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vilie Auguste... cerveau du monde vroolijkc en vrome: het eeuwen-oude, eeuwig
Astre des N a t i o n s . . . P a n s ! ^ °

(I.K CONTE de I.'ISLE). jonge Mon tmar t r e
Montmartre.... hoe

opent dit enkele woord
een zee van herinne-
ringen voor allen die
hier leefden en leerden
en werkten en hoe
wondcrlij k is die klank
in heel de waereld van
kunstenaren, die als
in bedevaart gekomen
zijn tot dit deel van
de „Villc Auguste" het
prachtige Parijs.. ..

Montmartre het
vaderland van al wat
kunst beoefent; het
vaderland der quatz'-
arts ,,lc veritable pays
des rêveurs de tons les
pays" zooals een be-
kend schilder eens ge-
zegd heeft, want Mont-
martre . . . . dat is iets
dat jeugd beteckent
en overmoed en in
herinnering zal, ook
al is heel het eigenlijk
Montmartre verdwe-
nen, dit stadsdeel: de
Butte Sacrée, blijven
voortleven als iets heel
liefs, waar luchtkastee-
len gebouwd werden,
talloos en hooger dan
het hoogste punt van
dezen berg, berg van.
huizen torenend bo-
ven heel Parijs, waar
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het landelijke en

leef. Hier is veel liefs ge-
leefd, maar ook veel
leed geleden; hier is
de bakermat van de
echte vie de Bohème
en menig kunstenaar,
gestegen uit de diepste
armoede tot hoogsten
rijkdom, uit de diepste
duisternis der onbe-
kendheid tot 't hoogste
licht van roem, heeft
niettemin hier de ge-
lukkigste jaren van
zijn leven doorge-
bracht.

En nu dit alles
dreigt te verdwijnen,
nu een niet te koeren
vloed van moderne
hotels en moderne
straten al het lieve
e n herinnerings-volle
gaat verstikken en
vertrappen en er bin-
nen korten tijd weinig
van het eigenlij k Mont-
m.irtre zal overblijven,
wil ik u als voor een
laatste maal voeren
langs de nauwe straat-
jes en oude pleinen
en langs de plekken
vol van historische
bcteekenis voor allen
die Parijs liefhebben.

Historische betceke-
nis vooral, want in de

irijs heeft MontmartreI'
steedsche; het historische en moderne; het

geschiedenis van
steeds een rol gespeeld. Zij leert ons dat


