, ‘artistes consciencieux’, en daarnaast met fotografie: ‘la précieuse 
ressource de photographies de cette époque (Marville, Richebourg, etc.).’ Voor 
het eerst noemt Poëte de belangrijkste fotografen, waaronder Marville, bij naam, 
en maakt daarna duidelijk dat ook de gravures van Martial hun oorsprong heb-
ben in de fotografie.832 Poëte omschrijft die overgang van fotografie naar prent 
als een ‘fidélité documentaire’. De betrouwbaarheid van de fotografie is hiermee 
dus zelfs overdraagbaar op de gravures. Een laatste opmerking in de inleiding 
benadrukt hoezeer deze recente geschiedenis tot dan toe was genegeerd door 
historici. 

Il est dès lors permis de s’étonner de l’insuffisance absolue des moyens d’in-
formations historiques dont on dispose sur le Paris contemporain. Si bon 
nombre de documents ont péri dans l’incendie de l’Hôtel de Ville en 1871, 
combien n’en reste-il pas en divers lieux ou dépôts, qui devraient faire l’objet 
de dépouillements systématiques, puis de répertoires à l’usage des adminis-
trateurs autant que des historiens!833 

Voor het eerst in de geschiedenis toont Poëte de foto’s van Marville dus als il-
lustratie of onderbouwing van de geschiedenis van de transformatie zelf. Niet 
om een situatie weer te geven zoals die was vóórdat er gesloopt werd, waarbij 
vooral historische gebeurtenissen uit eerdere periodes werden opgeschreven, 
of als tijdloos decor dat gebruikt kan worden als basis voor oudere verhalen, 
maar als weergave van het moment waarop de foto werd genomen. Helaas is de 
toelichting bij deze tentoonstelling minder specifiek dan die van 1907 en 1908. 
Bij ieder van de vijfentwintig afzonderlijke onderwerpen staat slechts ‘voir le 
panneau de bas en haut’. Slechts heel soms is er een directe verwijzing naar een 
beeld in de tentoonstelling, bijvoorbeeld bij het onderdeel over Les Halles, waar 
Poëte bij de onteigeningen een gravure van Martial noemt: ‘Les pavillons actuels 
ont fait notamment disparaître les maisons à piliers, si pittoresques, qui bordai-
ent la rue de la Tonnellerie: l’eau-forte de Martial donne une impression, aussi 

8  ‘Plusieurs photographies ont été rapprochées, pour la même vue, de gravures et 
montrent la fidélité documentaire des eaux-fortes de Martial par exemple, oud e bois d’illus-
trations. L’abondance de ces derniers se justifie par le rôle de renseignements qu’ils jouaient 
auprès du public en un temps où la photographie n’était pas encore entrée dans les procédés 
du journal.’ Idem, p. 0

8  Idem





exacte que la photographie, de l’aspect de ces immeubles ventrus, couverts de 
curieuses enseignes (...)’834 [Fig. 7.11] Op het eerste gezicht is de keus voor het 
gebruik van deze ets van Martial opmerkelijk: de prent was opgenomen in de 
serie L’Ancien Paris, en de tekenaar heeft boven de tekening juist wél historische 
informatie over de geschiedenis van de pilaren toegevoegd. Opmerkelijk vooral 
omdat Marville de foto maakte waar Martial zijn ets op baseerde.835 [Fig. 7.12] 
Toch is Poëtes keuze te begrijpen bij het zien van de foto van Marville: daarop 
zijn de palen slechts een klein onderdeel van het beeld, en wordt de aandacht 

8  Idem, p. 0 
85  Charles Marville, ‘Rue de la Tonnellerie’, c. 865, http://vergue.com/post/9/
Rue-de-la-Tonnellerie 

7.11 Martial Potémont, ‘Rue de la Tonnellerie – Grands Piliers’, s.d. Ets, in [Vues de 
l’ancien Paris], Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, gedigitaliseerd op https://
bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/10251, p. 88





vooral getrokken door de hallen aan de rechterkant. Op de prent van Martial 
zijn die duidelijk te herkennen.

Bij andere onderdelen, zoals die van de aanleg van de avenue de l’Opéra, kan 
ervan worden uitgegaan dat er één of meerdere foto’s van Marville zijn getoond: 
van geen een fotograaf bevinden zich meerdere foto’s van dit specifieke moment 
in de collectie van de bhvp. Opmerkelijk is hierbij hoe het bredere perspectief 
van Poëte in de tekst doorschemert. Zo eindigt hij het onderdeel met een alge-
menere conclusie: ‘Ainsi, création caractéristique de l’époque, le théâtre de luxe 
qu’est l’Opéra a, dans son genre, une influence topologue comparable à celle des 
Halles centrales, des Gares ou de la croisée de Paris.’836

Zo nu en dan benadrukt Poëte de smalte en smerigheid van de oude stegen. In 
het onderdeel ‘La mort de la Cité’ zegt hij dat de ‘rues très étroites qui [la vieille 
Cité] sillonnent ne se laissent même pas deviner’. Bij ‘La transformation sur la 
rive gauche’, op de plek waar nu de rue des Écoles en de rue Monge lopen, wa-
ren ‘de vieilles rues, grimpantes et sombres, d’où les pluies d’orage descendaient 
en torrent jusque dans les boutiques de la rue Saint-Victor’.837 Heel soms is er 

86  Poëte, ‘La Transformation de Paris’, 90, p. 5

87  Idem, p. 5, 6

7.12 Charles Marville, ‘Rue de la Tonnellerie, vue prise de la rue de la Poterie’, 1865. 
Albuminedruk, 22 x 37 cm, Musée Carnavalet, ph 526
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ook een directe sfeerbepaling vertaald naar de foto’s: ‘les rues de Versailles, du 
Bon-Puits, du Paon, du Mûrier, Saint-Nicolas-du-Chardonnet et surtout la rue 
Traversine, un type de vieille rue malsaine et que plusieurs vues rappellent ici.’838

Ondanks de nadruk op de topografie, neemt Poëte dus meer dan zijn histo-
rische voorgangers ook andere aspecten mee in zijn beschrijving van de trans-
formatie. Zo benoemt en toont hij de veranderingen in het openbaar vervoer 
(de omnibus), de begraafplaatsen, het huisvestingsprobleem voor de armen, het 
ontstaan van de grands hôtels en grands magasins, en, als laatste, ‘La Trans-
formation de Paris et l’opinion publique’. En hij toont er, als de informatie van 
Marie De Thézy in 1980 correct is, twee foto’s van Marville uit 1865 naast twee 
foto’s uit 1910: directe voor- en na-foto’s van situaties die in de tussentijd aan-
zienlijk veranderd waren: van de rue Montorgeuil vóór en na de opening van 
de rue Turbigo, en van de rue Chanoinesse voor en na de verbreding van de 
straat.839[Fig. 7.10 en 7.13] Helaas was er bij de pers aanzienlijk minder aandacht 
voor deze tentoonstelling. De enige noemenswaardige bespreking, in de Revue 
d’Histoire du xixe siècle, lijkt te zijn geschreven door Poëte zelf.840 

7.4 Terug naar de sombere bochtige stegen: de publicaties van 
Georges Cain uit het Musée Carnavalet

Hoewel Poëte dus de foto’s van Marville tot in de jaren twintig blijft gebruiken, 
en vanaf 1925 voor het eerst in een publicatie verwerkt, waren Marvilles foto’s al 
eerder te zien in boeken voor een groter publiek. Zoals Catherine Clark onlangs 
nog tot in detail heeft beschreven, kwamen foto’s van Parijs vanaf het begin van 
de twintigste eeuw en masse vanuit de archieven terecht in publicaties en geïl-
lustreerde boeken.841 

88  Idem, p. 6

89  De Thézy toonde in de tentoonstelling van 980 twee foto’s van Marville van rond 
865 naast twee foto’s uit 90, zoals dat volgens haar ook was gedaan bij de tentoonstelling 
van Poëte in 90. De Thézy toonde twee foto’s van de rue Montorgueuil en twee van de rue 
Chanoinesse. Het is me niet gelukt een overeenkomst te vinden tussen een van Marvilles fo-
to’s van de rue Montorgeuil en die van 90 uit de collectie van de bhvp, maar aangezien de 
tentoonstelling volgens de catalogus ook gebruikmaakte van de collecties van ‘P. Blondel, G. 
Decaux, G. Hartmann en V. Perrot, membres de la Société des Amis de la Bibliothèque’, is het 
mogelijk dat de foto van elders kwam. Idem, p. , en De Thézy, Charles Marville, 980, p. 95 
80  M.P. (sic), ‘Exposition relative à la transformation de Paris sous le second Empire’, 
Revue d’Histoire du xixe siècle, Tome 7, Numéro 8, mei-juni 90, pp. 9-0

8  Zie hoofdstuk  ‘Index and Time. New Forms and Theories in Photohistories’, in Clark, 
Paris and the Cliché of History, 08, 5-85 
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Schilder, tekenaar en schrijver Georges Cain was vanaf 1897 hoofdconservator 
van het Musée Carnavalet.842 Hoewel de Bibliothèque historique en het Mu-
sée Carnavalet oorspronkelijk één instituut waren, en beide als doel hadden de 
geschiedenis van de stad Parijs toegankelijk te maken voor een breed publiek, 
dreigden de werkzaamheden al snel te overlappen. Zoals hierboven beschreven 
organiseerde de bibliotheek ook tentoonstellingen, daarnaast kreeg het museum 
al snel een eigen bibliotheek waar onderzoekers ook welkom waren. Voordat 
Cain hoofdconservator was, specialiseerde hij zich in historische reconstructies. 
In 1893 exposeerde hij op de Parijse Salon een schilderij van de troonsafstand 
van Napoleon, en in 1895 stuurde hij een schilderij in waarop hij de straatfeesten 
had geschilderd in 1797 na Napoleons overwinning in Italië. 

Vanaf 1905 tot aan zijn dood publiceerde hij een groot aantal boeken over de 
geschiedenis van Parijs, met titels als Promenades dans Paris (1906), Les pier-
res de Paris (1910), Le Long les rues (1912) en Le vieux Paris: souvenirs et vieilles  

8  Georges Cain (85-99)

7.13 Jean Barry, ‘Façade de maison, 19 rue de Chanoinesse’, 1908. Zilvergelatinedruk, 
23 x 17 cm. Musée Carnavalet, ph 82894
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demeures (1912). Deze publicaties waren doorgaans gebaseerd op beeldmateriaal 
uit de archieven van het museum. Aangezien de afdrukken van de foto’s van 
Marville uit 1873 zich in de collectie van het museum bevonden, heeft ook Cain, 
net als Poëte, gebruikgemaakt van deze beelden. Maar de methode was volko-
men anders.

Een van zijn vroegste boeken over Parijs is Croquis du vieux Paris uit 1905, in 
kleine oplage gedrukt, met houtgravures van Tony Beltrand naar documenten 
uit de collectie van het museum.843 De bronnen zijn niet gespecificeerd, sommi-
ge stadsgezichten lijken naar schilderijen te zijn gemaakt, andere naar prenten, 
maar directe kopieën naar Marville lijken er niet te zijn. De foto’s werden blijk-
baar gezien als droge, administratieve documenten, niet als pittoreske beelden 
die pasten bij een romantische publicatie. 

Twee jaar later is dat anders. In plaats van nieuwe prenten gebruikt Cain in 
Promenades dans Paris. Ouvrage orné de 107 illustrations et de 18 Plans anciens 
et modernes reproducties van het bestaande materiaal, mét bronvermelding.844 
Het boek, uitgegeven bij Flammarion, lijkt gericht op een brede markt, met vlot 
lopende tekst zonder toelichting bij of verwijzingen naar de gebruikte beelden. 
Die zijn, zoals de titel aangeeft, van alle tijden. Bij het eerste hoofdstuk, over de 
buurt rond het Pantheon, gebruikt Cain achtereenvolgens een uitnodiging voor 
de eerstesteenlegging van de ‘Église de Sainte Géneviève’, een ets van Martial van 
de rue Saint-Etienne-des-Grecs, een prent door Jacques Alphonse Testard van 
het Pantheon in 1837, meerdere andere prenten en een fragment van de kaart van 
Jaillot van Parijs uit 1774, waarop dankzij een op doorschijnend papier getekende 
weergave van de huidige situatie ter plaatse kan worden bekeken hoe de stad is 
veranderd. Die kaart was, zo vermeldt een kleine toelichting wél, gemaakt door 
Ch. Sellier, op dat moment ‘Inspecteur des fouilles de la Ville de Paris’.845 Bij het 
tweede hoofdstuk, ‘Le Passage du Commerce. Le cour de Rouen – L’auberge du 
Cheval-Blanc’ gebruikt Cain een persoonlijk vertelperspectief: hij schrijft hoe 
hij in 1875 vanaf de École des Beaux Arts met enkele kameraden, onder wie de 
latere kunstenaars François Flameng en ‘Dagnan’ (Pascal Dagnan-Bouveret), in 

8  ‘Notre but serait de continuer, par des promenades dans ce qui nous reste du précieux 
Paris d’autrefois, la série des documents peints, dessinés ou gravés que renferme le Musée 
Carnavalet.’ Georges Cain, ‘Avant-propos’, Croquis du vieux Paris, Paris: Louis Conard, 905, 
xxxiii-xxxvii, p. xxxiv
8  Georges Cain, Promenades dans Paris. Ouvrage orné de 107 illustrations et de 18 Plans 
anciens et modernes. Paris: Flammarion, 907

85  ‘Ce plan et tous ceux qui le suivent, furent dressées par M. Ch. Sellier, l’érudit 
Inspecteur des fouilles de la Ville de Paris, auquel nous sommes heureux d’adresser nos com-
pliments et nos remerciements. – G.C.’ Idem, p. 7
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de buurt van l’École-de-Médecine rondliep. Die was op dat moment ‘en plein 
bouleversement’, en de studenten wilden een laatste keer de muren zien, ‘pour 
aller contempler une dernière fois ces murs qui s’effondraient sous le pic des 
démolisseurs, nous donnant l’émotion que l’on ressent toujours devant le décor 
ruiné des grandes et sanglantes journées populaires.’846 De verteller wordt op-
nieuw overweldigd door de emoties van die tijd: ‘ces ruelles étroites, sinueuses, 
sombres, malodorantes’, hadden mensen geherbergd waarvan de energie en lef 
en wilskracht de oude wereld op z’n kop hadden gezet.847 De straten waren wel-
iswaar vuil, smal en stinkend, ze waren ooit de verblijfplaats geweest van men-
sen die geschiedenis hadden geschreven. Bij de tekst staat een prent van Scott, 
een ovaalvormige tekening van ‘La maison à Tourelle de la rue des Cordeliers’ 
met veel drukte op straat, van kinderen en een politieagent tot een chic geklede 
dame. En, ernaast, paginavullend, een ‘Cliché Marville’ met, volgens het bij-
schrift, ‘Vieilles ruelles abattues par le percement du boulevard Saint-Germain’: 
een doodlopende steeg aan de achterkant van de huizen, op de voorgrond ligt 
hooi op de grond, en rechts staat op een bordje ‘défense de fumer’ geschreven. 
[Fig. 4.14 en 4.15] Dit is echter geen foto van Marville, maar van Emonts, ge-
maakt in 1870 van de ‘Cour rue Larrey 8’, die blijkbaar in de archieven verward 
is met de foto’s van Marville. De tegenstelling tussen de levendige prent van 
Scott tegenover de verwaarloosde lege binnenplaats op de foto is groot. Het was 
duidelijk niet de bedoeling te lang stil te staan bij de tijd waarop de foto werd 
gemaakt, laat staan de geur ervan op te snuiven.

Even verder is bij de bespreking van La cour de Rouen gekozen voor een ets 
van Alfred Delaunay uit 1868, en niet voor de foto van Marville die op een paar 
centimeter na dezelfde standplaats heeft.848 De prent komt uit de serie ‘Paris Pit-
toresque’, en het grootste verschil tussen de prent en de foto is opnieuw de hoe-
veelheid personages: waar het straatje bij Marville leeg is of lijkt, heeft Delaunay 
een aantal mensen getekend.849 Cain mijmert erover hoe de bloemen en planten 
de grijze stenen een paar jaar geleden nog bedekten, ‘c’était délicieusement jo-
li’.850 Helaas is van die charme weinig meer over, nota bene een fotograaf heeft 

86  Idem, p. 

87  ‘Ainsi donc, c’était là, dans ces ruelles étroites, sinueuses, sombres, malodorantes 
qu’avaient vécu ces hommes légendaires dont l’énergie, l’audace et la volonté avaient boule-
versé le vieux monde!’ Idem, pp. -

88  Alfred Delaunay (80-89)
89  De prent, die Delaunay zelf omschrijft als ‘Cour de Rohan rue du Jardinet’, was on-
derdeel van de tweede serie. Zie de inhoudsopgave in de collectie van Musée Carnavalet. 
850  Cain, Promenades dans Paris, 907, p. 0
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zich er geïnstalleerd en een einde gemaakt aan ‘cette pittoresque et rare évoca-
tion du vieux Paris!’.851 

Cain gebruikt later wel een foto van Marville. Hij begint het hoofdstuk ‘Autour 
des Halles’ met een algemene uitspraak over het karakter van de smalle straten: 
‘De tout temps, les petites ruelles sinueuses, obscures, étroites qui avoisinent les 
Halles ont justement compté parmi les plus pittoresques de Paris; c’est une vieille 
tradition exacte encore à notre époque.’ Stukken van de straten bestaan nog, die 
zo nog steeds een indruk geven van wat ze vroeger waren: de rue Mondétour, de 

85  ‘Pourquoi faut-il que l’installation déplorable d’un photographe ait supprimé cette 
pittoresque et rare évocation du vieux Paris!’, idem, p. . Helaas is Cain onduidelijk over de 
exacte locatie van die fotograaf, in het Bottin van 909 is geen fotograaf gevestigd in de Rue 
du Jardinet of de Cour de Rohan/Rouen.

7.14 Scott, ‘La maison à tourelle de la rue des Cordeliers’, in Georges Cain, Promena-
des dans Paris. Ouvrage orné de 107 illustrations et de 18 Plans anciens et modernes. 
Paris: Flammarion, 1907, p. 22
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rue Pirouette, de rues de la Grande et de la Petite-Truanderie.852 De eerste illus-
traties zijn een ets en een schilderij. Dan, aan het eind van het hoofdstuk, komt 
een verandering: het wordt nacht. ‘Le jour c’était pittoresque et évocateur, le 
soir c’est dangereux et sinistre.’853 Overal komt geluid vandaan, overal zijn caba-
rets, maar bij ‘L’Ange Gabriel’, in de rue Pirouette, naast het huis van ‘la cour du 
Heaume, que la fête bat son plein: c’est un bistro notoire, quelque chose comme 
le “Maxim’s” des Apaches’. Er komen ongure types, iedereen rookt er sigaretten.

 
Au dehors, devant les Halles, par un admirable clair de lune, les voitures 
des maraîchers arrivaient de toutes parts, continues et paresseuses, et sur 

85  Idem, p. 9

85  Idem, p. 0

7.15 Pierre Emonts, ‘Cliché Marville’, ‘Vieilles ruelles abattues par le percement du 
boulevard Saint-Germain’, in Georges Cain, Promenades dans Paris. Ouvrage orné 
de 107 illustrations et de 18 Plans anciens et modernes. Paris: Flammarion, 1907, p. 23
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le pavé s’amoncelaient des bottes d’oeillets, de jasmins et de roses qui sem-
blaient purifier de leur odeur exquise l’atmosphère de vice et de crime que 
nous venions de traverser.854 

Als illustratie heeft Cain nu wél een foto gekozen van Marville, van de rue Pi-
rouette in 1875. [Fig. 7.16] Zowel links als rechts is op de uithangborden te lezen 
dat er restaurants zijn, verderop is tabak te krijgen, er ligt een ton half in de goot 
en rechts zit een vrouw op een stoepje. Zelfs op de relatief slechte druk in het 
boekje is de waas te zien die ontstaan is door de bewegingsonscherpte van het 
verkeer in de straten. Dit is voor Cain niet het pittoreske Parijs dat hij zo graag 
wil oproepen, dit verbeeldt de duistere kant van de oude stad, een decor van 
verhalen die het daglicht niet kunnen verdragen.

In latere publicaties zoals À travers Paris en Les Pierres de Paris zal Cain vaker 
gebruikmaken van de foto’s van Marville.855 Steeds zonder er specifiek naar te 
verwijzen; de foto’s zijn de tijdloze decors waarop de schrijver zijn geschiede-
nissen projecteert. Het pittoreske is ook hier niet in te vinden, daarvoor moet 
de lezer zich tot de prenten wenden, die, geanimeerd en geconcentreerd op de 
gebeurtenis, de wetenschappelijke droogte ontberen.

Het contrast in de benadering van de documentatie en foto’s tussen Marcel 
Poëte en Georges Cain is groot. Terwijl Poëte de foto’s beschouwt als onderdeel 
van de geschiedenis, ze een rol geeft in zijn verhaal over de periode waarin de 
foto’s zijn gemaakt, en de toeschouwer of lezer bovendien vrij laat in het emo-
tionele aspect dat het zien van de foto’s veroorzaakt, laat Cain de foto’s en an-
dere documenten een ondergeschikte rol spelen. Hij gebruikt ze om zijn eigen, 
persoonlijke verhaal te illustreren, zonder rekening te houden met het tijdstip 
waarop de foto’s (of andere beelden) zijn gemaakt, zonder überhaupt de beelden 
te noemen. Wel benadrukt hij continu het feit dat de tijd van ‘toen’ voorbij is, dat 
de mensen die eerder de straten bevolkten, er nu niet meer zijn – en dat wordt 
met name geïllustreerd door de foto’s. Het is deze laatste functie die Marvilles 
foto’s nog tot ver in de twintigste eeuw zullen vervullen.

85  ‘Les gigolettes et les ‘costos’ y viennent avaler des escargots et vider des saladiers de 
vin chaud; la grande salle du premier étage se peuple d’êtres inquiétants, héros de coups de 
couteau ou de coups de chantage, aux yeux de proie, aux lèvres minces, de filles pâles aux 
bouches carminées; tous et toutes fument des cigarettes, on parle à voix basse avec de rapides 
clins d’yeux de côté, en écoutant, distraitement un pauvre diable de violoniste qui râcle des 
valses reprises en choeur, lugubrement. Idem, pp. 07-09

855  In À travers Paris staan 8 foto’s van Marville, daarnaast zijn er reproducties van prenten 
(oa van Martial Potémont), kaarten en foto’s van o.a. Emonts en P. Vouillemont. Georges 
Cain, À travers Paris, Paris: Flammarion, 90, p. , 5, 9, 7, , , 9, 87



5

7.16. Charles Marville, ‘La rue Pirouette en 1875’, in Georges Cain, Promenades dans Paris. 
Ouvrage orné de 107 illustrations et de 18 Plans anciens et modernes. Paris: Flammarion, 
1907, p. 307
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Het zijn evenwel ook deze publicaties die de foto’s van Marville voor het eerst 
in druk naar een groot publiek brengen. Zoals Clark laat zien zijn Cains boeken 
al snel in het Engels vertaald, en waren de boeken vanwege de lage prijs toegan-
kelijk voor een groot publiek.856 Anders dan bij de tentoonstellingen, waar de 
foto’s slechts in het voorbijgaan, in de museumzaal of in het paviljoen te bekij-
ken waren, kwamen ze nu, zij het niet altijd in de beste reproductiekwaliteit, met 
de lezer mee naar huis.

856  Zie Clark, Paris as a Cliché, p. n7
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conclusie 

The true content of a photograph is invisible, for it derives from a 
play, not with form, but with time. 
John Berger, ‘Understanding a photograph’, 1968857 

De straten van Parijs waren in de negentiende eeuw continu in beweging. De 
plattegrond van de stad werd uitgebreid, de straten gingen en kwamen, ze wer-
den opgeschoond en gebarricadeerd. De foto’s die Charles Marville maakte in 
opdracht van de stad van die straten ondergingen een soortgelijke transforma-
tie. 

Marvilles foto’s zijn in de loop der tijd op uiteenlopende manieren geïnterpre-
teerd. Ze hebben geen eenduidige betekenis, die veranderde al vanaf het mo-
ment dat de fotograaf de beelden voor de tweede keer verkocht.

Op het moment dat de fotograaf zijn foto’s maakte, werden foto’s gezien als een 
kopie van de natuur, als reproductietechniek voor het tweedimensionale vlak 
wanneer precisie noodzakelijk was, zoals bij landkaarten, en voor het weergeven 
van een driedimensionale ruimte. 

Een foto van een nieuw gebouw, een nieuwe straat, is interessant als de kijker 
de situatie nog niet in werkelijkheid heeft gezien, de ervaring de modernisering 
in werkelijkheid te zien, heeft de kijker nog niet gehad. De foto kan dus werken 
als een premisse, een fictie. Zodra er echter tijd is verstreken, en het gebouw on-
derdeel uitmaakt van het dagelijkse stadsleven, er inmiddels wellicht wat min-
der voorbeeldig uitziet dan op de foto, verliest het beeld aantrekkingskracht. Het 
omgekeerde gebeurt met de foto’s van de straten die gesloopt worden: op het 
moment zelf, het moment waarop de foto wordt gemaakt, is de situatie al jaren 
bekend. Vanaf het moment dat de bebouwing niet meer bestaat, wint de foto aan 
betekenis: zij toont immers een verdwenen wereld.

Architecten en stedenplanners maakten al vroeg gebruik van fotografie als re-
productietechniek, de historische, nostalgische waarde die vaak aan de foto’s 

857  John Berger, ‘Understanding a Photograph’, in: New Society, 7 oktober 968, herdrukt 
in idem, Understanding a Photograph. Edited and introduced by Geoff Dyer. London: Penguin 
Books, 0, 7-: p. 9
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wordt toegeschreven deed pas veel later zijn intrede. Het was zoals gebleken is, 
gebruikelijk vóórdat de Ville de Paris aan grote werkzaamheden in de openbare 
ruimte begon, de situatie vast te leggen. Aanvankelijk gebeurde dat met behulp 
van tekeningen (die al dan niet met behulp van fotografie werden gereprodu-
ceerd), in 1865 heeft Marville opdracht gekregen alle plekken waar straten door-
gebroken zouden worden, vast te leggen in foto’s. In eerste instantie waren die 
foto’s enkel bedoeld voor intern gebruik van de Service du plan de la Ville de 
Paris.

Bij het geven van de opdracht was de geografische, ruimtelijke benadering 
van de stad en van de transformatie in eerste instantie leidend, en deze visie 
zou tot aan het begin van de twintigste eeuw overheersen, al waren er nu en dan 
afwijkingen. Zowel binnen het Parijse stadsbestuur als in de presentaties op de 
wereldtentoonstellingen was fotografie in de eerste plaats een reproductiemedi-
um voor objecten, gebouwen en kunstwerken. Architecten lieten fotografen de 
voortgang van de bouw van hun opdrachten vastleggen, en archeologen lieten 
de structuren vereeuwigen die ze bij het graven ontdekten. Ook de geschiedenis 
werd volgens deze verzameldrang bestudeerd. Vanaf het begin van de grands 
travaux had de Ville de Paris de blik op de toekomst én op het verleden gericht. 
De Histoire Générale de Paris was een metaproject vanuit het idee dat alle docu-
mentatie belangrijk was, en door het zo nauwkeurig mogelijk te reproduceren 
en becommentariëren, eigende de stad zich deze documenten ook opnieuw toe. 
Dat een deel van die documenten topografisch van oorsprong waren, benadruk-
te deze toe-eigening alleen maar. Het ging hierbij nooit om het recente verleden, 
het was de historici vooral te doen om de omgeving van de geschiedschrijvers 
die tot aan de Franse Revolutie hadden geleefd. Fotografie speelde een ongekend 
grote rol bij de totstandkoming van de eerste delen in verband met de reproduc-
tie van kaarten en documenten, maar de foto’s van de straten kwamen pas veel 
later, en in een fractie van hun aantal, in de publicatie terecht.

Een van de grote ontdekkingen uit dit onderzoek is dat Haussmann bij de we-
reldtentoonstelling van 1867 aanvankelijk ook een presentatie had willen geven 
van zijn prestaties. Onduidelijk is waarom dit idee niet is uitgewerkt. Vaststaat 
dat Parijs vanaf de eerste wereldtentoonstelling na de Commune de potentie zag 
van de speciale presentatie van de stad – daarin was de stad voor zover bekend 
de enige, Londen, Wenen, Brussel of Philadelphia deden dit niet. Vanuit deze 
context droeg Marville op allerlei manieren bij aan de tentoonstellingen. Hoog-
tepunt wat betreft zijn bijdrage én de presentatie van Parijs was de tentoonstel-
ling van 1878: in het centrum van het tentoonstellingscomplex had de Ville de 
Paris een eigen paviljoen. Hier waren de foto’s van de straten voor het eerst te 
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zien voor het grote publiek. Dat gebeurde in de context van de Service du plan, 
op een tentoonstelling die weliswaar vooruitgang in de stad en haar diensten 
propageerde, maar het verleden werd net zo goed omarmd als een onderdeel 
van dat wat de wereld moest zien als Parijs. De prenten van de parken in vogel-
vlucht, de foto’s van de straten, de reproducties van de oude kaarten van de stad, 
en de driedimensionale modellen, van de dwarsdoorsnede van het huis tot de 
foto’s van het riool: ze nodigden de bezoeker uit, overweldigden met de veelheid 
van kijkrichtingen.

Het idee dat de fotograaf of de opdrachtgevers een tegenstelling wilden aanto-
nen, een ‘voor en na’ de doorbraken van de straten, ontstond, zoals is gebleken, 
pas in 1877 voor het eerst in het openbaar, gesuggereerd door Eugène Viollet-
le-Duc, de architect die Marville al jaren kende en op dat moment ook actief 
was in het stadsbestuur. Het voor-en-na-concept was al vroeg toegepast in de 
fotografie, en zou ook in prenten en tekeningen in de wereldtentoonstellingen 
regelmatig gebruikt worden. Toch was er bij Marvilles presentatie van de foto’s 
van de straten in 1878 geen sprake van een morele tegenstelling tussen modern 
en vies, donker en ongezond, zoals vaak is gesuggereerd. De Ville de Paris wilde 
met de presentatie een indruk van de hele stad geven, zoals die vroeger was ge-
weest, en hoe die na de transformatie was veranderd. Fotografie was hier uiter-
mate geschikt voor: het toonde veel details, en benadrukte door de consequente 
compositie en aanpak van de fotograaf de samenhang tussen de straten.

Fotografie was ook onmisbaar bij de wereldtentoonstellingen. Toch werd lang 
niet alles in fotografie getoond. Zo ondersteunde de Commission des beaux-arts 
de la Ville de Paris vanaf 1860 principieel de productie van gravures en andere 
prenten om de concurrentie van de fotografie te remmen. Tot aan 1900 was er, 
wanneer er behoefte was aan een achtergrond, een decor, een stemming, een 
grote voorkeur voor het maken van prenten en tekeningen. Pas met de komst 
van Marcel Poëte in de bhvp verschoof die benadering, en kreeg Eugène Atget, 
waarschijnlijk mede dankzij de aanwezigheid van de foto’s van Marville, de mo-
gelijkheid de collectie beelden uit te breiden.

Het idee dat Marville een ‘Album du Vieux Paris’ zou hebben samengesteld, 
is hardnekkig en is misleidend geweest voor de receptie van Marvilles foto’s. De 
425 opnames waarvan de fotograaf de negatieven in zijn studio had bewaard, 
zodat hij er later opnieuw afdrukken van kon maken, waren niet bedoeld als 
een lineaire vertelling zoals hij bijvoorbeeld in zijn serie van het Bois de Bou-
logne had toegepast. Ze figureerden ook niet in een album zoals Godefroy in 
1888 zou maken voor Edmond Huet, de opvolger van Alphand. Marvilles foto’s 
zijn juist opvallend eentonig. Marville heeft ze met een consequente aandacht 
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voor belichting en scherptediepte gemaakt; bewoners in hun ramen en deuren 
en voorbijgangers op straat blijven slechts bij toeval gefixeerd – uitzonderingen 
zoals de foto waarop hij zelf met zijn werknemers poseert [fig. 1.1] uitgezonderd. 
Het is een eentonigheid waar de Service du plan een overzicht mee probeert te 
krijgen, een manier om controle over de gigantische operatie van de transfor-
matie te houden.

Na de brand in het Hôtel de Ville in 1871, waarbij het archief van de Ville de 
Paris inclusief de foto’s verloren ging, profiteerde Marville van het feit dat hij 
zijn negatieven had bewaard. Hij kon meerdere afdrukken van de foto’s van de 
oude straten opnieuw verkopen aan de Ville de Paris, en deed hetzelfde met de 
foto’s van nieuwe gebouwen in de stad die hij in de jaren zestig had gemaakt. De 
fotograaf had de beschikking over een beeldbank waaruit hij tot zijn dood kon 
putten. 

Enkele hooggeplaatste ambtenaren speelden een belangrijke rol bij de tot-
standkoming en het gebruik van de foto’s van de straten. De foto’s kwamen tot 
stand onder toeziend oog van Eugène Deschamps, hoofd van de Service du plan, 
mogelijk als ondersteuning van de onteigenings- en herinrichtingsadministra-
tie, mogelijk ook als onderdeel van de fièvre documentaire die zo sterk heerste. 
Al vóórdat Haussmann in Parijs werkte, kreeg Gabriel Davioud van Deschamps 
de opdracht de voor sloop bestemde huizen te tekenen, en fotografische repro-
ducties te laten maken. 

Marville had ten minste vanaf 1858 een professionele relatie met Davioud en 
Alphand. Beiden zouden tot aan het eind van zijn leven hem op allerlei manie-
ren bij het werk van de stad betrekken. Vooral voor de wereldtentoonstellingen, 
waarvoor Davioud samen met Bouvard en Deschamps de plannen maakten, 
kreeg Marville opvallend veel opdrachten. De stad had op een bepaald moment 
voor zijn foto’s gekozen, en het was alleen al vanwege het stilistische aspect dat 
er een continuïteit moest blijven. Eugène Viollet-le-Duc heeft vanaf het begin 
van de diensten van Marville gebruikgemaakt, en heeft de fotograaf zijn verdere 
leven gevolgd. Zijn redevoering voor de Ville de Paris voorafgaand aan de ten-
toonstelling van 1878 heeft met het benoemen van de ‘oude en nieuwe wegen’ 
grote invloed gehad op de verdere receptie van de foto’s van de straten.

De Ville de Paris gebruikte de foto’s van de straten in publicaties en tentoon-
stellingen over zichzelf; de rol van oude plattegronden, ook bewaard en gerepro-
duceerd dankzij de fotografie, was daarbij minstens zo groot. Opvallend hierbij 
is het gebruik van het ‘Plan de la Tapisserie’, de oudste nog bekende plattegrond 
van Parijs, oorspronkelijk een wandkleed, die vanaf 1873 meerdere keren ge-
toond wordt in de vorm van foto’s van de kopieën van het tapijt. De foto’s waren 
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meer dan een reproductietechniek, ze lieten ook zien hoe voortvarend de Ville 
de Paris de nieuwe techniek inzette om het eigen verleden veilig te stellen.

Marville maakte zijn foto’s niet als kunstwerken die een emotie moesten op-
roepen, hij portretteerde geen beroemdheden. Wel kunnen we de straten die hij 
zo minutieus vastlegde portretfoto’s noemen, portretfoto’s van de straten die een 
hoofdrol hebben gespeeld in het verhaal van Parijs, als een tegenhanger van het 
Panthéon Nadar – de inventarisatie, in tekening en in fotografie, van alle hoofd-
personen uit het Parijse culturele en politieke leven.

Na de dood van Marville (en een laatste expositie in Australië) bleven de foto’s 
lang in de archieven liggen, waar ze gebruikt werden als bronmateriaal voor 
tekenaars en schilders. Pas met de komst van Poëte veranderde dat. Binnen de 
stadsmusea ontstond een tweedeling: terwijl de bhvp koos voor een open, or-
ganische benadering van de stadsontwikkeling, waarbij de foto’s zelfs voor het 
eerst de transformatie zelf zouden illustreren, bleven de straten voor het Musée 
Carnavalet en Georges Cain vooral de verbeelding van een oude stad die niet in 
foto’s tot leven kon worden gebracht. 

Meer nog dan opvallende gebouwen vormen straten het skelet en de bloedva-
ten van de stad. Het zijn essentiële onderdelen, ieder met hun eigen sfeer, eigen 
persoonlijkheid en eigenaardigheden, hun eigen ritmes en routines. Marville 
kreeg de opdracht de straten die gesloopt zouden worden, vast te leggen, en dat 
deed hij, zoals alles wat hij deed, consciëntieus. Het fotoarchief werd een nieuw 
monument. Soms is het of het leven op de straten daar, onder de bewegingswaas, 
nooit is opgehouden.

Mogelijk wist Marville, net als Davioud in 1851, zelf niet waar de foto’s precies 
voor bedoeld waren. Wel wist hij dat hij iets bijzonders had neergezet. Hij be-
waarde de glasplaten, en hij kon er nog een tweede keer profijt uit trekken. 

Marville had zijn zaken goed voor elkaar. Hij leverde goed werk, hij was een 
van de weinigen die vanaf 1850 tot 1879 zo’n grote hoeveelheid foto’s bleef ma-
ken, en zo veel opdrachten zou blijven krijgen. Hij nam veel opdrachten aan, 
ook als ze niet direct in zijn straatje pasten. Zelfs een portret maakte hij soms, 
als het een bevriende kunstenaar betrof, maar het portretteren van zijn levens-
gezellin, zijn vrouw, liet hij over aan zijn assistent. [Fig. 8.1] De straten en de 
reproductie van landkaarten eisten blijkbaar al zijn aandacht op.
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8.1 Charles Hippolyte Delahaye, ‘Portrait de Mme Marville’, ca. 1856. Albuminedruk van 
glasnegatief, 12,5 x 8,5 cm, Musée d’Orsay, Parijs
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annex

1. Organisatie van de relevante openbare diensten van de Ville de Paris
In deze tekst wordt kort stilgestaan bij de structuur van het Parijse ambtenaren-
apparaat onder Haussmann en daarna. Deze gegevens zijn hoofdzakelijk geba-
seerd op de gegevens uit het officieel orgaan van de Ville de Paris, het Recueil 
des Actes Administratifs, dat op enkele uitzonderingen na jaarlijks een overzicht 
bracht van alle diensten. Dat overzicht geeft naast een opsomming van de naam 
van de functie en naam van de ambtenaar ook vaak een korte functiebeschrij-
ving. De meeste namen keren regelmatig terug in de tekst. De drie meetpunten, 
de jaren 1865, 1867 en 1878, zijn gekozen omdat dit de jaren zijn waarin Marville 
het meeste contact moet hebben gehad met het stadsbestuur over de foto’s.

In 1865, het jaar waarin Marville waarschijnlijk de eerste opdracht kreeg voor 
het fotograferen van de straten, stond Haussmann als prefect aan het hoofd van 
het departement Seine, het gebied dat bestaat uit het huidige Parijs (departe-
ment 75) en delen van de omliggende departementen.858 De prefect stond di-
rect onder het staatshoofd, keizer Napoleon iii. Het gemeentebestuur van Parijs 
werd tot 1884 door de keizer en de prefect aangesteld en dus niet democratisch 
gekozen. De twintig arrondissementen van Parijs hadden ieder hun eigen bur-
gemeester, maar de overkoepelende diensten opereerden centraal vanuit het 
Hôtel de Ville. Zo was er vanaf 1865 de Service des travaux historiques, de dienst 
die betrokken was bij de publicaties over de geschiedenis van de stad die later 
uitgebreid ter sprake zal komen. In 1865 was Eugène Deschamps, een van de be-
langrijkste personen in verband met de foto’s van de straten, al verantwoordelijk 
voor het ‘Plan de Paris’ en voor de ‘alignements et permissions de voirie’.859 De 
lijst van zijn verantwoordelijkheden was imposant, het omvatte onder andere 
het plannen van de doorbraken, het plannen en controleren van de rooilijn, het 
maken, controleren en aanpassen van de kaart van Parijs, de controle en aanpas-
sing van de straatnamen en huisnummers, en onbewoonbaar verklaarde wonin-

858  Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Seine. e année. 
865. Personnel. Paris, Imprimérie et librairie administratives de Paul Dupont, 865,  
pp. i-xliii
859  Eugène Deschamps (7 augustus 8-7 maart 880), meer details in hoofdstuk .7
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gen.860 Onder zijn hoede stonden ook de landmeters van het plan de Paris, de 
wegeninspecteurs van de afzonderlijke divisies, en de hoofd-weginspecteurs van 
de verschillende arrondissementen, in totaal veertig medewerkers. Dit was de 
dienst die door Haussmann persoonlijk was uitgebreid met het oog op de vele 
sloop- en bouwwerkzaamheden van Parijs. In hoofdstuk 4.7 komt deze afdeling 
uitgebreider ter sprake.

Een andere Direction was die van de Service municipal des travaux publics, 
de dienst voor publieke werken, met verantwoordelijkheden zoals de openbare 
weg, de promenades, groenvoorziening en verlichting, en de water- en riool-
voorziening. Wat betreft de Travaux des voies plantées, promenades et planta-
tions, éclairage public was architect Gabriel Davioud verantwoordelijk voor de 
‘Travaux neufs’.

Adolphe Alphand werd weliswaar ook in dit rijtje genoemd, als chef du ser-
vice van de Administration des promenades, maar hij hoefde zich alleen aan 
de prefect te verantwoorden met zijn werkzaamheden in het Bois de Boulogne, 
Vincennes, de Champs-Elysées en ‘autres promenades appartenant à la Ville’. 
Alphand had op dit moment al een uitzonderingspositie.

De volgende Direction was die van de Service des travaux d’architecture et 
des travaux des beaux-arts. Victor Baltard stond hier aan het hoofd, naast twee 
administratieve krachten was er via een Conseil des Architectes inspraak op de 
ontwerpen.861 

Hieronder, als Comités et commissions près les bureaux, stonden de onder-
linge commissies vermeld waar grotendeels de al vermelde ambtenaren zitting 
in hadden. Zo werd de Commission des beaux-arts in 1865 voorgezeten door 
Haussmann, en bevonden zich onder de leden onder anderen Comte de Nieu-
werkerke, en Robert Fleury en Léon Cogniet, beiden kunstenaars en de leden 
van de académie des Beaux-Arts. 

In 1867, twee jaar later en ook het jaar van de tweede Parijse wereldtentoon-

860  ‘Études des plans d’alignements et de percements – Lotissement des terrains commu-
naux provenant d’expropriations – demandes de voirie relatives aux alignements – achè-
vement et récolement du plan de Paris – Bornage et mesurage des immeubles acquis ou 
vendus par la Ville – Préparation des plans à joindre aux actes de vente, échange et aliéna-
tion – Conservation des collections composant le plan de Paris – Nomenclature des rues de 
Paris.’, en voor het tweede bureau: ‘Permissions et contraventions de grande voirie – Clôture 
des terrains bordant la voie publique – Propreté des façades des maisons – Numérotage des 
maisons – Dénomination des voies publiques – Bâtiments en péril – Logements insalubres 
– Fosses d’aisances – Étaux de boucherie et de charcuterie – Carrières sous Paris’. Recueil des 
actes administratifs, 865, p. xvii 
86  Victor Baltard (805-875)
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stelling, was er in de top van het stadsbestuur niets veranderd.862 Wel was er 
een uitbreiding gekomen wat betreft de Travaux historiques. Tissérand wordt 
omschreven als secrétaire-archiviste, ‘ayant rang et fonctions de chef de bureau’, 
met dezelfde taken als zijn voorganger, maar met als extra taak het ‘Musée mu-
nicipal’.863 Er was inmiddels een Commission des travaux historiques, Adolphe 
Berty, ‘historiographe’, is aangesteld als ‘chef de bureau’ hiervan.864 Leden zijn 
onder anderen Haussmann (voorzitter), Alfred Blanche, Paulin Paris, baron 
Poisson, Artaud-Haussmann en Charles Read, Tissérand is secretaris. En daar-
onder stond een Sous-commission des travaux historiques, met alle bovenge-
noemde leden behalve de prefect, en met Baltard en Michaux als ‘membres pour 
l’architecture et les beaux-arts’. Deze sous-commission had als doel, zoals baron 
Poisson het elders formuleerde, ‘pour repartir le travail, en faciliter la marche 
journalière, en surveiller les détails et en assurer les résultats’.865 Deze commissie 
vergaderde wekelijks, op een vaste dag, en frequent genoeg om continu actief te 
zijn, aldus Poisson. 

Dit keer niet opgenomen in het schema van het Recueil maar voor de fotogra-
fie bij de Ville de Paris essentieel, is de Service des travaux historiques: de dienst 
die praktische ondersteuning bood aan de wetenschappers en onderzoekers. 
Al vanaf 1860 was die dienst in bedrijf, zo blijkt uit een document opgesteld 
door Ernest Lacan in 1871. Dat was oorspronkelijk met één chef de bureau, twee 
sous-chefs, namelijk Tisserand en Berty, een paleograaf, een commis (De Cham-
peaux), een expéditionnaire, en drie assistenten (de heren Deschamps, Chandor 
en Petit).866 Vanaf 1865, na de reorganisatie van Haussmann, was Gailhabaud 
aangesteld voor de organisatie van het museum, Henri Legrand als historiograaf 
en Théodore Vacquer was verantwoordelijk voor de archeologische opgravin-
gen. Ernest Lacan was vanaf 1866 in dienst bij de service en was als sous chef 
van het bureau tot 1871 verantwoordelijk voor de Service Iconographique, waar 
met behulp van fotografie, chromolithografie, photolithografie en reproducties 
gemaakt konden worden van bestaande negatieven, documenten en (archeolo-
gische) objecten.867

86  Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Seine. e année. 
865. Personnel. Paris, Imprimérie et librairie administratives de Paul Dupont, 865, pp. i-lii
86  Lazare-Maurice Tisserand (8-89)
86  Adolphe Berty, pseudoniem van Adolphe Boulet (88-867)
865  Poisson, Baron Simeon-Jean-Charles, Mémoire sur l’oeuvre historique de la Ville de 
Paris. Paris: Imprimérie Impériale, 867, p. 0

866  Het is onwaarschijnlijk dat dit Eugène Deschamps is, die was in 85 al chef de bureau 
bij de Travaux d’architecture et carrières – zie Recueil des actes administratifs, 85, p. v
867  Atelier des travaux historiques, Service iconographique, situation au  december 870. 
Archives de Paris, vr, map ‘Travaux historiques’.
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Bij de Direction de la voirie de Paris was Eugène Deschamps in 1867 inmid-
dels chef de section zonder een directeur boven hem, naast de vele landmeters en 
inspecteurs was er nu ook sprake van een Service du plan de Paris, waar de ‘chef 
de la 1ere section’, ook Deschamps, de directe leiding had. Deze dienst bestond 
uit zes ‘géomètres ordinaires’ en vier ‘Brigades topographiques’, die op hun beurt 
weer bestonden uit één ‘géomêtre en chef ’ en twee ‘géomêtres ordinaires.’

Wat betreft de Service municipal des travaux publics waren de verantwoor-
delijkheden verder verdeeld in een aparte Direction de la voie publique et des 
promenades, onder leiding van Alphand, en daarnaast een Direction des eaux et 
égouts, onder leiding van Belgrand. 

Elf jaar later, bij de volgende wereldtentoonstelling in 1878, waren de meeste 
hoofdrolspelers van het toneel verdwenen, en ook de structuur van het stads-
bestuur was aangepast.868 Zo was Ferdinand Duval inmiddels de prefect, en 
Adolphe Alphand hoofd van de Direction des travaux, met daaronder Michaux, 
die verantwoordelijk was voor de Commission des beaux-arts, des musées et des 
travaux historiques, de Histoire générale de Paris, en het Musée municipal. De 
Commission des beaux-arts werd voorgezeten door de prefect, en had als leden 
onder anderen bekende architect-bestuurders zoals Alphand, Duc, Tisserand, 
Viollet-le-Duc, Bailly en Davioud en daarnaast kunstenaars zoals Cabanel, Cha-
pu en Paul Dubois.

2.1. – Brief van Eugène Deschamps aan Gabriel Davioud, 17 november 1851
Le percement de la rue de Rivoli va faire disparaître près de 250 maisons, 80 
seront démolies au mois de janvier prochain; l’administration désire conserver 
au moins le souvenir desdits quartiers qui vont disparaître. Les travaux que vous 
avez exécutés déjà sous la direction de M. L. Vaudoyer vous recommandent plus 
que tout autre au choix du Bureau pour l’accomplissement de cette tâche nou-
velle. Veuillez donc bien, au reçu de la présente, vous disposer à commencer ce 
travail d’après les instructions que vous voudrez bien venir prendre à l’adminis-
tration. Votre activité suppléera, je l’espère, à l’exiguïté du délai de 60 jours qui 
vous est accordé. Vous trouverez ci-joint un billet pour MM. Lerebours et Secré-
tan dont vous utiliserez le concours pour la réproduction des vues d’ensemble.

Le Conservateur du Plan de Paris, Deschamps. Paris, le 17 novembre 1851. 
bhvp, Ms Côte cp 3369

868  Recueil des Actes administratifs, Personnel administratif, Année 878. 878, pp. i-lviii
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2.2. – Brief van Gabriel Davioud aan Jules Cousin, in 1877, waarin hij uitlegt 
wat er met de tekeningen is gebeurd die hij toen, in 1851, maakte.

Paris le 25 février 1877, Mon cher Monsieur,
En 1852, 53 et 54 le service Historique de la Ville de Paris n’existait pas en-

core, cependant l’administration s’était préoccupée de conserver le souvenir gra-
phique des quartiers expropriés à démolir pour faire place à nos grandes voies 
publiques. Je fus chargé d’un travail considérable, pour lequel j’ai dû m’adjoindre 
de nombreuses personnes, ce qui consistait à relever et dessiner toutes les pro-
priétés à faire disparaître. Était-ce cela qu’il fallait faire? Je n’ai pas à discuter 
les ordres que j’ai recus jadis; toujours est-il que les abords de la tour Saint-
Jacques, les piliers des Halles, la tour Bichat, les hôtels d’[??] etc. furent l’objet 
de dessins dont les rendus très convenablement dessinés et lavés faisaient partie 
des archives de la Ville de Paris et devaient figurer à son musée historique. Au-
jourd’hui tout cela a disparu dans l’incendie de l’Hôtel de Ville, mais il me reste 
les minutes. Voulez-vous les accepter et voir si quelque chose de ce grand travail 
pourrait être conservé. 

Je vous adresse, Cher Monsieur,
1. Les lettres administratives qui établissent le caractère de ce travail
2. Un volumineux dossier contenant ces dessins faits sur place avec les plans 

des quartiers correspondants
Je vous serai très obligé de me retourner les lettres après vous en aurez pris 

connaissance. Le dossier est à votre disposition, vous laissant absolument maître 
d’en éliminer les 3/4 ou plus encore si vous le jugiez utile.

Je répète que depuis la mission qui m’avait été confiée on a fait beaucoup mieux. 
C’était là le service embryonnaire du service Historique mais c’est quelque chose 
et il vous appartient de décider si ces premiers essais doivent disparaître. Rece-
vez, Cher Monsieur, l’assurance de mes sentiments affectueux et dévoués,

Davioud, Inspecteur général honoraire de la voirie de Paris.
bhvp, Ms Côte cp 3369

3. – Arrête in de Recueil des Actes administratifs in 1866, Haussmann en de 
Exposition Universelle van 1867.
‘No. 52. Exposition universelle de 1867. – Arrête qui institue une commission 
spéciale chargée d’organiser l’exposition des oeuvres et travaux de la ville de Pa-
ris. 

Le Sénateur, Préfet du département de la Seine, Grand’Croix de l’ordre impé-
rial de la Légion d’honneur, 

Vu les décrets qui décident qu’une exposition universelle sera ouverte à Paris 
le 1er mai 1867;
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Vu les lettres en date des 24 août 1865 et 27 janvier 1866 par lesquelles S. Exc. 
le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics appelle la ville 
de Paris à concourir à l’éclat de cette exposition, en y faisant figurer ‘les modèle 
d’ouvrages d’art construits dans ces derniers temps;’

Vu les propostions des directeurs de la voirie de Paris, du service municipal 
des travaux publics et des travuax d’architecture:

Arrête :
Art. 1er. Une commission spéciale est instituée dans le but: 1° De faire les 

études nécessaires pour organiser l’exposition des plans, reliefs, dessins, objets 
d’art, etc., qui pourra être comprise, au nom delà ville de Paris, dans l’Exposi-
tion universelle de 1867; 2° De rédiger, ou faire rédiger, sous l’approbation du 
préfet de la Seine, les notices, légendes ou catalogues qui devront servir à l’expli-
cation des plans ou des objets exposés par la ville ; 3° De préparer sous forme de 
récit bref mais substantiel, et de statistique, un tableau résumé de Paris en 1867 
(comparé avec l’ancien Paris de 1852). Un plan graphique mettant en regard les 
transformations opérées à Paris de 1852 à 1862, sera joint à ce travail.

Art. 2. Cette commission sera composée de MM. :
Alfred Blanche, conseiller d’Etat, secrétaire général de la préfecture de la Seine, 

président du comité départemental de l’Exposition universelle; 
Merruau, conseiller d’Etat, membre du conseil municipal de Paris ;
Baron Poisson, membre du conseil municipal de Paris.
Elle pourra s’adjoindre, à l’occasion, les chefs de service de la préfecture de la 

Seine, dont elle jugerait le concours utile.
Fait à Paris, le 10 février 1866. Signé g.-e. haussmann.
Pour ampliation: Le Conseiller d’Etat, Sécretaire général, Alfred Blanche.’ 
Arrête no. 52, Recueil des actes administratifs, bulletin officiel de la Préfecture 

du Département de la Seine, 1866, Année 23, no. 3, p. 207

4. – Brief van Marville aan de Ville de Paris, 30 januari 1873. 
Brief: ‘Ch. Marville. Photographe des musées impériaux et de la Ville de Paris, 
Réproductions de toutes espèces, Collections de Dessins de Maîtres des musées 
de France et d’Italie, 75 rue d’Enfer, Paris.’ 

Monsieur le directeur,
Je prends la liberté de rappeler à votre souvenir que j’ai conservé tous les clichés 

qui ont été exécutés par moi pour l’Administration Municipale, ainsi que j’avais 
l’honneur de vous le signaler vers la fin de 1871. Une grande partie des épreuves 
émanant de ces clichés ont été détruites dans l’incendie de la Ville, entr’autres 
une collection de 425 vues des voies détruites où à détruire pour les percements 
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projetés & exécutés. De cette suite il n’avais été qu’un seul exemplaire. Il n’en n’est 
donc plus de trace. Je n’ai pas besoin de vous faire remarquer, Monsieur, de quel 
interêt est cette suite pour la topographie de Paris. 

En rappelant ce qui précède à Votre Mention, je viens solliciter de vous, Mon-
sieur le Directeur, la décition [sic] que vous m’avez dit devoir prendre lorsque le 
moment serait devenu opportun.’

Dossier Marville, Musée Carnavalet.

5. – Reactie op de brief van Marville, van de ‘Chef de division’ (du Plan) aan 
‘Monsieur le directeur’ (des Travaux de Paris) – de brief van 30 januari is dus 
doorgestuurd naar de Service du plan de Paris, en niet naar de Service des tra-
vaux historiques – over de ‘Acquisition d’une collection de vues de Paris pour 
le Service du plan et le service des travaux historiques’, 20 februari 1873:

Avant de commencer les grands travaux de percement qui ont renouvelé l’as-
pect et la topographie du Vieux Paris, l’Administration avait cru qu’il était inté-
ressant de conserver les souvenirs du passé, et dans cette pensée, elle avait com-
mandé à M. Marville, photographe, une suite de 425 vues des anciennes voies 
détruites ou sur le point de l’être. Cette collection, dont M. Marville a conservé 
les clichés qui lui permettent d’en tirer de nouvelles épreuves, offre un grand 
intérêt par suite de l’anéantissement de tous les relevés déposés à l’ancien bureau 
du plan. Elle serait aussi d’un grand secours pour la préparation des volumes de 
la topographie historique du Vieux Paris, dont s’occupe le service des Beaux-
Arts et des Travaux historiques.’869

Dossier Marville, Musée Carnavalet.

6. – Ongedateerde brief, gestuurd door Ch. Marville, Photographe des musées 
nationaux etc, vanaf 78 rue d’Enfer, 
‘Monsieur,

J’ai l’honneur de vous adresser la dernière livraison des Vues de l’Ancien Paris. 
Cette livraison qui ne devrait être que de 129 planches pour parfaire une chiffre 
de 1,500 francs est de 146, 17 nouveaux sujets y étant été ajoutés. Tout remon-
tant à 1870 & 1871, & ont été consentés & acceptés par l’administration. Il y aura 
peut-être nécessité, Monsieur, de modifier le numéro d’ordre de 2 planches. Il 
me semble que deux numéros ont été transposés. J’espère du reste cette semaine 

869  Zowel het klad als een kopie van de verzonden brief zijn bewaard gebleven in de 
archieven van het Musée Carnavalet, maar wegens een kopieerfout heeft de datering in de 
literatuur veel verwarring opgeleverd – 0 février was in de nette versie 0 janvier geworden.
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avoir le plaisir d’aller vous présenter mes respects. Deux épreuves contenus sur 
la présente liste n’existent pas dans les livraisons. J’aurai le plaisir de vous les 
remettre en allant vous rendant visite. Veuillez agréer Monsieur, les salutations 
emporteés de Votre Serviteur Ch. Marville.

Ongedateerde brief van Marville, Dossier Marville, bhvp

7. – Opsomming van straten die Marville moet fotograferen voor de wereld-
tentoonstelling van 1878

Vues des quartiers démolis par les percements – nous avons déjà 130.
Épreuves qui manquent mais dont les clichés existent. 20 tirages.
Nouveaux clichés à faire. 
Quartiers à démolir: 
St Germain: angle rue St. Germain. 1, – et rue St. Guillaume: 1, – et rue du bac: 

1; Hôtel de Luynes. Extrémités de la rue St. Dominique: 2. Divers: 3
Avenue de l’Opéra: chantiers de démolition: 3, 
Boulevard Henri iv: 2; rue Soufflot: 2; rue de Tolbiac et d’Alésia: 4; rue Sor-

bier: 8; rue Chasseloup Laubat: 4; avenue Parmentier: 4; carrière d’Amérique: 4. 
Totale: 40.

Vues des quartiers neufs et voies nouvelles:
Place Clichy (à faire) place de St Etoile: 2; bd St Germain: 4; rue des Ecoles: 

2; rue Monge: 5; rue de Rome: 2; blvd du Port-Royal, St Marcel et Arago: 4; rue 
Turbigo: 3; rue Réaumur et du 4 septembre: 4; Halles: 4; avenue des Gobelins: 2; 
Cité: 4; rue de Rennes: 2; rue du Four et du Vieux Colombier: 2; École de Médi-
cine: 2; avenue de l’Opéra: 4; rue du Louvre: 1; boulevard Sebastopol: 4; rue de 
Rivoli: 4; Hôtel de Ville (chantier): 2; quai de la Messagerie: 2; boulevard Henri 
iv: 2; rue Soufflot: 1; rue de Tolbiac et d’Alésia: 4; blvd. Chasseloup Laubat: 2; 
blvd Malesherbes: 4; blvd Haussmann: 4; blvd d’Enfer: 2; blvd Reine Hortense: 2; 
avenue Joséphine: 2; rue des Amendiers: 1; blvd Magenta: 3; place du Chatelet: 3; 
rue Chateaudun: 2; avenue Daumesnil: 2; blvd. Voltaire: 4; place chateau d’Eau: 
3; rue du Pont Neuf et des Halles: 2; rue Gay-Lussac: 2; rue des Feuillantines: 2; 
blvd St. Michel: 2; avenue et blvd des Invalides: 5; place du Roi de Rome: 4; blvd 
Ornano: 2; rue Lafayette: 3; blvd Richard Lenoir: 2; rue Puebla: 3; avenue de la 
place de l’Arc de Triomphe: 4; boulevards interieurs: 4; Divers: 5 – totale: 140.

Archives de Paris, Tri Briand 196, Exposition Universelle de 1878. 5. Plan de 
Paris.

8 – Afschrift van een brief aan Madame Marville, op 26 juni 1879, de adminis-
tratie weet op dat moment blijkbaar dat Charles Marville overleden is. De direc-
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teur des Travaux, ook dan nog Alphand, schrijft de weduwe met het onderwerp 
‘Réclamation des clichés appartenant à la Ville’. 

‘Madame, J’ai l’honneur de vous rappeler que l’administration municipale 
avait, à diverses époques, commandé à feu votre mari, une série d’environ 700 
clichés photographiques exécutés d’après les rues anciennes que faisaient dispa-
raître les nouveaux travaux de viabilité. M. Marville avait été autorisé à conser-
ver chez lui ces clichés dont il tirait des épreuves, quand les besoins du service 
l’exigeaient. L’administration désirant prendre possession de ces clichés qui lui 
appartiennent, je vous serais très obligé de vouloir bien vous entendre pour leur 
remise, avec M. le Chef de la Division des beaux-arts’.

Dossier Marville-Emonts-Guérinet, Musée Carnavalet

9. – Brief van Guérinet aan monsieur Alphand, ‘Directeur des Travaux de Pa-
ris’, 13 november 1882. 

Briefpapier ‘Ancienne maison Marville, Photographe des musées nationaux 
& de la Ville de Paris – Armand Guérinet Successeur – Ouvrages spéciaux d’art 
industriel et décoratif, 49 rue de Cléry, Paris’.

Guérinet schrijft dat hij drie jaar geleden, na het overlijden van M. Marville, 
de volgende negatieven heeft gekocht, opgeslagen in dozen: 

‘Travaux, boulevard Henri iv, Soufflot, avenue Opéra, rue d’Alésia, rue Tol-
biac, Ecole de Médicine, Carrière d’Amérique, rue Sorbier etc etc – 40 clichés 

Travaux de la Ville, autre série – 60 clichés
Modèles d’appareils à gaz – 92 clichés
Concession sur la voie publique, Bureaux d’omnibus. Urinoirs, Squares, Gares, 

Monceaux, Champs-Elysées, Bois de Boulogne, etc – 170 clichés environ
Album du Vieux Paris – 425 clichés environ
Monuments publics, Eglises etc. etc, nombre indéterminé.’
Dossier Marville-Emonts-Guérinet, Musée Carnavalet

10. – Marcel Poëte, Edmond Beaurepaire, Franco-British exhibition of 1908. 
Paris: Imp. Paul Dupont, 1908.

Beschrijving van de getoonde foto’s door Edmond Beaurepaire voor de pre-
sentatie van de Bibliothèqie Historique bij de Franco-British Exhibition of 1908. 
[Collectie bnf]

Opent met een korte geschiedenis van de bibliotheek, over de organisatie, en 
over de Histoire Générale. 

[p. 6] The exhibition, in London, of the Department of the Library and of his-
torical works, comprises at first all the divers publications of the Department. 
Four panels contain the following: – 
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i. archaeological plan of paris from the roman period up to the 
xviith century (...)

ii. plan of paris, called that of ‘la tapisserie’
[p. 7] iii and iv. two panels of specimens of the photographic col-

lections of the department.
The lower part of each panel is taken up by a succession of panoramic views 

of paris, taken from the Pantheon in 1883. These views are developed from 
the south towards the west, the initial and terminal points are to the right of 
the transept of the Pantheon, and opposite the rue de l’Ulm. Some figures show 
the principal monuments and indicate the pre- [p. 8] cise topographical points 
designated in a list of reference notes. The photographs above these panoramic 
views give the details and comments thereon; with them one penetrates into the 
interior of Paris.

a) The first panel is devoted to the former aspect of ‘la cité’ and the 
city of paris (Right bank of the Seine).

A view of ‘La Cité’ (no. 23) taken from the colonnade of the Louvre, in 1865, 
represents the western point of the isle before the building of the new Law Courts 
(Palais de Justice). Behind the Pont Neuf are to be seen the quai de l’Horloge and 
the towers of the Law Courts, in front of the level piece of land which overlooks 
the equestrian statue of Henri iv, opens out the Place Dauphine, behind which 
rise the spire of the Sainte Chapelle and the towers of Notre-Dame de Paris.

Two other photographs (no. 24 and 25) refer to the metropolitan church: [de 
Notre-Dame], one representing it from the eastern side, where it seems to be 
rising up from the river Seine, that surrounds it, the other portrays the principal 
façade, with the grand central entrance (or Door of the last judgement), the 
gallery of the Kings, the great Rose window, the gallery of the columns, with 
its stone demons and monsters and [p. 9] lastly the bell-towers pierced with 
immense twofold windows. 

The Law Courts (Palais de Justice) already seen (no. 23) appears in its entirety 
with no. 17. The view was taken from the quai de Gesvres, in 1865, during the re-
construction of the Pont au-Change and the rebuilding of the Tribunal de Com-
merce Courts. In the foreground, rises the Tour de l’Horloge, then come three 
pepper-caster-shaped towers: viz. Caesar’s Tower, the Silver Tower and the Bon-
bec or Saint-Louis Tower. To the left of Caesar’s Tower, the immense bay-win-
dows of the great outer Hall attract the attention, whilst the Sainte-Chapelle 
rises above the Court-Yard of May (Cour du Mai) whence the men and women, 
condemned by the revolutionary Tribunals, used to leave for the scaffold (no. 27 
and 13).



7

Recent demolitions necessitated by the enlargement of the Law-Courts, have 
entailed the disappearance of that corner of Paris, represented in photograph 
no. 26. It was taken in 1870 and gives the physiognomy of the spots forming the 
angle of the Boulevard du Palais (formerly the Rue de la Barillerie) and the Quai 
des Orfevres. The first street from right to left which opens on to that quay, is the 
Rue Mathieu-Molé; the second, the now disappeared Rue de Jérusalem, which 
is prolonged as far as the court-yard of the Sainte-Cha- [p. 10] pelle by a narrow 
street: the Rue de Nazareth, which used to pass under an arcade built in the first 
part of the the xvith century, the Arc de Nazareth, (no. 22), pulled down and 
removed stone by stone to the Carnavalet Museum in 1873. The Rue de Jérusa-
lem, because it led to the offices of the former Préfecture de Police, the principal 
entrance to which opened on to the Rue de Harlay (no. 21), had acquired a dis-
reputable fame, the remembrance of which has been preserved in Parisian slang.

The Cagnards of the Hôtel-Dieu hospital (no. 16, 19 and 20), those dingy, dirty 
arches, often serving as night refuges for vagabonds, Gibiers de la rue de Jérusa-
lem, disappeared in 1876, at the same time as the old buildings of the Hôtel-Dieu 
(no. 19 and 20), which were situated on the small branch of the Seine, as far as 
the Pont-au-Double (no. 24) opening on to the so greatly altered Place du Parvis.

The views no. 5 and 15 (piercing of the rue d’Arcole and Rue du Cloître-No-
tre-Dame), were taken at the time when the alterations were in progress (1865-
1869), and the view of the Rue de Constantine now Rue de Lutèce (no. 13) is 
previous to the time at which the Tribunal de Commerce and the Caserne de 
la Cité were built at this spot. In the back-ground may be seen the Pavillon de 
l’Horloge of the Law-Courts, overlooking the Cour du Mai.

[p. 11]. The views of the Rue de la Colombe and of the Rue Chanoinesse (no. 11 
and 12) give the physiognomy of the narrow winding streets which used to run 
through the old quarters of the Cité.

Several photographs (no. 7-9-10 and 6) recall some of the street im-
provements executed in the various quarters on the right bank of the Seine.  
a) Opening out of the Rue Réaumur, part comprised between the Rue Vaucan-
son and the Rue Saint-Martin, 1860 (no. 7)

b) Opening out of the Rue des Halles (1866: no. 9). The photograph represents 
the part of the Rue Saint-Honoré absorbed by the thoroughfare.

c) Opening out of the Rue du Dix-Décembre, now the Rue du Quatre-Sep-
tembre, 1868 (no. 10). That operation entailed the demolition of the Théâtre du 
Vaudeville, the former Théâtre des Nouveautés, built in 1838, by Debret.

d) Opening up of the Avenue de l’Opéra, 1877 (no. 6). This thoroughfare pass-
es over the site of an artificial hill: the levelled Butte des Moulins. At the summit 
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of that rise, where the streets, Rue de l’Éveque, des Orties, des Moineaux, and 
des Moulins met, there used to be a fountain called Fontaine des Moulins or the 
Fontaine d’Amour. It is that which appears in the photograph exhibited. It stood 
exactly on a level with the second floor of the house [p. 12] which bears the no. 13 
in the Avenue de l’Opéra. The view of the Quai des Célestins (no. 18) represents 
a picturesque corner of old Paris which has disappeared to make way for the Ave 
Maria market (1879). The two gables which surmount the steeple of Saint-Paul 
Saint Louis Church, are those of the former residence of the Abbots of Barbeau; 
to the right, the low building which appears was erected on the site of the Jeu de 
Paume of the Croix Noire, where Molière and the troop of the Illustre Théâtre 
played in 1645. To the left, about the centre of the photograph, opens the Rue 
du Fauconnier, at the end of which rises the old Mansion of the Archbishops of 
Sens (no. 1); it is together with the Hôtel de Cluny, of which it is the elder, the 
only specimen of private architecture of the xvth century that still exists in Paris.

The Hôtel de Graville, passage Charlemagne (no. 14) dates from the com-
mencement of the xvith century; it is also called the Provost’s Mansion, because 
it was built on a portion of the site of the Mansion of Hugues Aubriot, provost 
of Paris, during the reign of Charles v. 

Two photographs (nos. 2 and 4) give the aspect of the Palaces of the Tuileries 
and of the Louvre, during the second empire, and a photograph taken from a 
daguerreotype (no. 13) represents the Place du [p. 13] Carrousel in about 1849, 
before the completion of the works undertaken to clear away the surrounding 
buildings in order to give it the appearance it assumes in the two afore-named 
photos (nos. 2 and 4).

The panel is completed by a view of the Hôtel de Ville (no. 8) taken in 1868.
b) In the second panel have been grouped photographs representing some of 

the former aspects of the ‘quartier des écoles’.
On the Place Maubert (no. 3), used to abut the Rue Maître-Albert, called after 

the theologian who, not finding any room large enough to hold his numerous 
hearers, found himself compelled to give his lectures in the open air on the Place 
Maubert, as well as in the Rue Galande opened up at the commencement of the 
xiiith century, in a vineyard belonging to the powerful Garlande family. That 
was once a famous street in the old University, which after a seperation of ten 
years, when former fellow-students used to meet one another, would call each 
other thus: ‘Nos fuimus simul in Garlandia’, we have been together in Garlande,

The Place Maubert, opened on the Quai de la Bûcherie, now Quai de Monte-
bello, by the Rue du Haut-Pavé (no. 1).

The Dôme of the Panthéon, which overlooks the hill called Montagne-Sainte-
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[p. 14] Geneviève, appears in the view here exhibited; lower down in the back-
ground, to the left, ends the Rue des Grands-Degrés, where Voltaire was an at-
torney’s clerk, and on the right commences the Rue de la Bûcherie. It was in this 
street, at the corner of the Hôtel Colbert, that used to stand the old Faculté de 
Médecine of Paris, the gothic remains of which accompany the Amphitheatre 
inaugurated by J.-B. Winslow on the 18th of February 1745 (no. 10) and still ex-
isting. 

Quite close the Rue de Fouarre (no. 11) used to abut to the Rue Galande and 
was occupied by the schools of the Faculty of Arts, grouped around the little 
church of Saint-Julien-le-Pauvre (no. 17), where the University used to hold its 
meetings in the xiiith century. 

The streets Saint-Jacques and de la Harpe were the principal thoroughfares of 
the lower part of this quarter of the schools, especially occupied by scriveners, 
illuminators and parchment makers. Of the latter a street still preserves as a 
souvenir the name of the Rue de la Parcheminerie (no. 11; view taken from the 
Rue de la Harpe), connecting the two great arteries. Some important operations 
of street improvement have certainly modified the appearance of these streets, 
where the University had its home; several, however, have preserved it witout 
but little alteration.

[p. 15] The opening up of the Boulevard Saint-Germain (1861) and of the Rue 
Monge (1867) have removed the three or four first houses of the Rue de la Mon-
tagne-Sainte-Geneviève (no.2), but the upper part of it still exists; the Rue Jean-
de-Beauvais, and the Carrefour du Puits-Certain (no. 6) still remain intact and 
the Rue des Carmes, where the Chapel of the old Collège des Lombards (no. 12) 
is hidden at no. 15, has preserved in its southern part the picturesque aspect of 
the photograph here exhibited (no. 5).

The public edifices have not been so spared. The Lycée Louis-le-Grand, the 
frontage of which (no. 13) was formerly in the Rue Saint-Jacques, to the right 
of the Place Gerson, has been rebuilt and the place itself is included in the pre-
cincts of the Sorbonne, the Chapel of which (no. 14) alone survived when the 
old buildings (no. 15) were demolished for the building of the new edifice (1877).

In 1804, the Ecole Polytechnique took possession of the site of the Collège de 
Navarre (no. 16). On the contrary, the Arènes de Lutèce, buried under successive 
deposits, have reappeared and have been partially preserved. A photograph (no. 
7) represents the state of the ground during the month of August 1869. In the 
foreground passes the Rue Monge, and the soil covered with stones is

[p. 16] that where one half of the Arenas were. later on filled in again in 1870. 
The cupola of the Chapel of the Couvent des Augustines (nos. 7 and 9) immerges  
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from the buildings which used to occupy the site of the actual square, opened up 
in 1892, and of the preserved half of the Arenas (no. 8) (1).

––––––
(1). The part of this account, relative to the two panels of photographic speci-

mens, has been drawn up by Mr. Edmond Beaurepaire, librarian.
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summary

The subject of this research concerns the assignment of and the way how, be-
tween 1860 and 1910, the city council of Paris used Charles Marvilles photo-
graphs of photographs of Parisian streets that would soon disappear due to the 
modernization of the city. 

From 1865 onwards, Charles Marville (pseudonym of Charles-François 
Bossu, 1813-1879) took over four hundred razor-sharp photos of the streets of 
Paris. Albumine prints made from glass plate negatives, contact prints meas-
uring thirty by forty centimeters , almost always following the longitudinal 
direction of the streets. The photos were initially stored in the administrative 
apparatus of Paris. Marville made reprints after the archive went up in flames 
in 1871, and the city showed his photos at world exhibitions, including in Paris 
(1878), in Melbourne (1881), in exhibitions in the historical library and abroad, 
and in publications on the history of Paris.

The diverse and alternating purpose and use of the photos in a city in trans-
formation, is the recurring theme in this research. This study describes the 
story of the specific photo series, the ambiguous historical origin and purpose 
of the photos, as well as how photography can be interpreted in various ways 
by political and administrative authorities, namely the administration of the 
city of Paris and the archives associated with it (of them). As such, the research 
elaborates on the different manners the photos were used; for internal docu-
mentation as well as for the general public. In 1937, Beaumont Newhall de-
scribed the photos as a melancholic expression of the photographer as he was 
capturing the disappearing streets. From the 1980s and onwards, in interpre-
tations of the publications of Marie De Thézy, the assumption arose that the 
photos had been taken to emphasize the contrast with the future city, as the 
photographer would have intentionally depicted the old streets dark and dirty. 
Only recently, it was suggested that originally, the purpose of the photographs 
was of a cartographic nature (Kennel, 2013).

Based on contemporary archival sources, photographs, reviews and jury re-
ports of contemporaries, this research shows that the melancholic interpreta-
tion only emerged around 1900 in the libraries and archives where the photos 
were preserved and also shown again for the first time. Whilst the adminis-
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tration in 1878 already mentioned the photographs as visualising an old and a 
new Paris, the civil servants referred to Paris as a whole. Before and after pho-
tos of the same street, from the same point of view, only seem to have appeared 
in 1910 – where another photographer had made the ‘after’ pictures shortly be-
fore the exhibition. One fixed, absolute meaning of the photos does not exist. 
Unlike works of art created from a conceptual artistic conviction, these photos 
are open to multiple interpretations and applications almost from the start 
of their existence. The distinctive meanings overlap, coexist and sometimes 
cancel each other out. Why, how and where these changes occur, is the subject 
of this research.

This research consists of three parts. In the first part, ‘Before’, the focus 
lies on the different perspectives on street photography in general and that of 
Marville in particular. Marville was trained as an illustrator, and known as a 
photographer from 1851. Unlike his contemporary Nadar, he did not actively 
seek public engagement. Although Marville’s photos of the old Paris are the 
focus of this research, his photos of the new Paris are inextricably linked to it. 
Marville initially photographed the new urban landscape, ‘Paris nouveau’, on 
behalf of the city and architects. Because of these assignments he came into 
contact with the officials who would commission him for the photos of the old 
streets.

The second part, ‘During’, describes how the Parisian city council tried to 
get a grip on the history of Paris in the nineteenth century and why the council 
was captivated by a so-called fièvre documentaire. As early as 1851, Paris offi-
cials Gabriel Davioud, a future city architect, and Eugène Deschamps, a future 
chief of the cartography department, used photography in their attempts to 
keep track of the changes in the city. They are the officials involved in the 1865 
assignment to Marville. At the same time, the officials of the Ville de Paris 
were also working on a major book project, Histoire Générale de Paris. How-
ever, despite the same focus on modern reproduction techniques, Marville’s 
photos were not used for this purpose at the time. After the fire in the Hôtel de 
Ville in 1871, in which not only Marville’s photos were lost but also a large part 
of the city archives, Marville was commissioned by the city to reprint several 
copies of the photos at its own request. They ended up with the cartography 
department, which had also ordered reprints of the first series. The newly es-
tablished historical commission had also received the first series. Most of the 
streets Marville had photographed had since disappeared, and as the archives 
had thinned out, the photos were one of the very few sources of the history of 
the city.
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The third part, ‘After’, is about the way in which the city showed the photos 
in (world) exhibitions and publications. As this research has shown, Hauss-
mann had already planned to give a presentation of the transformation for 
the world exhibition of 1867, however for unknown reasons he had decided 
against it. At the world exhibitions of 1878 and later, the city showed photos 
in the presentation on urban renewal. Based on descriptions from visitors, 
jury members and newspapers, administrative correspondence and photos by 
other photographers, it becomes apparent that Marville’s photos were used as 
neutral representations of change. In the early twentieth century, the librari-
an and urbanist Marcel Poëte, used the photos in the Bibliothèque historique 
de la Ville de Paris to tell the story of the growth and birth of modern Par-
is. Georges Cain, curator of the Musée Carnavalet and owner of one of the 
two series of photos printed by Marville, used the photos to illustrate liter-
ary walking guides. Based on previously unused photographs and documents 
from the library’s archives, it becomes clear that only after the beginning of 
the twentieth century, Marville’s photographs have been used to illustrate dif-
ferent interpretations. 
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