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VOORWOORD 

 

Beste leden, 

 

Heel blij zijn we mee te kunnen delen dat de Nederlandse Vereniging weer op een nieuw en dynamisch 

bestuur kan rekenen, dat zelfs uitgebreid is naar 9 leden! 

 

„Ouf‟, zouden de Fransen zeggen. En dat dankzij weer een aantal leden die de schouders er onder zetten 

en de hulp van Hillig van het Land, onze oud-voorzitter, die mij benaderd heeft  om weer voorzitter te 

worden, wat ik in eerste instantie geheel niet ambieerde. 

 

Begin 2006 ben ik als voorzitter afgetreden bij de vereniging, omdat ik vond, na elf jaar in het bestuur 

gezeten te hebben, waarvan vijf jaar als voorzitter, dat het goed was om de voorzittershamer door te 

geven. 

Gezien de moeilijke situatie waar de vereniging zich nu in bevindt heb ik voorgesteld om een paar 

maanden tot een jaar het voorzitterschap over te nemen en om samen met het nieuwe bestuur een aantal 

administratieve zaken te regelen, nieuwe activiteiten helpen op te zetten en vooral om een nieuwe 

voorzitter te vinden. 

 

Er zijn de afgelopen drie jaar nieuwe activiteiten ontwikkeld, er is een website opgezet, een nieuwsbrief 

wordt regelmatig gestuurd er zijn nieuwe jonge leden bijgekomen. En dat naast het drukke bestaan van 

de meeste bestuursleden. Daar neem ik mijn petje voor af. 

 

Ik zou graag in het bijzonder Hillig van „t Land willen bedanken voor alle energie en inzet, die zij de 

afgelopen maanden heeft ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de vereniging nu weer 9 bestuursleden telt 

en toch nog een aantal activiteiten heeft georganiseerd in 2009 en ook nog een Onder Ons in augustus. 

 

Het bestuur bestaat nu uit een aantal ervaren bestuursleden, die u al sinds een paar jaar kent en die nog 

steeds bereid zijn om hun tijd en energie te besteden aan het goede reilen en zeilen van de vereniging: 

Annemarije Pronk blijft aan als Secretaris, Christine van Koppen gaat door als Penningmeester, Maartje 

Michelson als evenementen coördinatrice en Stanneke Lammers als FANF-contact persoon.Vier nieuwe 

mensen hebben zich daarbij aangemeld als nieuwe bestuursleden: 

 Menno Nijdam, die een paar jaar geleden naar Parijs is gekomen heeft voorgesteld om vice-

voorzitter te worden. 

 Erik van der Most, die onze oudere leden zich zeker nog wel weten te herinneren, zal de 

penningmeester gaan ondersteunen. 

 Leo Knol is bereid om het hoofdredacteurschap van Onder Ons op zich te nemen.  

 Lindt Rokhorst, die de meesten al kennen van de bar bij het Sinterklaasfeest, heeft voorgesteld om 

artikelen te schrijven voor Onder Ons en om een paar evenementen te organiseren.  

Randolph Toom heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen als bestuurslid, gezien hij druk bezig 

is met het opzetten van zijn nieuwe bedrijf.  Hij eindigt zijn mandaat als Interim voorzitter, maar heeft 

zich beschikbaar gesteld om de elektronische nieuwsbrieven te blijven verzorgen. 

 

Ik hoop van harte dat wij er in de komende maanden in slagen om er weer een springlevende vereniging 

van te maken, waar iedereen met veel plezier naar toegaat en ook aan deelneemt. De een misschien iets 

meer dan de ander, maar het is onze vereniging en die kan alleen maar blijven bestaan als iedereen iets 

doet! 

Wij hopen u binnenkort weer te ontmoeten op één van onze activiteiten, waar u meer over leest in deze 

Onder Ons. 

 

Graag tot ziens 

Monique den Hartog, Voorzitter 
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Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering,  
22 september 2009 in restaurant Indonesia, 12, rue de Vaugirard, 75006 Paris. 
 
1. Opening 
 
Randolph Toom opent de vergadering, bedankt alle aanwezigen en in het bijzonder de consul Gerard 

van de Wetering en stelt de volgende agenda voor: 

 

a) Wisseling bestuur 

b) Hoofdredacteur Onder Ons 

c) Activiteiten 
 
2. Wisseling bestuur; status huidig bestuur 
 
Huidig interim-voorzitter Randolph Toom treedt af en stelt zijn post van voorzitter beschikbaar. Hij stelt 

zich niet weer kandidaat voor het bestuur maar geeft aan verder te willen gaan met het verzorgen en 

versturen van de nieuwsbrieven. 

 

Huidig penningmeester Christine van Koppen geeft aan graag door te willen gaan in de functie van 

penningmeester. Zij geeft tevens aan graag hulp te ontvangen in het bijzonder betreffende de 

ledenadministratie, het debiteurenbeheer en het contact met adverteerders. 

 

Huidig secretaris Annemarije Pronk is niet aanwezig wegens ziekte. Zij heeft al aangegeven graag door 

te willen gaan in dezelfde functie en ook zij kan hulp gebruiken. 

 

Bestuursleden Maartje Michelson (evenementen) en Stanneke Merle-Lammers (FANF contacten) 

blijven graag aan in hun huidige functie. 

 

De functies voorzitter, vice-voorzitter en hoofdredacteur van de Onder Ons zijn vacant. Voor het 

onderhoud van de website zoekt het bestuur een webmaster. 
 
3. Wisseling bestuursleden; verkiezing nieuwe bestuursleden 

 

Monique den Hartog stelt zich kandidaat voor de functie van voorzitter voor de komende maanden tot 

de volgende ALV. Er zijn geen andere kandidaten. Monique den Hartog wordt unaniem gekozen tot 

nieuwe voorzitter. 

 

Menno Nijdam stelt zich kandidaat voor de functie van vice-voorzitter. Er zijn geen andere kandidaten. 

Menno Nijdam wordt unaniem gekozen tot nieuwe vice-voorzitter. 

 

Leo Knol heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie hoofdredacteur Onder Ons.  

Leo Knol wordt benoemd tot bestuurslid en hoofdredacteur Onder Ons. 

 

Erik van der Most, in het verleden al actief voor de Vereniging, stelt zich beschikbaar om de huidige 

penningmeester Christine Koppen te ondersteunen en wordt benoemd tot bestuurslid. 

 

Lindt Rakhorst stelt zich beschikbaar om hoofdredacteur Leo Knol te ondersteunen en wordt benoemd 

tot bestuurslid.  

 

Henk Grethe stelt voor het onderhoud van de website uit te besteden bij de webmaster van de FANF. De 

financiële haalbaarheid van uitbesteding zal moeten worden onderzocht. 
 
 



4 

 

 
 
4. Samenstelling nieuw bestuur 
 
Het nieuwe bestuur geeft aan zo snel mogelijk een bestuursvergadering te organiseren om een 

duidelijke taakverdeling af te spreken tussen de bestuursleden. De samenstelling van het nieuwe bestuur 

is als volgt: 

 

 Voorzitter:  Monique den Hartog 

 Vice-voorzitter: Menno Nijdam 

 Secretaris:  Annemarije Pronk 

 Penningmeester: Christine van Koppen 

 Bestuurslid:  Maartje Michelson (evenementen) 

 Bestuurslid:  Stanneke Merle-Lammers (contacten FANF) 

 Bestuurslid:  Leo Knol (hoofdredacteur Onder Ons) 

 Bestuurslid:  Erik van der Most (ondersteuning penningmeester) 

 Bestuurslid:  Lindt Rakhorst (ondersteuning hoofdredacteur) 
 
 
4. Activiteiten 

 

Op 27 september en 15 november is een kinderochtend gepland. De organisatie van de kinderochtenden 

(Ariane Eekhof, Brigitte Thielen en Elise Klein -Wassink) blijft ongewijzigd. 

 

Op 1 oktober vindt het Leidens Ontzet plaats in het Culturele Centrum  “Le 104”. 

 

Er wordt een bezoek gepland aan de expositie in het Institut Néerlandais over Vlaamse/Hollandse 

meesters uit het Museum van Rouen met Marijke Bertrand. 

 

Het Sinterklaasfeest zal plaats vinden op 29 november in Salons Hoche o.l.v. Nicole Harthoorn in 

samenwerking met vele vrijwilligers. 
 
5. Sluiting 
 
Monique den Hartog neemt de voorzittershamer over en sluit met dank aan alle aanwezigen de 
vergadering. 
 
 

 
Menno Nijdam, vice-voorzitter 

 
 
 
 
 

Zuid-Afrika van heden met o.a. als spreker Adriaan van Dis 

Dinsdag 8.12 om 19.00. Meer inlichtingen op website 

www.institut.neerlandais.com 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.institut.neerlandais.com/
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Leidens Ontzet “Au 104” - 1 oktober 

 

 

De Nederlandse Vereniging viert elk jaar het Leidens Ontzet op een originele plek. 

Dit jaar vond het Leidens Ontzet plaats in le 104, een schitterend gerenoveerd gebouw, door Baltard 

gebouwd in 1873, waar vroeger de  ‘pompes funèbres  de Paris’ gevestigd was.  

 

Verse haringen uit Scheveningen werden geserveerd en er was bier en wijn. 
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Kinderochtend 

Zondag 15 november 2009 van 10.30 tot 12.30 uur 

Op zondag 15 November 2009 organiseert de Nederlandse Vereniging weer een kinderochtend voor 
Nederlandstalige kindjes van 1 t/m 6 jaar in het gebouw van de Association Ste Agnès in de rue Oudinot in 
het 7e in Parijs. Van 10.30 tot 12.30 uur. 

Kom spelen, kleuren, knutselen en naar Nederlandse verhalen luisteren! Er kan bij mooi weer ook buiten 
gespeeld worden. 

Adres: 
Association Ste Agnès (aan het einde van het hofje) 
23, rue Oudinot, 75007 PARIS (lokaal op begane grond tegenover de ingang) 
Metro: Duroc of St. François Xavier 

Sinterklaas komt er weer aan. Wie weet zit hij al op de stoomboot? We zullen eens op de kaart kijken welke 
route hij aflegt. Is dat eng, zo‟n lange tocht over zee? Legt hij misschien aan in Zuid Frankrijk? Moet hij niet 
een keer tanken met die boot? Weet jij het? Vertel het maar in de kring.  
  
Wie heeft er een boek met een verhaal over de boottocht van de Sint? Breng het maar mee!  
  
We gaan ook knutselen, misschien bouwen we wel een stoomboot met z‟n allen!  
  
We gaan natuurlijk ook vast Sinterklaasliedjes oefenen. Helaas hebben we geen piano tot onze beschikking 
dit jaar, maar we kunnen voor een synthesizer (eenvoudig model!) zorgen, of misschien is er een ouder met 
een gitaar of ander instrument die ons wil begeleiden?  
  
Er is koffie & thee voor de papa‟s en de mama‟s en drinken plus wat Sinterklaaslekkers voor de kinderen. 
We komen overigens vaak koffie en thee te kort, dus als er ouders zijn die een thermosje koffie of thee mee 
willen nemen zou dat heel fijn zijn!  

  
De ochtend is gratis voor de kinderen van leden van de Nederlandse vereniging. Voor de kinderen van niet-
leden vragen wij een bijdrage van 6 euro per kind, op de ochtend zelf te betalen met gepast geld of, liever, 
een cheque.  
  
NB Ouders: als je ons met een muziekinstrument zou kunnen begeleiden, vermeld dat dan a.u.b. 
in de e-mail en ook of je zelf de benodigde bladmuziek hebt. 

Aanmelden bij Elise Klein Wassink uitsluitend via e-mail: elisekw@hotmail.com . 

LET OP: wegens de grote belangstelling en beperkte ruimte zijn we genoodzaakt een limiet te stellen bij 
maximaal 30 kinderen. Leden gaan voor! 

Tot snel! 

Ariane, Brigitte en Elise. 

 

http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=23,+rue+Oudinot,+75007+PARIS&sll=48.876839,2.389033&sspn=0.006449,0.014591&ie=UTF8&%0d%0a%0d%0all=48.850611,2.316935&spn=0.006453,0.014591&z=16&iwloc=addr&om=1
mailto:elisekw@hotmail.com
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Jaarlijkse Filateliebijeenkomst – 14 november  
 

Zoals ieder jaar zullen we ook nu weer aan het einde van het jaar een gezellige middag organiseren voor de 
liefhebbers/amateurs en fanatiekelingen van de Philatelie oftewel het postzegelverzamelen. Voor de vaste 
leden van onze vereniging is deze traditie goed bekend en meestal is de opkomst bijna 100%, maar het is 
eveneens een goede gelegenheid om eventueel nieuwe gegadigden of belangstellenden te mogen ontvangen. 
Zo is de zaterdag 14 november gekozen om dit gebeuren te vieren, eerst een- hernieuwde-kennis-making of 
herkenning (na een jaar), een kijkdag en een postzegelveiling vooral voor de liefhebbers van de Nederlandse 
en de Franse postzegels. 
Het is dus ook mogelijk om lezers, die hierover wat meer te weten willen komen, te ontvangen en met de 
documentatie en de ervaringen achter de hand kunnen we zeker iedereen helpen of van nut zijn. Helaas was 
het de laatste jaren wat betreft de belangstelling van de niet-leden nogal teleurstellend, maar wie weet maken 
we daarop dit jaar een uitzondering. 
Wilt u er meer over te weten komen, aarzel dan niet om mij/ons te benaderen, vooraf per telefoon of fax of 
mail en verder op de middag van de 14/11/09 zelf (we starten om 14.00 uur). 
 
Mijn gegevens zijn: 
Nes Couvée (voorzitter van deze vereniging)                                                         
50 bd. des Etats-Unis 
78110 Le Vésinet ( 15 km ten westen van Parijs, met de RER bereikbaar!) 
tel/fax 01.30.71.05.06 
mail: nes.couvee@club-internet.fr 
 
Ik hoop van harte dat ik uw belangstelling heb opgewekt. 
Tot ziens. 
 
Nes Couvée 

 
Toneelclub 

 
Wilt u een keertje naar een toneelstuk maar heeft u geen tijd om iets uit te zoeken of een kaartje te kopen? 
Mevrouw Olga Imbert, die altijd goed op de hoogte is van toneelstukken, die interessant zijn, verzorgt de 
kaartjes voor de Verenging tegen groepstarief. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden via: 
olgaimbert@free.fr. 
 
Als zij dan weer een toneelstuk ziet dat leuk is, stuurt zij een mail naar u toe met alle praktische gegevens, u 
stuurt dan een cheque op en vervolgens ontmoet u haar voor het theater met de andere leden van de 
Nederlandse Vereniging en van de VIP (Vlamingen in Parijs). 
Vaak is ervoor ook nog de mogelijkheid om met de andere deelnemers een hapje te eten in de buurt van het 
theater. 

 
RECTIFICATIE : Het artikel over Alpes d'Huzes (augustusnummer van de Onder Ons) is niet door 
Karina van Breukelen geschreven zoals abusievelijk was aangegeven in dit nummer. Het is van de hand van 
Annemarije Pronk. Aangezien deze Onder Ons in zeer korte tijd moest verschijnen is deze fout er destijds 
in geslopen. Onze excuses hiervoor. 

mailto:olgaimbert@free.fr
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Sinterklaasfeest! 
 
Op zondag 29 november om 14.00 uur worden alle kinderen tussen 1 en 10 jaar uitgenodigd om in 
Salons Hoche de Sint met liedjes te ontvangen 

 
Datum en tijdstip:  zondag 29 november 2009 van 14.00 uur – 17.00 uur 
   zaal open vanaf 13.30 uur 
Adres:               SALONS HOCHE 
   9, avenue Hoche, 75008 Paris 
Parkeergarage:  Hoche 
Metro:   Courcelles – Charles de Gaulle-Etoile 
 
SINTERKLAAS EN ZIJN ZWARTE PIETEN 
  
Het feest is bedoeld voor kinderen van 1 t/m 10 jaar en begint met 
een voorstelling. Daarna zingen we enkele liedjes om de Sint en zijn 
Pieten welkom te heten en we sluiten de middag af met een heuse 
„pietengym‟, een foto met de goedheiligman en een bezoek aan de 
Schatkamer. Vergeet dus vooral niet uw fotocamera mee te brengen! 
Om de feestzaal mooi te versieren zouden we het leuk vinden om 
Tekeningen en/of kleurplaten over Sinterklaas van de kinderen te 
Ontvangen. U kunt deze meesturen met het inschrijfformulier. 
Ook mogen de kinderen als ze willen een act voor de Sint opvoeren. 
U kunt dit op het inschrijfformulier aangeven. 

 

 
Inschrijven 

De inschrijving gaat als volgt: 

 Het inschrijfformulier volledig invullen. 

 Een cheque bijvoegen op naam van de Union Néerlandaise en France van 

 13,50 € per kind voor leden als bijdrage in de kosten  

 (28,50 € per kind, voor niet-leden). 

 Dit alles moet uiterlijk 24 november a.s. in het bezit zijn van Zwarte Piet per adres: Nicole 
Harthoorn, 34, rue du Lavoir - 91250 Tigery 
 

E-mail: sinterklaasfeest@free.fr   01 69 89 38 01 (van 18 tot 21 uur) 
 
           U ontvangt een bevestiging per e-mail. 

mailto:sinterklaasfeest@free.fr
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Inschrijfformulier Sinterklaasfeest – 29 november 2009 
 
Terugzenden vóór 24 november aan: Nicole Harthoorn “sinterklaasfeest” 
34, rue du Lavoir  
91250 Tigery 
 
Naam ouder(s): _____________________________________________________________ 
Adres:  ___________________________________________________________________ 
Telefoon:  __________________________________________________________________ 
E-mail:  ___________________________________________________________________ 
komt met ........... kind(eren) en stuurt hierbij een cheque ten name van de Union Néerlandaise en 
France voor kinderen van: 
leden:          x 13,50 € = ____ € 
niet-leden :  x 28,50 € = ____ € 
 
TOTAAL __ ______€ 
* als u nu lid wordt van de Nederlandse Vereniging en het lidmaatschapsgeld betaalt voor 2010, 
dan komt u direct in aanmerking voor de ledenprijs van 13,50 euro per kind. In dat geval 
verzoeken wij u twee cheques bij te sluiten, één voor het sinterklaasfeest t.w.v. x-aantal x 13,50 
euro en één voor het lidmaatschap 2010 t.w.v. 46,00 euro.  
 
Voornaam en achternaam Leeftijd 
1. ______________________________________________________jongen/meisje _____ 
jaar 
2. ______________________________________________________jongen/meisje _____ 
jaar 
3. ______________________________________________________jongen/meisje _____ 
jaar 
4. ______________________________________________________jongen/meisje _____ 
jaar 
5. ______________________________________________________jongen/meisje _____ 
jaar 
Aanmeldingen voor een act (dans, zang, mop enz.): 
 
 
 
Tot ziens op hét Sinterklaasfeest in Parijs! 
Gezocht: vrijwilligers voor het Sinterklaasfeest (jong en oud!) Vorig jaar bestond het 
Sinterklaasfeestteam uit zo’n 15 vrijwilligers. Dit jaar zouden we graag nog meer vrijwilligers 
vinden(o.a. voor de coördinatie van de spelletjes). Dit kunnen volwassenen zijn, maar we hebben 
al ervaring opgedaan met wat oudere kinderen van leden die het heel leuk vonden te helpen bij het 
coördineren van de spelletjes of het versieren van de zaal.  
 
 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Nicole Harthoorn via E-mail of Telefoon:  
 
 
E-mail:       sinterklaasfeest@free.fr  
Tel      :      01 69 89 38 01 (van 18 tot 21 uur). 
 
 

mailto:sinterklaasfeest@free.fr
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                             Lidmaatschapsinformatie Nederlandse Vereniging voor Parijs en Omgeving 
 

 
 

 
 

 

 

Word lid van de Nederlandse Vereniging voor Parijs en Omgeving en geniet van alle activiteiten die u geboden 

worden. Prijs p.p.: 35 € of per gezin: 46 €. 

Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging. 

U kunt ook contact opnemen met Christine van Koppen, 

E-mail: christine@denederlandsevereniging.com 

 

Via www.denederlandsevereniging.com kunt u het lidmaatschapsformulier downloaden 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:christine@denederlandsevereniging.com
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Interview met Floris Brinkman 23 september 2009 
 
 

 
Floris Brinkman (1946), aan wie we het ontwerp van de kaft van de Onder Ons te danken hebben, is een 
rasschilder. Zo werd hij al vanaf het begin getypeerd door één van zijn docenten op de Rijksacademie van 
beeldende kunsten in Amsterdam. De waardering voor zijn werk spreekt mede uit de internationale prijzen 
die hem reeds in het begin van zijn carrière ten deel vielen : - de Prix Jean Louis Weiler en de Grand Prix 
d'Art Contemporain De Monte Carlo onder meer.  
 
Hij heeft een ware passie voor het vak. Floris schildert het liefst portretten, stillevens en landschappen en 
verder maakt hij tekeningen. Een portret is voor hem pas geslaagd als je de ziel van de persoon kunt aflezen 
in diens ogen. Als je het portret bekijkt van Isabelle dat op de kaft van de catalogus van zijn tentoonstelling 
van dit najaar in Noord-Holland prijkt, begrijp je wat hij daarmee bedoelt. De mens staat centraal in zijn 
werk.  
De schilder vertelt trots dat er zelfs een cliënt geweest is die van mening was dat één van zijn portretten net 
het meisje met de parel was van Vermeer. Was Vermeer een inspiratiebron voor hem ?  Floris lijkt nee te 
schudden aan de andere kant van de telefoon en refereert direct aan de portretten van Rembrandt in the 
National Gallery en laat Matisse niet onvermeld voor wat betreft de x. 
De stillevens geven voornamelijk bloemstukken weer. Qua landschappen heeft hij de zilverkleurige tinten 
van de Hollandse luchten achter de duinen verruild voor het gouden licht in Frankrijk. Floris ziet zichzelf 
als een colorist.  
Destijds heeft hij samen met zijn vrouw (actrice) het plan opgevat naar het buitenland te emigreren zodra 
de twee zoons (de één is inmiddels fotograaf en de ander acteur) het huis uit gingen. De keuze viel op Zuid-
Frankrijk :  
les Pilles : het noordelijkste puntje van de Provence. Hij kan daar in alle rust, in the „middle of nowhere‟ 
werken in zijn atelier dat van grote ramen voorzien is. Het schitterende uitzicht op de sterrenhemel heeft 10 
doeken met sterrenluchten opgeleverd van maar liefst 2 bij 3 meter elk.  
Hij trekt er ook op uit met doek en ezel en legt vast wat er zoal groeit en bloeit in de omgeving : meiboom, 
prunus, brem, appelboom, mimosa, kersenboom, bloeiende klaprozen, distels, enz. 
Als hij schildert (veelal olieverf), is hij geen 'tobberaar'.  Hij schildert in één keer wat hij ziet. Zo gaat het 
ook met het portretteren : mensen kunnen langs komen en diezelfde dag nog wegrijden met een doek dat 
rond de 5 000 euro kan kosten.  
 
Tot 2 jaar terug werkte Floris onafgebroken. In 2007 werd echter een diagnose gesteld die zijn leven op zijn 
kop zette. Door een akelige ziekte (de ziekte van Wegener – een auto-immuunziekte) bleek dat hij zijn beide 
nieren kwijtgeraakt was in een half jaar tijd.  Hij is sindsdien verbonden aan een dialysecentrum waar hij   
drie maal per week aan een machine wordt gelegd om te spoelen. Hij is in afwachting van een donornier. 
Wat dat betreft is het schilderen voor hem een redding gebleken : dankzij zijn beroep heeft hij een manier 
gevonden om te gaan met de ziekte en vooral de moed erin te houden. 
 
De schilderijen dragen allemaal een titel. En die veelzeggende titels verraden min of meer wat voor emotie 
achter het schilderij schuil gaat: zo laat 'De oerknal' zien wat 13 chemokuren voor gevoelens losmaakten bij 
Floris. Bij sommige werken zijn zelfs teksten te lezen ; zo passeren Shakespeare en Mozart de revue. 
 
Floris sluit zijn voorwoord van zijn catalogus 2009 (hij organiseert jaarlijks tentoonstellingen in Noord-
Holland waar hij vroeger woonde) af met het volgende citaat van Robert Schumann: Het ware beroep van 
de kunstenaar is licht te brengen in de duistere diepten van het menselijk hart. Als je de kleuren ziet van het 
werk van Floris kom je tot de conclusie dat hij geslaagd is eer te doen aan deze zienswijze! 
 

Geschreven door: Annemarije Pronk 
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Meidoorn met de Mont Ventoux op de achtergrond 

Olieverf op linnen 100 x 100 cm 

 
U kunt de tentoonstelling 2009 van Floris' werk bekijken in de Witte Kerk in Heiloo (Heerenweg 32) van 25 
oktober tot en met 8 november 2009. Dagelijks open van 12.00 uur – 18.00 uur.  
 
Voor meer informatie kunt u Floris Brinkman bereiken per email (florisbrinkman@orange.fr) en/of per 
telefoon : 04 75 27 73 87/06 14 69 56 17 
 

Wist u dat? 

 
Schilderijen uit het Rijksmuseum : expositie L‟Age d‟Or hollandais – De Rembrandt à Vermeer van 7 
oktober 2009 tot 7 februari 2010 
Pinacothèque de Paris - 28 place de Madeleine 75008 Paris 
www.pinacotheque.com  

 

http://www.pinacotheque.com/
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Rondleiding Tentoonstelling “Maitres du Nord” op  12 december 
 
 

Datum en tijdstip:    Zaterdag 12 december 2009 om 13.30 
 
Adres:   L‟Institut Néerlandais 
   121, rue de Lille 
   75007 Paris 

 
Metro:   Assemblée nationale (ligne 12), Invalides (lignes 8 et 13)  
Rer :    Invalides (ligne C)  

 
Parkeergelegenheid:   Parking Invalides toegankelijk vanaf  l'esplanade des Invalides en   
                          de rue de Constantine 
 

 
            Tentoonstelling Maîtres du Nord 
Nederlandse en Vlaamse schilderijen uit de Gouden eeuw uit de 
collectie van het Museum voor Schone Kunsten van Rouen. 
 

Marijke Bertrand zal een privé rondleiding houden in „t Nederlands voor 
onze Vereniging in het Institut Néerlandais.  
 
De verzameling van Vlaamse en Nederlandse schilderkunst uit de 16de 
en 17de eeuw in Rouen is buitengewoon gevarieerd, zowel qua 
kunstenaar als qua onderwerp.  
Bijbelse taferelen van Maerten de Vos en Pieter Aertsen, allegorische 
voorstellingen van Metsys en Bloemaert, genreschilderijen van de grote 

meesters als Gerard ter Borch en Jan Steen, fraaie stillevens van Willem Kalf en Jan Davidsz. de Heem, een 
verrassende “trompe l‟oeil” van Gysbrechts en een buitengewoon intrigerende voorstelling van Cleopatra 
(?) door Paulus Bor laten de grote diversiteit van de noordelijke schilderkunst zien. Behalve het schitterend 
italianiserend havengezicht van Nicolaes Berchem is de landschapschilderkunst verder vertegenwoordigd 
met werken van Jan van Goyen, Allaert van Everdingen en Cornelis van Poelenburgh, om maar enkele te 
noemen. 
 
Na het bezoek biedt de Vereniging aan diegene, die zin hebben, een kopje thee of iets anders aan  in de 
buurt van het Institut Néerlandais om na te praten. 

 
Praktische details: 

Maximaal aantal bezoekers: 20  
Kosten: 7,50 € voor een lid. 15 € voor niet-leden 
 
Opgeven voor 10 december a.s. 

bij maartje@denederlandsevereniging.com of per telefoon n°: 01 70 52 00 72 
en betaalt ter plekke contant of  met een cheque op naam van l‟Union néerlandaise en France. 
 
 

 
 

mailto:monique@denederlandsevereniging.com
http://www.institutneerlandais.com/img/cmsimage.php/600x400/157
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De Gouden Gids 
 

 

VERTALERS 

Olga van Bentum-Plasse – maîtrise de droit Paris II, 

beëdigd tolk/vertaler, cour d'appel de Paris / cour de 

cassation 

52, boulevard Flandrin – 75116 Paris 

tel.: 01 45 04 53 31 –  fax: 01 40 72 84 36 

 

Paulien Joustra – beëdigd tolk/vertaler; voor al uw 

vertaal- en tolkwerk; spoed verzekerd. 

31, rue Victor Heyriès 

B.P. 04 – 04290 Volonne 

tel./fax: 04 92 64 22 60 

e-mail: info@joustraductions.com; 

www.joustraductions.com 

 

Wilhelmine Tardy – beëdigd tolk/vertaler bij het 

Gerechtshof te Parijs 

3, rue Le Goff – 75005 Paris  

tel./fax:  01 43 54 04 42 - tel.: 01 43 54 16 66 

e-mail: w@tardy.eu.com 

 

Voituriez Traduction 

63, rue Jean de la Fontaine – 75016 Paris 

vertalingen: Nederlands-Duits-Engels-Frans 

tel.: 01 42 88 03 65 of 01 45 20 56 42 

fax: 01 40 50 16 11 

e-mail: mvoituriez@wanadoo.fr 

 
GENEESKUNDE 

Drs Birgitte M.J. Beelen – Psycholoog 

Expert près la Cour d‟Appel de Versailles 

Individuele therapie voor volwassenen, adolescenten en 

kinderen, relatie- en gezinstherapie, 

scheidingsbemiddeling en begeleiding kinderen in 

echtscheidingsvraagstukken. 

EMDR en Psychologisch onderzoek (Nederlands-, Frans- 

en Engelstalig)  

28, rue Wauthier - 78100 Saint-Germain-en-Laye 

tel: 09 52 87 09 51 (cabinet) of 01 39 73 66 17 (privé) 

 

A. Bomhof – Nederlandse arts, médecine générale 

8, rue Castex - 75004 Paris  

tel: 01 42 72 77 46 
 

Johanna van Daalen – Ned. psycholoog-psychotherapeut 

Individuele en relatietherapie, seksuologie. Lid Ned. Ver. 

van Psychologen. 

Rés. Grand Siècle – 8, place Royale – 78000 Versailles 

tel: 01 30 21 11 11 of 01 30 21 11 12 

 

Hendrika van Dijl – Psychiater (Nederlands artsen 

diploma, Franse specialisatie) Psychiatrie en 

psychoanalytische psychotherapie. 

1 bis, rue des Abbesses – 75018 Paris  

tel: 01 42 64 33 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michiel Engel – Psychiater, psychotherapeut en 

gezinstherapeut 

28, rue Gay Lussac – 75005 Paris 

tel: 01 40 51 03 96 

 

Isabelle Geysens – Tandarts 

111, boulevard Exelmans – 75016 Paris 

tel: 01 46 51 28 70 of 06 09 88 18 52 

 

Anna Marme-Karelse – Nederlandse psycholoog en 

psychotherapeut. Methode intégrative. Individuele en 

groepstherapie. Volwassenen, kinderen en familie.  

1, square de la Haye – 78180 Montigny le Bretonneux 

tel: 01 30 64 54 05; e-mail: anna.marme@wanadoo.fr 

 

Grace Slottje – Psychotherapeute/formatrice; individuele- 

en groepstherapie. Methodes: transactionele analyse, 

integratieve psychotherapie. Ontvangt ook in Parijs 20
e
. 

3, rue Fould – 78600 Mesnil le Roi  

tel: 01 39 62 12 56 

 

Els Staal – creatief therapeut 

182, rue Raymond Losserand – 75014 Paris  

of 4, av. Moderne – 75019 Paris 

tel: 06 26 61 11 85  

e-mail: els.staal@free.fr 

 

Herman de Vries – Ned. psycholoog en gedragstherapeut 

79, rue de Caulaincourt – 75018 Paris  

tel: 01 42 54 80 29 

 

JURIDISCH  

Mr. Stanneke C.M.H. Lammers L.L.M – Avocat, 

Advocaat 

Avocat au barreau de Paris & Advocaat bij de 

Rotterdamse balie. 

Nederlandse begeleiding en advies bij financiering, 

fiscaliteit, bouw, aan- en verkoop van onroerend goed in 

Frankrijk. Conflicten of procedures op hetzelfde gebied. 

In samenwerking met Heering associates. 

52, avenue de Wagram 

75017  – Paris 

tel: 01 56 33 80 99 

e-mail: Lammers.avocat@noos.fr en 

Lammers@heeringassociates.eu 

 

Mr. Henriette van Zelm van Eldik – Kandidaat-notaris 

52, avenue de Wagram 

75017 – Paris 

tel: 01 56 33 80 23 

e-mail: ZelmvanEldik@heeringassociates.eu 

website: www.heeringassociates.eu 
 

 
 

mailto:info@joustraductions.com
mailto:Lammers.avocat@noos.fr
http://www.heeringassociates.eu/
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Nuttige Adressen 
 

Nederlandse Ambassade 

7-9, rue Eblé – 75007 Paris  

tel.: 01 40 62 33 00 – fax: 01 40 62 34 56 

Consulaire afdeling geopend op: 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.30 tot 

13.00 uur, woensdag van 09.30 tot 15.00 uur 

metro: Duroc-St.François Xavier  

website: www.amb-pays-bas.fr 

 

Aneas 

Nederlandse Vereniging voor Onderlinge 

Hulpverlening 

Mevrouw Alexandra van Marken - secretaris  

12, avenue Rapp – 75007 Paris  

e-mail: contact@aneas.fr  

website: www.aneas.fr 

 

Fondation Juliana 
Nederlands studententehuis – Cité Universitaire 

61, bld Jourdan – 75014 Paris 

tel: 01 40 78 50 00 – metro RER Cité Universitaire 

 

Eglise Réformée Néerlandaise à Paris  

(Nederlandse Protestantse Kerk) 

Diensten: iedere zondagmorgen om 9.45 uur in de 

Eglise Luthérienne de la Trinité - 172, bd Vincent 

Auriol –  

75013 Paris (metro: place d'Italie). 

contactpersoon: ds Harrie de Reus  

24, rue Berlioz - 92330 Sceaux 

tel. 01 47 02 36 21  

e-mail: eglise.neerlandaise@wanadoo.fr 

website: http://ern.paris.free.fr 

 

FANF Federatie van Nederlandse Verenigingen in 

Frankrijk 
secretaris: Dhr. Henk Grethe – 166, rue de la Roquette 

75011 Paris – tel/fax: 01 43 56 37 96  

e-mail: heinrich.grethe@orange.fr 

website: www.fanf.fr 

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Parijs 

in een samenwerkingsverband met de ERN (zie 

hierboven) 

contactpersoon: mw. Erica LeRoy 

89, rue de Grenelle - 75007 Paris 

tel. 01 45 48 87 85 - e-mail: erica.leroy@wanadoo.fr 

 

Lycée International Saint Germain-en-Laye 

Nederlandse afdeling - Section néerlandaise,  

Rector: drs. J.F. Thijssen. 

2-4, rue du Fer à Cheval - 78100 St. Germain en Laye  

tel: 01 34 51 13 31 

e-mail: sectionnl.lycee-international@ac-versailles.fr  

www.lycee-international.com 

 

 

 

 

 

 

 

Volledig Franstalig onderwijs met Nederlandstalige 

component op moedertaalniveau. Kleuteronderwijs, 

primair onderwijs en voortgezet onderwijs (collège op 

havo/vwo-niveau, lycée op vwo-niveau). Opleiding tot 

de Option Internationale du Baccalauréat (O.I.B.) 

onder toezicht van de Ned. Onderwijsinspectie. In het 

primair onderwijs bestaan interne en externe plaatsen.  

 

Institut Néerlandais 

Tentoonstellingen, concerten, film, colloquia, bibliotheek 

en taallessen voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen.  

121, rue de Lille - 75007 Paris - tel : 01 53 59 12 40  

metro: Assemblée Nationale- e-mail: 

info@institutneerlandais.com 

website: www.institutneerlandais.com 

 

Nederlands en Vlaams Taalcentrum Parijs  

Het NVTC Parijs organiseert Nederlandse les voor 

kinderen van 3 t/m 18 jaar. De lessen worden gegeven 

in kleine groepen door gediplomeerde leerkrachten 

onder toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie 

van het basis- en voortgezet onderwijs. 

 Lespunten: Bailly – Vive l´enfance (78),  

Méré-Montfort l'Amaury (78),  

Le Pecq (78), St.-Cloud (92),  

Villennes-sur-Seine (78). 

 Coördinator: Drs. M. de Beukelaar. 

 Secretariaat: Nienke Dumond –  

4, allée de la Pépinière, 78430 Louveciennes 

e-mail: contact@nvtc.fr 

Voor meer informatie: www.nvtc.fr  

Tel: 01 30 82 70 02 

 

Office Néerlandais du Tourisme et des  Congrès 

tel.: 01 43 12 34 20 (gesloten voor publiek) 

fax: 01 43 12 34 21  

e-mail: contactfr@holland.com 

website: www.holland.com/fr 

 

SVB Vestiging  Breda 

Afd. Buitenland – Rat Verleghstraat 2 – Postbus 90151 

4800 RC  Breda  

tel.: 00 31 (0)76 548 50 10 - website: svb.nl.  

 

Sécurité Sociale (internationaal) 

Informatie over internationale vraagstukken Sécurité 

Sociale:  

www.cleiss.fr  

tel.: 01 45 26 33 41. 

 

Registratiebureau Stemrecht: 

Kiezers Buiten Nederland  

Postbus 12620 – 2500 DL Den Haag  

tel. 00 31 (0)70 353 44 00 

e-mail: verkiezingen@dbz.denhaag.nl

mailto:aneas@yahoogroups.com
mailto:eglise.neerlandaise@wanadoo.fr
mailto:verkiezingen@dbz.denhaag.nl
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