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VOORWOORD

Beste leden,

Al weer bijna het eind van het jaar en de laatste Onder Ons millésime 2009.

Het Sinterklaasfeest was dit jaar weer een succes dankzij een grote groep vrijwilligers die
vaak al sinds jaren meehelpen om er voor te zorgen dat 140 kinderen en hun ouders een
gezellige middag hebben in bijzijn van de Sint en deze keer ook van de Wereldomroep.
Zij hebben een reportage van onze Sinterklaasviering gemaakt (zie hiervoor de link in de
elektronische nieuwsbrief, die u binnenkort krijgt). Un grand merci aan het enthousiaste
Sinterklaasteam.

Wij eindigen dit jaar en beauté met een interessante rondleiding op 12 december door
Marijke Bertrand over de Nederlandse en Vlaamse schilders in het Institut Néerlandais
(zie het oktobernummer). In dezelfde tijd zijn er twee andere mooie tentoonstellingen: in
de Pinacothèque en het museum Jacquemart André met schilderijen uit het “Noorden”.
Een groepsbezoek was jammer genoeg niet mogelijk.

Het nieuwe bestuur is druk bezig achter de gordijnen aantal leuke activiteiten op te zetten
voor 2010.

We beginnen met een nieuwjaarsborrel in het restaurant la Baleine in de Jardin des
Plantes op 14 januari. Wij hopen dat u kunt komen om het nieuwe jaar goed in te luiden
en een leuke plek te ontdekken. Ook in de zomer kunt u daar heerlijk buiten op een
terras eten. Ernaast is ook een kleine ouderwetse dierentuin, die zeker een bezoek waard
is.

Wij zoeken naar een nieuwe voorzitter en één of meerdere mensen, die ons mee komen
helpen voor o.a. het organiseren van activiteiten. Als u geïnteresseerd bent of u hebt een
idee, belt u dan even de voorzitter op.
Binnenkort komt er een nieuwe webmaster bij, zodat de website geheel bijgewerkt wordt.

Ik wens al onze leden prettige feestdagen toe.
Tot volgend jaar!

Monique den Hartog
Voorzitter
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NIEUWJAARSBORREL IN LA BALEINE

DONDERDAG 14 JANUARI 2010 VAN 18.30 TOT 21.000 UUR

Adres: La Baleine (Jardins des Plantes)
47, rue Cuvier
75005 Paris

Metro: Jussieu (lijn 7 en 10), Austerlitz Lijn 5
en RER C

Parkeergarage: Parking Patriarches - 4 place Bernard
Halpern -75005 PARIS

Wij zullen het nieuwe jaar deze keer vieren in het restaurant la Baleine (groupe Flo) in le
Jardin des Plantes. Die al bestaat sinds 1626. In het gebouw dat onlangs is gerestaureerd
werd o.a. een walvis tentoongesteld.

Wij zullen een korte uitleg krijgen door een van de medewerkers van het museum over
le Musée d’Histoire Naturelle, zijn botanische tuin en dierentuin en ook over hoe de
Parijzenaars dankzij de Nederlanders voor het eerst olifanten konden zien.

Kosten: 7,50 € voor leden, 15 € voor niet-leden.

Inschrijfformulier nieuwjaarsreceptie 14 januari 2010 – 18h30

Terugzenden vóór 10 januari aan Monique den Hartog

Naam:

Adres:

Telefoon / e-mail:

Komt met …….... perso(o)n(en) naar de receptie, waarvan…….. x 7,50 € (leden)
en/of..........x 15 € (niet-leden) en meld zich per e-mail aan via
monique@denederlandsevereniging.com en betaalt ter plaatse
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WAAR GAAN WE LIGGEN??

Dat was altijd de grote vraag als we ergens gelost hadden, weer leeg waren en in Parijs
wilden vertoeven : Waar zullen we nu weer eens gaan liggen?? Indertijd waren we aardig
verwend. We vonden het doodnormaal om midden in de stad afgemeerd te liggen. Mijn
opa die ook binnenvaartschipper was en toen ook al op Parijs voer lag altijd aan de
Monnaie bij de Pont-des-Arts. Daar lagen in de jaren 50 over het algemeen de
Hollanders.

Toen kon je eigenlijk overal in Parijs nog vrij liggen en maakten de binnenvaart-
activiteiten zelf nog deel uit van het Parijse leven. Woonboten waren toen nog niet erg
gangbaar. Met mijn ouders lagen we in de jaren 70 altijd aan de Pont-Neuf. Sinds ik in
1984 zelf een schip had gekocht begon ik een kentering waar te nemen van puur
praktisch gebruik van de kades naar regulering en waren er 4 officiële plekken
aangewezen voor "bateaux de commerce". Dat waren heus niet de beroerdste plaatsen
hoor: de quai d'Austerlitz, de quai St. Bernard, 9 plekken aan de Pont des Arts en de quai
Grenelle aan de Pont-Bir-Hakeim, het kan slechter...

Het was de tijd van “leve de lol” en elke zichzelf respecterende artiest wilde op een
"boot" wonen, de voor ons bestemde ligplaatsen werden de bekendste squatt (kraak)
plekken van illegale woonboten in Parijs. Wij binnenschippers lagen daar dan als 5e of 6e
breed langszij. Het was één grote puinhoop van schots en scheef afgemeerde afgedankte
binnenschepen. Het verbaast me nog steeds dat we niet vaker losgebroken zijn. Wij, toen
nog tieners, knoopten onze schuit ook maar ergens langszij en keken maar hoe het af
liep. Het was altijd komisch om te ontdekken wat voor buurman je had: een architect,
schrijver? Een tandarts of toch "gewoon" een kunstschilder of beeldhouwer?

Wij waren toen volledig onbekend met die wereld en hebben sindsdien een hoop
bijgeleerd. Wij hebben ons altijd verbaasd over de makkelijke manier van leven van die
lui maar ook in een deuk gelegen als Mejuffrouw de artieste erachter kwam dat je
regelmatig de watertank moet bijvullen en anders zonder water komt te zitten. Uiteraard
hadden al die lui altijd lege accu's. Wij hebben heel wat tijd aan besteed om die oude
versleten hakkepuffers van hulpmotoren aan de gang te krijgen, watertanks bij te vullen
en aan Monsieur l'architecte uit te leggen dat hij met vet in zijn schroefas moet draaien en
dat dan zijn kuisversleten schroefas minder hard lekt. Gelukkig werden deze diensten
dikwijls beloond met een diner en zeer ruimhartig besproeid met alcohol. We herinneren
ons dat altijd nog als een leuke tijd en hebben er vrienden voor het leven aan
overgehouden.

Johann, schipper naast god, die leeft als god in Frankrijk
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NEDERLANDSE BOEKENCLUB

Houd jij, net zoals ik, ook zo ontzettend van lezen (in het Nederlands)? Iedere keer als ik
in Nederland ben, struin ik weer de Nederlandse boekwinkels af voor de nieuwste titels,
en ook op www.bol.com kijk ik regelmatig of er weer leuke en interessante aanbiedingen
bij zitten. Heerlijk, de Nederlandse literatuur lezen en weg dromen in een boeiende
roman of interessante biografie…

Ik zou het heel erg leuk vinden om mijn passie samen met anderen te delen en een leuke
en gezellige boekenclub op te richten. Om samen één keer per maand, of zes weken,
gezamenlijk een boek te bespreken die we dan allemaal gelezen hebben. Elke keer bij
iemand anders thuis (in Parijs of omgeving) met een hapje en drankje.
Samen, na goed overleg, een goed nieuw boek uitkiezen. (het boek hoeft niet per se van
een Nederlandse schrij(v)(fst)er te zijn, maar wel in het Nederlands geschreven.) We
kunnen de boeken gezamenlijk inkopen als er iemand naar Nederland gaat, of via
www.bol.com.

Vind je het een leuk idee? Houd je van lezen in het Nederlands? En vind je het leuk om
het boek samen na te bespreken? Sluit je dan aan bij de Nederlandse Boekenclub. We
proberen om vanaf januari bij elkaar te komen en dan het eerste boek te kiezen.
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Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemiek van der Marck :
Telefoonnummer: 06.80.99.57.54
E-mail: annemiek-vdmarck@wanadoo.fr

LE NEERLANDAIS C’EST VOTRE AFFAIRE

Nederlandse en Franse zakenmensen lijken de dialoog op te zoeken. Verschillende
initiatieven wijzen in deze richting: de recente oprichting van de twee zakenclubs NZGF
(de Nederlandse ZakenGemeenschap in Frankrijk) en de CAPA (Club Affaires Paris
Amsterdam), evenals de nieuwe cursussen zakelijk Nederlands en interculturele
communicatie aan het Institut Néerlandais. Is dit toeval? Dat zou kunnen, maar het is
waarschijnlijker dat er sprake is van zakelijke bewustwording. Elkaars taal spreken kan
zakelijk een voordeel zijn en, wellicht nog belangrijker, iets van elkaars bedrijfscultuur
weten kan soms essentieel zijn om zaken te laten slagen.

Een groot aantal Franse multinationals heeft zijn hoofdkantoor in Nederland of België
en er vinden steeds meer fusies of overnames plaats tussen Franse en Nederlandse of
Vlaamse bedrijven. Dat brengt een aantal Franse bedrijven ertoe zich specifiek te
oriënteren op Nederland en België. Zij hebben behoefte aan meertalig personeel met
kennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse of Vlaamse cultuur.

Ook voor de taalafdeling van het Institut Néerlandais was de tijd rijp voor de lancering
van het nieuwe project Le néerlandais c’est votre affaire. Dit project heeft een meervoudige
doelstelling, het in kaart brengen van de hele zakelijke markt in Parijs en omgeving die
zich met Nederland en/of België bezighoudt, en het uitvoeren van een
behoefteonderzoek onder deze doelgroep. Anderzijds wordt er voor deze doelgroep
specifiek cursusmateriaal ontwikkeld. Deze laatste doelstelling is echter niet nieuw, de
taalafdeling heeft al verschillende soorten materiaal ontwikkeld voor grote zakelijke
klanten, zoals Air France en Transdev.

De verwachting is dat met name het interculturele aspect de aandacht van het zakenleven
zal gaan trekken. Veel Franse bedrijven hanteren het Engels als communicatietaal met
hun Nederlandstalige zakenpartner. Dit draagt echter niet bij tot een beter begrip van
elkaars bedrijfscultuur, terwijl uit ervaring blijkt dat dit aspect wel degelijk van belang is
voor het slagen van een transactie. Zo moet een Nederlander niet vreemd staan te kijken
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als zijn Franse zakenpartner zijn mail pas beantwoordt als hij ook echt een antwoord
heeft. Terwijl de Nederlander vaak direct even een korte mail terugstuurt waarin hij
vertelt dat hij de mail heeft ontvangen en zo snel mogelijk van zich zal laten horen.

V.l.n.r.: Ed Hanssen, Ineke Paupert en Marinella Orioni

Naast deze nieuwe richting die de taalafdeling van het Institut Néerlandais is ingeslagen,
blijft het vertrouwde cursusaanbod uiteraard bestaan. Het Institut verwelkomt cursisten
van het absolute beginnerniveau tot cursisten met een vergevorderd niveau, daarnaast
staan er conversatielessen en lessen spreekvaardigheid op het programma. Dit is nodig
want zelfs vergevorderde cursisten maken soms nog fouten met het uitspreken van een
slot-e (zoals in lente en tante). U begrijpt dat het als leraar moeilijk is om niet in de lach te
schieten als na Prinsjesdag en de Troonrede een cursist vol enthousiasme praat over de
‘rede van de koningin’.

Uiteraard komen de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de brede zin van het woord ook
aan bod in onze lessen ‘civilisation’. Deze lessen worden in het Frans gegeven zodat ook
de beginners hieraan deel kunnen nemen.

En op de woensdag is het Institut Néerlandais gereserveerd voor de kinderen én de
jongeren! ’s Morgens en ’s middags krijgen kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar
Nederlandse les. Deze lessen staan onder controle van de onderwijsinspectie in
Nederland.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de taalafdeling van het Institut Néerlandais per
telefoon 01.53.59.12.49 of e-mail coursnl@institutneerlandais.com
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Marinella Orioni
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ZOU HET EEN ROEPING ZIJN ALS JE

BESLUIT DOMINEE TE WORDEN?

Voor ds Harrie de Reus (1972) speelde toeval ook een rol: vlak
nadat hij zich na zijn eindexamen had opgegeven voor de studie
werktuigbouwkunde, was hem een advertentie onder ogen
gekomen van de open dag van de universitaire opleiding theologie
in het stadje Kampen. Al was hij opgevoed in een gereformeerd
gezin dat elke zondag ter kerke ging, had hij niet eerder bijzonder
veel belangstelling gehad voor de studie theologie.

Na die open dag op de Protestantse Theologische Universiteit in
Kampen, heeft hij echter zijn zinnen gezet op de studie theologie
die hij met succes afrondt na onder meer colleges gevolgd te
hebben in Amsterdam. Voor Harrie een stap deed in de richting
van het beroep predikant was hij beleidsadviseur aan de Universiteit in Kampen waar hij
onder meer de overgang naar bachelor en master structuur in goede banen heeft geleid
en zich gebogen heeft over het vraagstuk « Hoe leiden we predikanten op ? »
Deze keer was het wederom een advertentie die de levensloop van Harrie en nu ook zijn
vrouw Mariëlle (barokvioliste) ging bepalen: er had in dagblad Trouw een oproep gestaan
voor de functie van predikant in Parijs, bij de Nederlandse Protestantse gemeente die
sinds 1958 in Parijs bestaat.

De hoogleraar Ethiek in Kampen, Frits de Lange (die zelf predikant is geweest in Parijs),
had hem daarop attent gemaakt en suggereerde dat dit wellicht iets was voor hem en zijn
vrouw. Harrie was op dat moment op zoek naar een kleine gemeente in Groningen
zonder echter een concrete aanstelling op het oog te hebben. Nu was er een concrete
vacature, en wel in Parijs, en werd Harrie uitgenodigd voor een gesprek met de
beroepingscommissie in … Nazareth, of all places, – een van der Valk restaurant in
België – precies op de helft tussen Parijs en de grens met Nederland. Na afloop van deze
ontmoeting waren er 2 kandidaten die werden uitgenodigd om in Parijs kennis te maken
met de gemeente en een dienst te leiden. Harrie was één van die kandidaten en is op 21
november 2004 als predikant in Parijs gevestigd.

De gemeente heeft destijds de voorkeur uitgesproken voor hem vanwege zijn openheid
en betrokkenheid. Die betrokkenheid is precies wat Harrie de Reus aanspreekt in het vak
– met mensen optrekken, praten over hun leven, zingeving, kijken of geloof daar een rol
speelt en hoe dan wel. Als predikant ontmoet je mensen of trek je voor korte of langere
tijd met hen op, vertaal je en geef je door wat de geloofstraditie aanreikt. Met hen zoek je
daar vanuit naar eigen woorden en symbolen die voor hen zinvol kunnen zijn, of hen
helpen om hun leven, met alle vreugde en verdriet, in een bepaald perspectief of
zingevend verband te kunnen zien. Dat is voor Harrie een boeiend en inspirerend
beroep.

In het najaar 2004 is hij met zijn gezin naar Sceaux (waar de gemeente een pastorie heeft)
verhuisd waar hij meteen in het diepe werd gegooid: heb je in Nederland een collega in
de buurt waar je op terug kunt vallen, moet je het in Frankrijk zelf uitzoeken en krijg je te
maken met een andere taal en cultuur bovendien. Harrie de Reus is niet alleen 'pasteur'.
Hij mag zich ook 'aumônier' noemen als hij bezoeken aflegt aan gevangenissen om
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landgenoten bij te staan. Het komt voor dat de ambassade een beroep op hem doet om
ver buiten Parijs en omgeving dergelijke bezoeken af te leggen.

Hoe ziet een werkweek eruit van een predikant?
Voor Harrie begint die dinsdagmorgen – zondagmorgen leidt hij immers de dienst en
heeft hij dus daarna maandag de gehele dag vrij.- Nadat hij zijn 2 kinderen (Janne van zes
en Bram van vier jaar) naar school heeft gebracht, beraadt hij zich wat voor thema hij
gaat behandelen met de kerkdienst. Hij doet dat bewust zo vroeg mogelijk zodat hij dit
de rest van de week in gedachten kan houden en een en ander kan aanvullen. Voor de
dienst bepaalt hij welke Bijbelteksten hij gaat interpreteren.
Vooral op woensdag en donderdag gaat hij op bezoek. Voor sommigen kan dit overdag
(thuis, in een ziekenhuis, of tijdens een lunch ergens in Parijs), voor andere bezoeken is
hij vooral 's avonds van huis: bezoeken bij mensen thuis, vergaderingen, voorbereidings-
gesprekken voor doop, huwelijk of uitvaart, etc.

Bijna iedere week staat er ook wel een gesprekskring op het programma: ergens in Parijs
of in de regio komen gemeenteleden en belangstellenden bijeen om van gedachten te
wisselen over allerlei informatieve onderwerpen. Harrie draagt zelf de onderwerpen aan
die over de Bijbel en geloofsbeleving gaan, maar ook onderwerpen op het gebied van
zingeving en ethiek. Het kan daarbij gaan om een filmbespreking of het bestuderen van
poëzie.
Het gezelschap is gemêleerd – van Erasmusstudenten en expats tot ouderen die zich al
sinds de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk hebben gevestigd.

Het verschil met een Nederlandse kerkelijke gemeente is dat gemeenteleden ver van
elkaar wonen en de gemeente niet over een eigen gebouw beschikt. Dus gaat Harrie naar
de mensen toe. Tot slot is er een andere constructie wat betreft de financiën. De
gemeente draait hier op giften. De Eglise Réformée Néerlandaise is een 'association
culturelle'. Mensen worden gevraagd om een financiële bijdrage. Op welke manier dan
ook. Mensen die een steentje bijdragen zijn geabonneerd op de Kerkbrief. Tijdens de
dienst zijn er 2 collectes; eentje voor de voortgang van het kerkelijke werk (huur
kerkgebouw, salaris predikant) en eentje is voor de diaconie – zorg voor
hulpbehoevenden.

Iedere zondag is er in Parijs een dienst. Er zijn Nederlandse gebeden, preken en liederen
– onder leiding van orgel en/of piano. Er is oppas voor de allerkleinsten en om de week
(behalve tijdens vakanties) een kindernevendienst. Op feestdagen en bijzondere
gelegenheden buiten zondagse dienst (begrafenis, huwelijk, doop) zijn de diensten zoveel
mogelijk tweetalig omdat er dan rekening wordt gehouden met 'couples mixtes'. De
dienst begint nogal vroeg – 09.45 uur- maar dat heeft te maken met het feit dat er
tweewekelijks een tweede dienst wordt gehouden aansluitend op de dienst van de Eglise
Réformée Néerlandaise door de Franse Lutherse gemeente, waar de gemeente het
kerkgebouw van huurt.

Op kerstmorgen begint de dienst in de Eglise Luthérienne de la Trinité – 172 bd Vincent
Auriol – 75013 Paris, vlak bij de place d'Italie, al om 09.30 uur. Er is kinderopvang. U
kunt meer lezen over deze diensten op pagina 20. De website van de kerk is zeer
informatief en biedt een goed beeld van de activiteiten voor jong en oud; Zie
http://ern.paris.free.fr

Annemarije Pronk
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WAAROM WORDT HET KERSTFEEST OP 25

DECEMBER GEVIERD?

Het kerstfeest wordt in de westers-christelijke wereld en ook in sommige kerken van het
oosters christendom gevierd op 25 december.
Het feest is in grote delen van de Westerse wereld in hoge mate geseculariseerd.
Volgens Wikipedia gaan sommige elementen, in de wijze waarop men in onze huidige
moderne maatschappij Kerstmis viert, terug op préchristelijke en Germaanse tradities, de
versierde en verlichte boom, de lekkernijen.
Hoewel in de joods/Romeinse tijd de kalenderwijzigingen en de verschillen in
tijdrekening de accurate datum van de geboorte van Jezus moeilijk berekenbaar maakten,
wordt in de geschriften uit de derde eeuw toch melding gemaakt van de geboorte als
vallende op 25 december. In de historie wordt ook melding gemaakt van toenmalige
Germaanse en mediterrane culturen die rondom midwinter de komst van het licht
begroetten.
In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit
vervolging bevrijde vroege Kerk er voor dat Kerstmis definitief op 25 december zou
worden gevierd.
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KERST-EN NIEUWJAARSDIENSTEN IN PARIJS

Graag breng ik u als lezer van Onder Ons de kerkdiensten onder de aandacht die
vanuit de Eglise Réformée Néerlandaise eind december en rond de jaarwisseling in Parijs
zullen worden gehouden in de église luthérienne de la Trinité.

Op eerste Kerstdag, vrijdag 25 december vieren we het feest van de geboorte
van Jezus in een ochtenddienst. Voorganger in deze kerstdienst is ds Harrie de Reus.
Voor degenen die meer vertrouwd zijn met de Franse taal zal de dienst zoveel mogelijk
tweetalig zijn. Er is kinderopvang voor de allerkleinsten.
Een ieder is van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
zaal bij de kerk onder het genot van een kop koffie.

Deze dienst begint om 9uur30 en vindt plaats in de

Eglise luthérienne de la Trinité

172, bd Vincent Auriol 75013 Paris (metro place d’Italie)

Op zondag 20 december is er Kinderkerst- een speciale kerkdienst door en voor

de kinderen. We beginnen om 9uur45 en we nodigen alle kinderen en hun familie uit
om deze dienst mee te vieren. We zingen bekende kerstliederen, de kinderen vertellen op
hun eigen wijze het kerstverhaal en na de dienst is er een ‘goûter en koffie/thee voor de
(groot)ouders en begeleiders.
Het feest is zo opgezet dat zowel Nederlandstalige als Franstalige kinderen mee kunnen
doen.

Op zondag 3 januari is er gelegenheid om te toasten op het nieuwe jaar in aansluiting
op de dienst in de église luthérienne de la Trinité. Voorganger is ds Harrie de Reus.

Graag zien we u met Kerstmis of op een ander moment in onze gemeente.
Wij wensen u goede en sfeervolle feestdagen toe.

Anna Marme-Karelse
Ouderling communicatie ERN
E-mail: eglise.neerlandaise@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/eglise.neerlandaise
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KINDEROCHTENDEN 2010
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In het nieuwe jaar zijn er weer vier kinderochtenden. Noteert u vast de data?

 Zondag 7 februari

 Zondag 28 maart – paaseieren zoeken

 Zondag 19 september
 Zondag 21 november – Sinterklaas-is-er-bijna-ochtend

ZONDAG 7 februari 2010 VAN 10.30 TOT 12.30 UUR

BEESTENBOEL

Op zondag 7 februari 2009 organiseert de Nederlandse Vereniging weer een
kinderochtend voor Nederlandstalige kinderen van 1 t/m 6 jaar in het gebouw van de
Association Ste Agnès in de rue Oudinot in het 7e in Parijs.

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

Op 7 februari is het een Beestenboel in ons zaaltje bij de Association Ste Agnès. Kom
verkleed als je favoriete dier, of maak zelf met de knutselspullen een masker.

Kan je ons vertellen waarom de zebra of de duizendpoot jouw favoriete dier is? En weet
jij iets bijzonders over jouw favoriete dier, is het snel of juist langzaam, slim of “bête”?
En wat eet dat dier eigenlijk, weet jij dat? Is jouw dier nog in Afrika omdat hij het in
Parijs te koud vindt in februari, staat hij te kleumen in de wei of ligt hij nog te
winterslapen? En durf je dat “met je achterwerk in de kast” aan ons te vertellen? Een
liedje over jouw dier mag je ook in de kast komen zingen.

Als je een voorleesverhaal over jouw dier hebt, breng het dan maar mee.

Er is koffie & thee voor de papa’s en de mama’s en drinken en wat lekkers 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 kinderen van leden van de Nederlandse vereniging. Voor
kinderen van niet-leden vragen wij een bijdrage van 6 euro per kind, op de ochtend
zelf te betalen PER CHEQUE of met GEPAST geld. Aanmelden bij Elise Klein
Wassink uitsluitend via e-mail: elisekw at hotmail.com

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

Tot snel!

Ariane, Brigitte en Elise
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HARINGEN VERTAAL JE MET SARDINES

Op 13 oktober 2009 is het boek Haringen vertaal je met Sardines van Elbert Snijder,
onze vroegere secretaris, verschenen, de vrolijke neerslag van ongeveer een kwart eeuw

leven en werken in Frankrijk met de veelzeggende ondertitel Een Hollandse kaaskop in
het land van Camembert.

Elbert Snijder (1946) werkte vanaf 1985 in Frankrijk en zat ‘in de kaas’, voorwaar geen
onderontwikkelde bedrijfstak in ‘Le pays du fromage’. In zijn hoedanigheid als
ambassadeur van ‘Goedá’, zoals onze Hollandse kaas hier genoemd wordt, maakte hij
vele humoristische en ook wel gênante situaties mee waarover hij op een amusante wijze
vertelt in zijn boek. Als Nederlandse inwoner en soms ook als toerist in Frankrijk
ontwikkelde Elbert Snijder een liefdevolle visie op zijn nieuwe vaderland waarin gelukkig
verwondering en bewondering steeds spontaan zijn gebleven.

Wat Haringen vertaal je met sardines onderscheidt van andere autobiografische boeken
die geschreven worden door naar Frankrijk geëmigreerde Hollanders zijn, naast de
kritische blik van de auteur op zijn Franse landgenoten, de smakelijke recepten van
typisch Franse regionale culinaire verrassingen.
Daarnaast wijst Elbert Snijder ons de weg naar bezienswaardigheden die gewone
reisgidsen over het hoofd hebben gezien!
Haringen vertaal je met sardines gaat over het echte Frankrijk, de Fransen en hun ‘Jolie
de vivre’. Het gaat over jeu de boules en jeu de billen, over te laat komen als vorm van
beleefdheid, over het op een diplomatieke manier onder woorden brengen, dat het eten
niet te eten is en dat u uw woordenboek beter thuis kunt laten.

Deze ratatouille van anekdotes, recepten, toeristische tips en autobiografische hilarische
vertellingen is verplichte Hollandse literatuur voor alle mensen die een boek willen lezen
over het echte Frankrijk en haar bewoners.

Haringen vertaal je met sardines.
Uitgeverij ScriBum, 224 blz. € 17,95. ISBN 9789085161561
Het boek is te bestellen bij de boekhandel, bij bol.com en bij bruna.nl
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WIJ WOONDEN VROEGER IN NEDERLAND

Wij woonden vroeger in Nederland, in een bosrijke omgeving, de "Veluwe", zodat wij als
kinderen, bomen en heide vanzelfsprekende dingen vonden. We leerden onze zintuigen
goed te gebruiken. Mijn moeder kende alle namen van bloemen en planten, bomen en
vogels, en met mijn broer bekeken we de kemphaangevechten, door een verrekijker in de
weilanden aan de IJssel. De winter kondigde zich aan, net als nu, doordat de dagen korter
en kouder worden en de dieren vinden maar weinig voedsel.

Sommige vogels trekken naar het warme zuiden en andere dieren ontvluchten kou en
honger door de hele of een gedeelte van de winter te slapen. Weer anderen gaan
hamsteren en zoeken elkaars gezelschap op om te overwinteren; niet zo ver van ons
gedrag, wij mensjes...Gek eigenlijk, dat we vooral tijdens Sinterklaas en de Kerst ons best
doen om het aangenaam en gezellig te maken voor elkaar.

De tijd nemen om een boek te lezen bij de open haard, met een kop warme
chocolademelk of een glas wijn? Klassieke muziek s' morgens bij het ontbijt in je pyjama
en wandelen met vrienden en familie misschien wel bladeren schoppend met je laarzen,
of op krakende sneeuw lopen in een wit sprookjesbos; daarna spelletjes met de kinderen,
koekjes bakken, proeven, borrelen, samen koken en heerlijk onderuitzakken bij een film
van Harry Potter of Dr Zhivago, terwijl de wind door de schoorsteen giert.

Als we samen zijn met familie en vrienden en dieren, laten we ook even denken aan de
buurvrouw van beneden die alleen is sinds haar man is overleden en proberen tolerant te
zijn met mensen die anders zijn door hun herkomst.Tolerant zijn, wil niet zeggen, "alles
accepteren", maar zoals de Fransen zeggen: VOLG DE INTELLIGENTIE VAN UW HART,
of" votre intelligence du coeur".

Een fijne sfeervolle kerst en een boeiend en bloeiend jaar toegewenst

Lindt Rakhorst
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EEN AANRADER VOOR U OF UW FRANSE VRIENDEN!

De Ambassade maakte ons attent op een zeer bijzonder boek “Les Pays-Bas et
l’Atlantique (1500-1800)”, dat net verschenen is, met voor de meeste onder ons geheel
onbekende feiten over de relaties tussen Nederland en de Frans Atlantische kust,
geschreven door Nederlandse en Franse wetenschappers. U vindt in deze Onder Ons
een bijlage met een meer gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen, die in dit boek
worden besproken en waar u het boek kunt bestellen.

VERTAAL SITE

Sinds kort is er een nieuwe Engelstalige weblog met cultureel, politiek en sportief nieuws
over Nederland. Het adres is: www.eogbert.wordpress.com
De blog is speciaal gemaakt voor buitenlanders in Nederland en Nederlanders in het
buitenland.
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LIDMAATSCHAP LES AMIS DU LOUVRE

De vereniging ‘Vrienden van het Louvre’is opgericht in 1879 en gebruikt bijna drie kwart van haar budget
om de collecties van het museum het Louvre te verrijken. De vereniging heeft wederom een gereduceerd
tarief kunnen onderhandelen voor het lidmaatschap 2010, indien alle inschrijvingen op 15 januari 2010
tegelijkertijd worden opgestuurd.

De lidmaatschapskaart van ‘Les Amis du Louvre’ is gedurende 12 maanden geldig en levert onder meer de
volgende voordelen op:

- u kunt gratis de permanente en tijdelijke exposities van het Louvre bezoeken;
- u kunt zonder wachten naar binnen bij de passage Richelieu (tussen place Palais Royal en Cour

Napoléon) en bij exposities kunt u direct doorlopen;
- u ontvangt elk trimester een nieuwsbrief van de Vrienden van het Louvre met o.a. het

museumprogramma;
- u hebt recht op korting op het abonnement van het blad Revues des musées de France Revue du

Louvre;
- u krijgt korting op concertbezoeken, films en lezingen in het auditorium van het Louvre;
- u kunt één genodigde gratis meenemen op woensdag en vrijdag na 18.00 uur;
- u krijgt 5 % korting op aankopen in de boekhandel binnen het Louvre (dwz bij aankoop van

publicaties van de R.M.N. Réunion des Musées Nationaux);
- u krijgt korting in twee boekhandels (Galignani en Delamain);
- u krijgt korting bij de museumwinkel van Arts décoratifs ‘107 Rivoli” (5 % bij aankoop van

boeken, 10 % bij aankoop van overige artikelen);
- u krijgt korting op voorstellingen in het Studio-Théâtre van de Comédie-Française (Galerie du

Carrousel);
- u hebt recht op 10 % korting op consumpties in het Louvre op vertoon van uw pas inclusief bij

het restaurant Le Grand Louvre als u van te voren reserveert – tel nr 01.40.20.53.41;
- u hebt gratis toegang tot het Eugène Delacroix museum;
- u krijgt korting bij een aantal winkels in de Carrousel galerie;
- u kunt de laissez-passer van het Centre Pompidou aanschaffen tegen groepstarief (nieuw!);
- u kunt de carte blanche van het Orsay museum aanschaffen tegen gemeenschapstarief (‘tarif

collectivités’) (nieuw!);
- en u krijgt korting op de toegangsprijs bij permanente tentoonstellingen in andere musea en bij

een aantal musea die in particuliere handen zijn.

Zie ook: www.amis-du-louvre.fr

Wij verzoeken u het inschrijfformulier vóór 15 januari 2010 op te sturen naar Annemarije Pronk 4 rue
Eugène Sue – 75018 Paris, en daarbij uw cheque te voegen ten name van ‘Union Néerlandaise en
France’. U krijgt een ontvangstbevestiging per email binnen 14 dagen. Mocht het zo zijn dat u deze
bevestiging niet ontvangen heeft, dan kunt u het beste telefonisch contact zoeken met Annemarije
Pronk Tel: 01 42 54 04 73.

Demande d’adhésion aux tarifs préférentiels réservés aux « collectivités »
Adhésion isolée : 50 € (i.p.v. 60 €)
Adhésion double : 75 € (i.p.v 90 €)

L’adhésion double vous permet d’obtenir une seconde carte pour un membre de votre famille habitant
à votre domicile.
Premier adhérent M. / Mme / Mlle
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : Commune :
Tél : (où l’on peut vous joindre dans la journée)
Né (e) le :
Nom et prénom du second adhérent : M. / Mme / Mlle
Les deux cartes sont envoyées simultanément sous le même pli à l’attention du premier adhérent.
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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.: 38 € of per gezin: 49 €.

Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging.
U kunt ook contact opnemen met Erik van der Most,

E-mail: erik@denederlandsevereniging.com

Via www.denederlandsevereniging.com
kunt u het lidmaatschapsformulier downloaden.

KEN JIJ EVENTUEEL NOG RECEPTEN?

Het recept voor marsepein

Vermaal 250 gr amandelen, met 250 gr suiker en anderhalf eiwit samen.

Laten rusten in vochtig boterham papier en er dan balletjes van draaien..

Walnoten kraken en iedere helft van de walnoot op de marsepeinballetjes plakken, zo
simpel.

Deze rubriek staat open voor inzendingen van onze lezers.

De origineelste recepten worden geplaatst ons doel is om er een receptenboek van te
maken.

Lindt Rakhorst.
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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/fax.: 01 45 04 53 31

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.: 01 43 54 04 42 - 01 43 54 16 66
fax :09 55 09 22 43
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
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 20e.
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
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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

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

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.

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.denhaa
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