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Let ook op alle e-mails - of beter gezegd:  
de elektronische nieuwsbrieven - die u van de Vereniging in uw 
mailbox ontvangt. Dit is geen spam, maar er staat vaak allerlei 
informatie in over activiteiten die door de Vereniging 
georganiseerd worden en buiten de deadlines van Onder Ons vallen 
of nog door anderen georganiseerd worden, maar zeker de moeite 
waard zijn. Dus niet met een klik in de ‘prullenbak’ van uw 
computer laten belanden.
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Voorwoord 
 
 
Hallo Parijs!  
 
Ik schrijf dit voorwoord vanuit ons kleine dorp in de Ariège met uitzicht op de 
Pyreneeën, een groot contrast met de metropool. 
 
Maar ook op kleine schaal spelen integratie en culturele verschillen een rol. Een 
nieuwe jonge huurder in ons dorp vindt dat “buitenlanders” zoals de Nederlanders 
en Engelsen in “zijn” dorp — hij is er maar net — niet thuis horen en maar terug 
moeten naar hun eigen land. Hij vergeet voor het gemak dat die buitenlanders wel 
de belastingen betalen waar zijn uitkering mee wordt gefinancierd.  
 
Ook al doe je nog zo je best om je aan te passen aan het Franse leven, en we zijn 
hier over het algemeen goed geaccepteerd en geïntegreerd, je blijft een 
buitenlander.  
 
Dat is ook een van de bestaansredenen van onze vereniging in Parijs. Je kunt je 
prima aanpassen en lekker leven tussen de Fransen, genieten van de taal en cultuur, 
maar je blijft een Nederlander die soms Goudse kaas, een bitterbal of een 
maatjesharing wilt eten. Die Sinterklaas viert en aan de kinderen ook wat 
Nederlandse taal en cultuur wilt meegeven. 
 
Ook dit najaar heeft onze vereniging enkele activiteiten op de rol staan die het 
“Nederlanders in Parijs zijn” onderstrepen — de kinderochtenden, een excursie 
naar het van Doesburg huis, een lezing over erf- en familie recht, Leidens Ontzet, 
Sinterklaas en nog andere plannen die nog niet helemaal uitgewerkt zijn. 
 
In deze Onder Ons berichten we over wat er in de afgelopen maanden is gebeurt 
en wat er op de rol staat. 
 
 
 

Marcel Michelson 
voorzitter (demissionair) 

Lagarde (Ariège) 
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Algemene Ledenvergadering 

20 maart 2018 
 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018, 
gehouden in Brasserie « Le François Coppée », 1, Bd.Montparnasse, 
75006 Paris. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
1.Opening 
De vice-voorzitter, mevrouw Sciarone zit deze Algemene Ledenvergadering voor, vanwege 
verhindering van de voorzitter, de heer Marcel Michelson. Zij heet de aanwezigen welkom en 
opent de vergadering. 
 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
De voorzitter staat een moment stil bij het recentelijk overlijden van de heer Johan Balster, die, 
met name met zijn communicatief talent, zeer veel voor de vereniging heeft gedaan. Ook is 
bericht ontvangen van het overlijden van ons lid, de heer Zomerplaag. Aan beide families zijn, 
namens de NLVP, condoléances en bloemen gestuurd. 
De penningmeester heeft namens de NLVP de Algemene Ledenvergadering van de FANF 
bijgewoond. Hij meldt dat de jaarlijkse bijdrage ongewijzigd blijft, namelijk € 1,= per lid van 
iedere aangesloten vereniging. 
 
 
3. Goedkeuring notulen ALV van 11 maart 2017 
De notulen van de ALV van 11 maart 2017 zijn gepubliceerd in de “Onder Ons” van november 
2017. Er zijn hier op geen (schriftelijke) reacties binnengekomen. Ter vergadering werden 
evenmin op- of aanmerkingen gemaakt. De notulen ALV 2017 zijn vervolgens vastgesteld. 
 
 
4. Verslag van de penningmeester en de kascommissie 
De inkomsten bedroegen € 8.329, geen buitengewone inkomsten en de uitgaven € 8.059, en een 
netto overschot van € 270. Ten opzichte van het jaar 2016 daalden de uitgaven met € 4.677, en 
daalden de inkomsten met € 1.995. De sterke daling van de uitgaven komt voornamelijk door het 
wegvallen na maart 2017 van de papier versie van Onder Ons waardoor minder druk- en 
verzendkosten werden betaald. De daling in de inkomsten komt door een lagere contributie 
opbrengst vanwege minder leden, en minder adverteerders en Gouden Gids publicaties in Onder 
Ons. 
De uitgaven waren lager dan begroot, € 8.059 werkelijk en € 13.485 begroot. 
De inkomsten waren lager dan begroot, € 8.329 werkelijk en € 10.000 begroot. 
De vereniging heeft nog steeds een ruime reserve.  
De ledencontributies bedroegen € 5.945, en is € 943 lager dan 2016, hetgeen hoofdzakelijk is 
veroorzaakt door een grote vermindering van het ledenbestand in 2017. De begroting van € 7.000 
is hiermee niet bereikt. 
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Eind 2017 telde de vereniging 144 betalende leden, waarvan 95 gezinnen en 49 alleenstaanden. 
Eind 2016 telde de vereniging 164 betalende leden, waardoor we in 2017 netto 20 leden verloren. 
21 Nieuwe leden hebben zich aangemeld in 2017, en 47 leden hebben de vereniging vorig jaar 
verlaten wegens het niet betalen van de contributie, verhuizing, terugkeer naar Nederland en 
andere redenen. 
 
De advertentie opbrengsten van € 2.420 betreffen € 1.850 inkomsten van 3 adverteerders in 
Onder Ons en op de website, en € 570 Gouden Gids opbrengsten, 10 kleine advertenties van 
ondernemers in Onder Ons en op de website. 
De totaal kosten van de activiteiten bedroegen € 5.526 en begroot € 7.335, en € 789 minder dan 
in 2016. De andere activiteiten waren de nieuwjaarsreceptie, Leidens Ontzet, Sinterklaasfeest, de 
kinderochtenden, de 4-mei herdenking en theater-en museumbezoek. 
 
Het verenigingsblad Onder Ons is in 2017 1 keer verstuurd in papiervorm in maart, en in 
november is het eerste digitale blad naar de leden verstuurd. De kosten bedroegen € 1.238 voor 
de maart-uitgave van het blad, daarna geen kosten meer in 2017. De kosten waren lager dan de 
begroting van € 5.000. De daling komt door het afschaffen van de papieren uitgave hetgeen niet 
in de begroting was voorzien. Het besluit tot afschaffing was genomen door de ALV van maart 
2017. 
De website heeft net als voorheen geen kosten gehad, daar het systeem in eigen beheer wordt 
onderhouden. 
 
Onder de algemene kosten van € 1.020, begroot € 800 en € 255 meer kosten waren dan in 2016, 
zijn begrepen de kosten voor afscheidscadeaus, kantoorbenodigdheden, verzekeringskosten, 
bankkosten, nieuwsbriefverzending van de provider, bestuursvergaderingen en overige kosten. 
De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op het financieel jaarverslag. Daarbij geeft 
hij aan, dat nieuwe sponsors voor de website en de Nieuwsbrief welkom zijn. 
 
 
5. Goedkeuring jaarverslag en décharge penningmeester 
De penningmeester leest de opgestelde verklaring voor van de Kascommissie, bestaande uit de 
heer Henri Leclerq en de heer Menno Nijdam. De Kascommissie heeft vastgesteld dat de 
boekhouding een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van onze vereniging. De  
penningmeester décharge te verlenen onder dankzegging voor het gevoerde beheer. 
De ALV keurt het financieel jaarverslag 2017 goed en verleent décharge aan de penningmeester. 
 
 
6. Begroting 2018 en vaststelling contributie 2019 
De penningmeester geeft een toelichting op het  overzicht van de Baten en Lasten 2014-2017, 
inclusief een voorstel voor de begroting 2018. Daarbij is reeds rekening gehouden met de 
verrekening van het aandeel van de NLVP in de kosten van de nieuwjaarsreceptie. In 2018 wordt 
geen rekening gehouden met de viering van het Oranjefeest. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 
 

 
 
 
 
 
Presentatie NLVP 2017 2016 2018 
  definitief definitief voorstel 
        
Contributies 5 945 6 888 6 000 
Advertenties 1 850 3 440 1 850 
GG opbrengsten 570   600 
Rente en coupons -36 -4 0 
Totaal inkomsten 8 329 10 324 8 450 
        
Activiteiten       
Nieuwjaarsreceptie -865 -924 -1 000 
Leidens Ontzet -61 -60 -100 
Sinterklaas -2 823 -3 032 -3 000 
Oranje feest 0 0 0 
Overige activiteiten -1 777 -2 299 -2 500 
        
Totaal activiteiten -5 526 -6 315 -6 600 
        
Overige kosten       
Onder Ons -1 238 -5 333 0 
Afdracht federatie FANF -275 -323 -300 
Algemene kosten -1 020 -765 -1 250 
Website 0 0 0 
        
Totaal overige kosten -2 533 -6 421 -1 550 
        
        
Totaal inkomsten 8 329 10 324 8 450 
Buitengewone inkomsten 0 0 0 
Totaal uitgaven -8 059 -12 736 -8 150 
        
Resultaat 270 -2 412 300 
 
De begroting 2018 wordt vastgesteld. 
Besloten wordt om de ledencontributie voor 2019 gelijk te houden aan 2018, ondanks de 
bezorgdheid van de penningmeester over het gestaag teruglopend ledenaantal de laatste jaren. In 
2009 had onze vereniging 245 leden; nu in 2018 zijn dat er 145. 
Na een korte discussie wordt besloten, dat het bestuur op korte termijn een “Werkgroep 
Toekomst” zal formeren, welke zal worden gevraagd de ontwikkeling te evalueren en te adviseren 
over mogelijke toekomstscenario’s met betrekking tot de verenigingsactiviteiten. Hiertoe zullen 
de mogelijkheden om deze te financieren worden onderzocht en zal ook worden bezien op welke 
wijze eventuele samenwerking met andere (Nederlandse) organisaties een wederzijds voordeel 
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zou kunnen opleveren.  De resultaten van de leden-enquête zullen eveneens in de beschouwingen 
worden betrokken. 
Gedacht wordt aan een beperkte kerngroep, bestaande uit 5 à 7 personen. Daarnaast kunnen per 
onderwerp personen worden uitgenodigd om hun specifieke kennis in te brengen. 
In de eerstkomende bestuursvergadering zal de samenstelling van de “Werkgroep Toekomst” 
worden vastgesteld en de opdracht nader worden geformuleerd. Tevens zal de wenselijke 
einddatum van de rapportage worden aangegeven. 
 
 
7. Ver- / Herkiezing van Voorzitter, Bestuursleden en leden Kascommissie 
Vanwege het feit, dat het nog niet is gelukt om een geschikte kandidaat te vinden voor het 
voorzitterschap, wordt het bijzonder gewaardeerd, dat Marcel Michelson formeel voorzitter wil 
blijven. In het afgelopen verenigingsjaar heeft hij, weliswaar “op afstand”, toch actief zijn 
voorzittersrol kunnen vervullen. Hij wordt met algemene stemmen herverkozen tot voorzitter. 
Gerry Sciarone en Annemiek Determann hebben zich reglementair na een bestuursperiode van 3 
jaar opnieuw verkiesbaar gesteld. Zij worden beiden met algemene stemmen herkozen. Gerry 
Sciarone zal haar functie van secretaris combineren met het vice-voorzitterschap en zodoende de 
voorzitter vervangen in voorkomende gevallen. 
Miriam Bruin en Olga Imbert worden met algemene stemmen gekozen als nieuwe bestuursleden. 
De overige bestuursleden, Erik van der Most (penningmeester), Sander Frisart, Dieta Faber en 
René van de Poel, behoefden reglementair geen herbenoeming en blijven hun bestuursfunctie 
voortzetten. 
De leden van de Kascommissie, Menno Nijdam en Henri Leclerq, hadden te kennen gegeven dat 
zij beschikbaar bleven voor deze functie. Zij zijn derhalve met algemene stemmen herbenoemd. 
 
 
8. Verslag telefonische leden-enquête 2017 
Olga Imbert en René van de Poel, die de enquête gezamenlijk hebben uitgevoerd, geven een 
korte toelichting op het verloop van de enquête en de resultaten. Met name wordt ingegaan op de 
geografische spreiding van de leden, waarbij vooral de relatief grote concentratie aan de west- en 
zuidwest rand van Parijs opvallend is. Wat betreft de samenstelling van de huishoudens in de 
enquête is 24% alleenstaand, 44% bestaat uit 2 partners en 32% wordt gevormd door gezinnen 
met (thuiswonende) kinderen. De leeftijdsverdeling van de geënquêteerde leden en eventuele 
partner en gezinsleden geeft het volgende resultaat. De grootste groep (40%) wordt gevormd 
door de senioren van 65 jaar en ouder. Daarna volgen de 45-64 jarigen(22%) en de 25-44 
jarigen(30%). De jong-volwassenen vormen de kleinste groep (2%), hetgeen niet verwonderlijk is, 
omdat deze veelal niet meer (permanent) bij de ouders wonen. De jongeren van 13-18 jaar 
vormen met 5% eveneens een relatief bescheiden groep. Kinderen in de lagere schoolleeftijd 6-12 
jaar vormen 10%  en de kleintjes van 0-5 jaar: 7%. 
Na enige discussie wordt besloten dat de enquêteresultaten en de conclusies van het bestuur 
zullen worden ingebracht bij de beraadslagingen van de “Werkgroep Toekomst”. 
 
9.  Plannen voor 2018 
Dit onderwerp zal vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de beraadslagingen van de 
“Werkgroep Toekomst”. Op basis van haar rapportage en adviezen zal het bestuur vervolgens tot 
besluitvorming komen. 
 
 
10. / 11. Rondvraag / Sluiting 
Geen van de aanwezigen had een punt voor de rondvraag. De voorzitter dankt de aanwezigen 
voor hun betrokkenheid en inbreng en sluit de vergadering. 
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Leidens Ontzet 
3 oktober 2018  

 
 

Na een lange zomer gaat ook ons verenigingsleven weer van start.  
 

En kan dat beter dan met 
onze traditionele haringborrel op 3 oktober? 

 
 
Ook dit jaar memoreren wij weer het einde van de Spaanse belegering van Leiden in 1574 
met haring, witte brood en korenwijn.  
  

We ontvangen u graag in  
Bar Restaurant Les Parigots, 5, rue Château d’Eau, 75010 Paris  

op 
3 oktober vanaf 19.00 uur.  

Dit gezellige café ligt vlakbij de place de la République. 
  
Toegang is gratis evenals haring en korenwijn zolang de voorraad strekt, dus wees er op tijd bij!  
Verdere drankjes en hapjes zijn voor eigen rekening. 
 
Dichtstbijzijnde metrostation: République (lijn 3, 5, 8, 9 en 11) 
  
Zie ook https://fr-fr.facebook.com/LesParigotsBistrot/ 
 
  

U kunt u aanmelden via gerry@nlvp.fr 
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Rondleiding Theo van Doesburghuis, Meudon 
6 oktober 2018  

 
 

 
  

Rondleiding Theo van Doesburghuis 
Meudon 

6 oktober 2018 om 13.45 uur 
  

Wist je dat je niet 500 km hoeft te reizen per auto of Thalys om je in een stukje 
Nederland te wanen? 

 
Op 6 oktober 2018 heb je de gelegenheid om in Meudon, dat ligt op 13 km van het 
centrum van Parijs, het Van Doesburghuis te bezoeken. Een Nederlands- en 
Franstalige gids, die zelf in het huis gewoond heeft, leidt ons dan rond. 
 
Het Van Doesburghuis is een van de beroemdste kunstenaarshuizen, dat zijn functie 
als atelierwoning heeft behouden. Theo van Doesburg ontwierp de atelierwoning. Het 
huis werd eind 1930 opgeleverd. De atelierwoning, die in de jaren tachtig naar hem 
vernoemd werd, zal de geschiedenis vooral ingaan als een representatief voorbeeld van De 
Stijl.  
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Begin jaren tachtig komt het huis in het bezit van de Nederlandse Staat. Het huis krijgt in 
1981 de monumentenstatus. Er ontstaat het idee om de atelierwoning als woon- en 
werkplek beschikbaar te stellen aan kunstenaars en onderzoekers. In de periode 1983-
2014 verbleven er zo’n 30 kunstenaars en onderzoekers.  
 
Wil je aan deze rondleiding meedoen: 
 
Stuur dan uiterlijk 5 oktober 2018 een e-mail naar sander@nlvp.fr met je naam en  
telefoonnummer. 
 
Maximum aantal deelnemers: 15 personen (inclusief kinderen) 
De rondleiding duurt ongeveer een uur. 
 
De bijdrage aan de rondleiding is voor leden 3 € per persoon, voor niet-leden 5 € per 
persoon en kinderen tot 18 jaar gratis. Gelieve ter plekke aan Sander met gepast 
geld betalen. 
 
N.B. Het maken van FOTO'S binnen is helaas niet NIET TOEGESTAAN i.v.m. het 
feit dat het huis bewoond is! 
 
 
 
 
  
Verzamelpunt: bij het Van Doesburghuis, 29, rue Charles Infroit, 92190 Meudon 
Tijdstip: 13.45 uur 
Dichtstbijzijnde station RER C:  Meudon-Val-Fleury (5 min loopafstand, 300 
meter) 
Dichtstbijzijnde busstation: Meudon-Val-Fleury (buslijn 162, 169, 289) 
Parkeren: gratis bij het naastgelegen zwembad en in de straat 
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Juridische voorlichtingsbijeenkomst  
huwelijksvermogensrecht en erfrecht 

6 november 2018  
 

Voorlichtingsbijeenkomst door het Nederlandse en Franse notariaat. 
 
De lezingen zijn in het Nederlands. Er is ruimte voor maximaal 50 toehoorders. De toegang is 
gratis. U kunt zich inschrijven via HelloAsso. 
 
Datum:             Dinsdag 6 november 2018 
Locatie:            Conseil Supérieur du Notariat 
                         60, bd La Tour-Maubourg  
                          75007 PARIS 
 
18.30 – 19.00     Ontvangst 
 
19.00 – 19.15     Welkomstwoorden door de heer de Gooijer, Nederlandse ambassadeur 

te Parijs, en een afgevaardigde van het Franse notariaat. 
 

19.15 – 19.45     Ontwikkelingen in het huwelijksvermogensrecht 
                          

Spreker: Fleur Nollen, kandidaat-notaris in Den Haag 
Welk recht (Nederlands of Frans) is van toepassing op mijn huwelijk; 
Verschillen tussen Frans en Nederlands  huwelijksvermogensrecht;  
Kan het huwelijksvermogens recht automatisch veranderen, door 
bijvoorbeeld tijdsverloop;  
Kunnen mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen;  
Wijzigingen in het Nederlandse recht sinds 1 januari 2018 (algehele 
gemeenschap van goederen is niet meer standaard);  
Welke rechter is bevoegd in geval van scheiding. 
 

 19.45 – 20.15    Ontwikkelingen in het erfrecht 
 
Spreker: Michiel van Seggelen, notaris in Grenoble 

                        Welk recht (Nederlands of Frans) is van toepassing als  
ik kom te overlijden;  
wat is het verschil;  
wanneer moet ik iets regelen;  
wat zijn de gevolgen voor mijn woning in Frankrijk? En in Nederland?  
         

 20.15 – 20.45    Vragen en antwoorden Michiel van Seggelen en Fleur Nollen 
 

 20.45                Cocktail en mogelijkheid individueel te praten met  
     Michiel van Seggelen en Fleur Nollen. 
 
Zie voor informatie van de Notarissen van Europa 
http://www.successions-europe.eu/Questions.aspx?c=nl 
http://www.cnue.eu/ 
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Rondleiding Galeries Lafayette Paris Haussmann 
11 november 2018 

 
 
Maak kennis met de geschiedenis van één van de beroemdste warenhuizen ter wereld, tijdens een 
rondleiding in de Galeries Lafayette Paris Haussmann. 
 
Op zondag 11 november,  vanaf 11 uur tot ongeveer 12: 30 uur  kunt u onder leiding van een 
Franssprekende gids, samen met andere leden van de NLVP, een gezellige en interessante 
excursie maken door deze tempel van luxe en goede smaak.  
 
Iedere Nederlander in Parijs heeft natuurlijk ook in de fameuze Galeries Lafayette gewinkeld en 
de etalages bewonderd. Maar nu heeft u de kans om met een nieuwe blik de bijzondere 
architectuur te bewonderen en meer te weten te komen over de geschiedenis van deze 
uitzonderlijke onderneming. 
 

 
 
De rondleiding is een wandeling door alle afdelingen van dit magnifieke warenhuis, langs de 
bijzondere plekken, die de opeenvolgende fasen van ontwikkeling kenmerken met de typische 
stijl Haussmannien, Art nouveau, Art déco en de sfeer van de drugstore in de jaren 1960. 
Onze gids zal alles uitleggen over de constructie van de beroemde “Coupole”, die in een 
recordtijd is gerealiseerd en zal ons , via een personeelslift, meenemen naar het dakterras, waarop 
in 1919 een zekere Jules Védrines met een vliegtuigje wist te landen!  
 
De rondleiding staat vooral in het teken van bijzondere architectuur en de 120 jarige geschiedenis 
van de Galeries Lafayette: de ontwikkeling van een klein familiebedrijf in 1893 tot het 
wereldberoemde warenhuis van nu, met meer dan 100 000 bezoekers per dag en een oppervlak 
van 7 ha. 
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De kosten voor deelname zijn:   
Voor leden 18 j. en ouder € 9,-- ( niet-leden € 12,--) 
Voor de jeugd t/m 17 j. ( een legitimatie kan worden gevraagd) leden € 7,--  (niet-leden € 9,--) 
De rondleiding lijkt ons minder geschikt voor kleine kinderen. 
 
U kunt zich opgeven en betalen, via deze HelloAsso module   
 

LET OP! 
 
Het verzamelpunt is uiterlijk on 11 uur, bij de stand lederwaren/ 
maroquinerie op de begane grond van de Galeries Lafayette, hoofdgebouw 
Coupole, Boulevard Haussmann. Metro 7 en 9, Chaussée d'Antin - 
Lafayette. 
 
Het zou fijn zijn indien u iets vóór 11 uur aanwezig kunt zijn, in verband met 
de verplichte controle in het kader van Vigipirate. 
 
Vanwege organisatorische redenen kunt u zich tot uiterlijk 20 oktober 
opgeven. 
Het maximum aantal deelnemers is 25 personen. 
 
Contactpersoon: René van de Poel, rene@nlvp.fr 
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Vooraankondiging 
Sinterklaasfeest 

25 november 2018 
 

 
  

SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN  
komen dit jaar een middag naar Parijs om de 

Sint's verjaardag te vieren. 
 
Het feest is bedoeld voor kinderen van 1 t/m 12 jaar en begint met een voorstelling. We houden 
dat nog even geheim, maar we kunnen nu al zeggen dat het magisch gaat worden!  
 
Daarna zingen we met zijn allen enkele liedjes om de Sint en zijn Pieten welkom te heten, en 
kunnen sommige kinderen laten horen hoe goed ze zingen, hun tekening en/of kleurplaat laten 
zien en een dansje of een andere act opvoeren, samen met een Piet!  
 
Daarna gaan we wat super gezellige Pieten spelletjes spelen waarna uw kind een kleine verrassing 
krijgt, u kunt een foto maken van de goedheiligman met uw kind en dan… komt er een cadeau 
uit de schatkamer van de Sint! 
 
Er zal te snoepen zijn (drie maal raden wat, jawel, pepernoten, strooigoed!). 
  
Er zijn sandwiches te koop, en natuurlijk ook banketstaven, chocoladeletters, om maar wat te 
noemen, en natuurlijk wat te drinken. 
 
Zondag 25 november 2018 van 14:00 – 16:30 uur. 
Zaal open vanaf 13:30 uur 
Adres: My Boat, 211, avenue Jean Jaurès, parc de la Villette, 75019 Paris 
Parkeergarages: Parking Sud Vinci "Cité de la musique" 24H/24 7j/7 - 
Nord Vinci "Cité des Sciences" 24h/24 7j/7 
Openbaar vervoer: 
�      Metrolijn 5: uitgang porte de Pantin (Grande Halle) 
�      Metrolijn 7 : uitgang porte de la Villette 
�      Tramlijn 3b: porte de Pantin  
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Foto’s kinderochtend 
Paaseierenzoektocht 

8 april 2018 
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Foto’s Koningsdag  
3 mei 2018 
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Verslag en foto’s Dodenherdenking 
4 mei 2018 

 
 
Op vrijdag 4 mei heeft de jaarlijkse dodenherdenking plaatsgevonden op het Nederlandse 
ereveld in Orry-la-Ville.  
Op dit ereveld hebben 114 oorlogsslachtoffers 1940-1945, zowel burgers, verzetsstrijders 
als militairen een laatste rustplaats gevonden.  
 
De plechtigheid werd, zoals ieder jaar, georganiseerd en begeleid door de Nederlandse 
Ambassade, met ondersteuning van de gemeente Orry-la-Ville.  
 
De ceremonie werd dit jaar bijgewoond door Franse regionale- en lokale autoriteiten en 
brachten ook Franse oud-strijders en Nederlandse en Franse scholieren een eerbetoon.  
 
Tijdens de kransleggingsceremonie, is ook namens de Nederlandse Vereniging voor Parijs 
en omgeving-NLVP een bloemstuk geplaatst bij het herdenkingsmonument. 
 
De militaire erewacht werd gevormd door Franse en Nederlandse militairen en een 
ensemble van de fanfare van het Korps Nationale Reserve uit Nederland verzorgde de 
passende muzikale begeleiding van de plechtigheid. 
 
Het Nederlandse ereveld Orry-la-Ville is gelegen aan de departementale weg D1017, 
tussen La Chapelle en Serval en Pontarmé, ten zuiden van Senlis. 
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René van de Poel 
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Verslag lezing Johan de Witt 
9 juni 2018 

 

 
Een welbestede middag! 

Lezing Johan de Witt op 9 juni 2018 
 

 
Onze hooggespannen verwachtingen tijdens de voorbereiding van de lezing over Johan de Witt 
werden allerminst teleurgesteld op die warme middag in juni in de bovenzaal van brasserie Le 
François Coppée. Daar trad een onderzoeksteam van het Huygens Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis aan en bij binnenkomst bleek al snel dat de sprekers niet wachten konden om hun 
passie over hun onderzoek en het boek “Musch” met de aanwezigen te delen. Nadat de brasserie 
iedereen voorzien had van een zeer welkome verfrissing, stak de eerste spreker van wal en 
daarmee begon een inspirerende middag.  

 

Ineke Huysman, projectleider van het brievenproject ‘Briefwisseling van Johan de Witt’s, gaf een 
uiteenzetting over hoe de ontsluiting van de 40.000 brieven van de correspondentie van Johan de 
Witt plaatsvindt en hoe haar onderzoeksteam, dat ook de lezing bijwoonde, is samengesteld. Zij 
gaf niet alleen inzicht in de technische aspecten van dit onderzoek, maar schetste ook een mooi 
tijdsbeeld van de 17de eeuw en de sociale omgeving van Johan de Witt, waarbij zijn internationale 
ervaringen ook aan bod kwamen.   
 

Ze wist de importantie van Johan de Witt als sleutelfiguur in de Nederlanden van die tijd 
invoelbaar te maken en daarmee ook de waarde en de aantrekkelijkheid van het brievenproject. 
Haar lezing vormde een mooie opmaat naar de bijdrage van de tweede spreker Jean-Marc van 
Tol, gastonderzoeker bij het brievenproject en beter bekend als de tekenaar van Fokke & Sukke. 
Dat hij niet alleen een begaafd tekenaar is, maar ook een bevlogen spreker was meteen duidelijk. 

 

Met groot enthousiasme bracht hij vele personages en incidenten tot leven, die voorkomen in 
“Musch”, het boek van zijn hand, dat net verschenen was. Dit boek is vernoemd naar Musch, die 
o.a. als griffier der Staten-Generaal een dubieuze rol speelde en tijdgenoot was van Johan de Witt  

 

Na beide voordrachten werd er nog heel wat nagepraat en uiteindelijk vertrok vrijwel iedereen 
met een gesigneerd exemplaar van 'Musch”.  

 

Dat ook de leden van het onderzoeksteam zich niet verveeld hebben, blijkt uit de volgende 
passage uit de blog van het Huygensinstituut: 
 

 

 

 
 



 
 

19 
 

 

	
 
 

 “Om vier uur waren we vervolgens in brasserie Le François Coppée in Montparnasse en 
verzamelden we ons in het zaaltje op de eerste verdieping. Daar had één vroege groep alles al in 
gereedheid gebracht voor de lezing en zo was het alleen nog wachten op de leden van de 
Nederlandse Vereniging voor Parijs en omgeving. Deze kwamen vrijwel allemaal pas op het 
laatste moment binnen, waardoor het in één keer helemaal vol zat. Ineke begon met een 
uiteenzetting van ons project. Het werd eens te meer duidelijk hoeveel er al gedaan is en wat een 
grote groep aan onderzoekers we al bij elkaar hebben gebracht. Na deze inleiding kwam Jean-
Marc aan het woord. Hij vertelde uitgebreid over Johan de Witt in Den Haag, parallellen met het 
heden en de intriges uit zijn boek. Hoewel de temperatuur in de zaal elke tien minuten een graad 
leek te stijgen, bleef het publiek geboeid luisteren. Na afloop werd Musch dan ook door bijna alle 
gasten aangeschaft en kon Jean-Marc opgelucht ademhalen: hij hoefde niet alle boeken mee terug 
te sjouwen naar Nederland.”. 

Wilt u meer informatie over het brievenproject of het boek Musch? Kijk dan 
op resources.huygens.knaw.nl/BriefwisselingJohandeWitt en https://www.johandewitt.nl/ 

 

 
Gerry Sciarone 
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NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PARIJS EN OMGEVING 
L’ASSOCIATION UNION NEERLANDAISE POUR PARIS ET SES ENVIRONS 

OPGERICHT IN 1903 - FONDEE EN 1903 
 

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 

Lidmaatschap 
Nederlandse Vereniging voor Parijs en Omgeving 

 
www.nlvp.fr  

 
Gezinnen € 45,00  

Alleenstaanden € 35,00  
Jongeren tot 25 jaar € 20,00  

Dhr en/of mw 
______________________________________________________________  
 
Datum: _______________________ Handtekening _________________________ 
  
Graag uw volledige adresgegevens hieronder aangeven:  
 
Adres 
___________________________________________________________________ 
  
Postcode/woonplaats________________________  _________________________ 
 
Telefoon: ______________________ E-mail __________________________  
 
Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde formulier met uw cheque op te sturen naar:  
Erik van der Most - 33 rue Thiers - 60800 Crépy-en Valois 
 
Wilt u liever per bank overmaken (internet bankieren), dan is dat ook mogelijk.  
Graag als reden van betaling uw naam en lid jaar 2018/19 vermelden.  

 
Gebruik voor internetbankieren de onderstaande gegevens en 

stuur ook dit formulier terug, zodat wij uw gegevens kunnen updaten : 
UNION NEERLANDAISE POUR PARIS ET SES ENVIRONS 

Rekeningnummer: IBAN – FR36 2004 1000 0102 8599 5V02 058 - BIC: 
PSSTFRPPPAR 

 
Conform de Franse wetgeving zullen persoonlijke gegevens nimmer zonder voorafgaande 
toestemming aan derden worden verstrekt en zijn uitsluitend bestemd voor het secretariaat van de 
vereniging. U hebt het recht de u betreffende gegevens op te vragen en te rectificeren. Daarvoor kunt 
u een e-mail naar erik@nlvp.fr of een brief naar bovenstaand adres van Erik van der Most sturen.  
Les informations contenues dans la demande d’adhésion ne seront utilisées que 
pour les seules nécessitées de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit 
individuel d’accès auprès de l’Association dans les conditions prévues par la 
délibération n° 80 du 1/4/1980 de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés.  
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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 
van.bentum.plasse@orange.fr 
Paulien Joustra – beëdigd tolk/vertaler bij het 
Gerechtshof van Aix en Provence. 
31, rue Victor Heyriès 
B.P. 04 – 04290 Volonne 
Tel: 04 92 64 22 60 of 06 16 99 91 22 
info@joustraductions.com 
www.joustraductions.com 
Wilhelmine Tardy – beëdigd tolk/vertaler – 
Expert Honoraire bij het Gerechtshof te Parijs 
3, rue Le Goff – 75005 Paris 
Tel.: 01 43 54 16 66 of 06 08 69 69 26 
tardy.w@gmail.com 
GENEESKUNDE 
A. Bomhof – Nederlandse arts, médecine générale 
8, rue Castex – 75004 Paris 
Tel: 01 42 72 77 46 
Paul Beurskens – Fysiotherapeut, Revalidatie, 
Medical Taping, Coaching sportif, Massage 
26, boulevard Raspail 75007 Paris 
Tel : 06 28 34 92 98 of 01 44 07 04 97 
phmbeurskens@gmail.com 
Michiel Engel – Psychiater, psychotherapeut en 
gezinstherapeut 
28, rue Gay Lussac – 75005 Paris 
Tel: 01 40 51 03 96 
Isabelle Geysens – Tandarts 
14, rue Leconte de Lisle - 75016 Paris 
Tel: 01 46 51 28 70 of 06 09 88 18 52 
isabelle.geysens@orange.fr 
 

Herman de Vries – Ned. psycholoog en 
gedragstherapeut 
79, rue de Caulaincourt – 75018 Paris 
Tel: 01 42 54 80 29 
 
Ria Baudoin-van der Vlag 
Ostéopathie D.O. 
8. avenue Mozart – 75016 Paris 
Tel: 01 46 47 10 78 of 06 30 52 90 85 
baudoin.ria@gmail.com 
www.mozart-osteopathie.com 
Bart Vemer 
Aeffectivity therapy en coaching 
Tel: 06 74 31 19 74 
www.aeffectivity.com 
bart@aeffectivity.com 
https://www.linkedin.com/in/bartvemer 
https://www.facebook.com/Aeffectivity 
https://twitter.com/PsyAeffectivity 
 
JURIDISCH 
Mr. Stanneke C.M.H. Lammers L.L.M 
Avocat au Barreau de Paris & Advocaat bij de 
Rotterdamse balie. 
75ter, avenue de Wagram - 75017 Paris 
Tel: 09 82 32 72 36 
lammers.avocat@bbox.fr  
www.lammers-avocat.com 

Maître Nina Goldenberg 
Avocat au Barreau de Paris 
Membre du Conseil National des Barreaux 
19, boulevard de Sébastopol,75001 Paris 
Tel : 01 77 32 13 60/Fax : 01 84 10 63 27 
ng@goldenberg-avocat.com 
 

VERHUISBEDRIJVEN 
Kuiper, De Internationale Verhuizer 
Agentschap: Parijs 
parijs@kuiperbv.nl 
Bel gratis vanuit Frankrijk: 0800-905909 



 
 

22 
 

NUTTIGE ADRESSEN 
 
Nederlandse Ambassade 
Algemene gegevens: 
7-9, rue Eblé – 75007 Paris 
Tel:  01 40 62 33 00 
Fax: 01 40 62 34 56 
www.amb-pays-bas.fr 
 
Consulair: 
De consulaire afdeling is uitsluitend op afspraak te 
bezoeken op werkdagen van 11.00 – 16.00 uur. 
Voor het maken van een afspraak ga naar 
www.consulaatparijs.nl  afsprakenkalender 
Vergeet niet uw afspraak te bevestigen. 
 
ANEAS 
Nederlandse Vereniging voor Onderlinge 
Hulpverlening 
Mevrouw Alexandra van Marken - secretaris 
12, avenue Rapp - 75007 Paris 
contact@aneas.fr 
www.aneas.fr 
 
Eglise Réformée Néerlandaise à Paris 
(Nederlandse Protestantse Kerk) 
Diensten: iedere zondagmorgen om 9.45 uur 
Eglise Luthérienne de la Trinité 
172, bd Vincent Auriol 
75013 Paris (metro: place d'Italie). 
24, rue Berlioz 
92330 Sceaux 
Tel: 01 47 02 36 21 of 06 95 14 07 88 
communicatie.ern@gmail.com 
http://ern.paris.free.fr 
eglise.neerlandaise@wanadoo.fr 
 
FANF Fédération des Associations 
Néerlandaises en France (Federatie van 
Nederlandse verenigingen  in Frankrijk) 
Secretaris: Mary Beelaerts van Blokland 
24, avenue des Courlis 
78110 le Vésinet 
mary.beelaerts@gmail.com 
www.fanf.fr 
 
Fondation Juliana 
Nederlands studententehuis – Cité Universitaire 
61, bld Jourdan – 75014 Paris 
Tel: 01 40 78 50 00 
 
Atelier Néerlandais 
121, rue de Lille 
Tel : 01 45 50 47 04 
www.atelierneerlandais.com 
info@atelierneerlandais.com 
 

 
Lycée International Saint-Germain-en-Laye 
Nederlandse afdeling – Section néerlandaise 
Rector: Mw. M. Frippiat  
2-4, rue du Fer à Cheval 
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tel: 01 34 51 13 31 
scontact@sectionnl.fr 
www.sectionnl.fr 
 
Volledig Franstalig onderwijs met Nederlandstalige 
component op moedertaalniveau. Peuter- en 
kleuteronderwijs, primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs (collège: op havo/vwo-niveau, lycée op 
vwo-niveau). Opleiding tot het Option Internationale 
du Baccalauréat (O.I.B). Onder toezicht van de 
Nederlandse 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. 
Méré-Montfort l'Amaury (78),  
Le Pecq (78), Villennes-sur-Seine (78). 
Coördinator: Drs. M. de Beukelaar. 
Secretariaat: Nienke van Es 
33, avenue du Bois – 78620 L’Étang la Ville 
Tel: 06 30 72 94 07 
contact@nvtc.fr 
www.nvtc.fr 
 
Nouveau Centre Néerlandais  
Nederlandse les voor volwassenen  
Het Nouveau Centre Néerlandais is de opvolger van 
de taalafdeling van het voormalige Institut 
Néerlandais voor wat betreft het Nederlandse 
taalonderwijs aan volwassenen. 
121, rue de Lille  
75007 Paris  
Tel : 01 44 74 93 10 
www.ncnl.fr 
contact@ncnl.fr 
 
SVB Vestiging Breda, afd. Buitenland 
Rat Verleghstraat 2, Postbus 90151, 4800 RC Breda 
Tel : 00 31 (0)76 548 50 10 
www.svb.nl. 
 
Sécurité Sociale (internationaal) 
Informatie over internationale sociale zekerheid 
Tel: 01 45 26 33 41 
www.cleiss.fr 



 

 

 


