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Activiteitenkalender  
 
Leidens Ontzet        3 oktober  
Thema-wandeling: Egypte in Parijs       13 oktober 
Sinterklaasfeest                     1 december 
 

 
Data nog onbekend 

Rondleiding Fondation Custodia  
Cabinet Curiosités Salomon de Rothschild 
Parfummuseum 
Beaujolais nouveau borrel 
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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 
 

Deze warme dagen bieden we u de Onder Ons van juli aan, om te lezen in het huis of op vakantie. 
We hebben een aantal verslagen en melden al vast een paar nieuwe activiteiten aan. 
Het bestuur is er druk mee. Een van de bestuursleden, Dieta Faber, gaat terug naar Nederland en 
er is weer ruimte voor nieuwe mensen en ideeën. 
 
Nu wij in de Ariège wonen, blijkt hoe speciaal de vereniging voor Parijs en omstreken is — we 
hebben veel jongere leden en die hebben werk of studies. Er zijn gemengde huwelijken en kleine 
kinderen en een aantal gepensioneerden die na een werkend leven in Parijs zijn gebleven. 
In de rest van het land zien we veel Nederlanders die pas na hun pensioen naar Frankrijk zijn 
vertrokken. Die hebben dan ook allerlei problemen met sociale zekerheid en belastingheffing. Ook 
zijn er jongere stellen, ook met kinderen, die het roer om hebben gegooid en een toekomst in 
Frankrijk zoeken. Velen lukt het om hun levensonderhoud bij elkaar te verdienen, anderen gaan 
weer terug; omdat het toch niet lukte of omdat men Nederland mist. 
Sommigen zitten in zak en as, en hebben niet zelf de middelen om terug te keren. Anderen zijn te 
oud geworden en te gebrekkig om zelf de terugtocht te regelen. Niet altijd is er een familie om op 
terug te vallen. 
 
Voor de echte noodgevallen kan soms de ambassade wat doen en we hebben ANEAS. Ooit 
opgericht om Nederlandse clochards in Parijs te ondersteunen is het nu landelijk bezig een 
helpende hand te bieden aan armlastige landgenoten. Maar ook los van het geld en eventuele 
organiserende ondersteuning, kunt u deze zomer andere Nederlanders in Parijs en de rest van 
Frankrijk helpen door af en toe de ouderen op te zoeken of te bellen om zeker te zijn dat ze 
voldoende drinken en geen medische hulp behoeven. 
 
Rest mij u een prettige vakantie toe te wensen. 

Marcel Michelson 
voorzitter (demissionair) 

Lagerde (Ariège)  
 

Welkom aan onze nieuwe leden 
 

Mevrouw M. Frippiat, Saint-Germain-en-Laye 
De heer N. Horn, Parijs 

ANEAS 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 

9 april 2019 
 
 

 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2019, 
gehouden in Brasserie « Le François Coppée », 1, bd Montparnasse, 75006 Paris. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Opening 
 
De vice-voorzitter, mevrouw Gerry Sciarone zit deze Algemene Ledenvergadering voor, vanwege 
verhindering van de voorzitter, de heer Marcel Michelson.  
Zij heet de aanwezigen welkom en meldt dat er vijf leden een bericht van verhindering hebben 
gestuurd.  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
De voorzitter staat een moment stil bij het recentelijk overlijden van de heer Jan-Hendrik 
Kersten, die een actief en gewaardeerd lid van onze vereniging was. Zij bedankt mevrouw 
Monique den Hartog, die in de Onder Ons van maart 2019 een mooi “in memoriam” aan hem 
heeft gewijd. 
 
3. Goedkeuring notulen ALV van 20 maart 2018 
 
De notulen van de ALV van 20 maart 2018 zijn gepubliceerd in de “Onder Ons” van september 
2018. Er zijn hier op geen (schriftelijke) reacties binnengekomen. Ter vergadering werden 
evenmin op- of aanmerkingen gemaakt. De notulen van de ALV 2018 zijn vervolgens 
vastgesteld. 
 
4. Verslag van de penningmeester en de kascommissie 
 
De inkomsten bedroegen €7.381, er waren geen buitengewone inkomsten. De uitgaven 
bedroegen €6.314 en het netto overschot was €1.067.  
 
Ten opzichte van het jaar 2017 daalden de uitgaven met €1.745, en daalden de inkomsten met 
€948. De sterke daling van de uitgaven komt voornamelijk door het vervallen van de papieren 
versie van de Onder Ons, en de overige activiteiten hadden een lagere bijdrage van de vereniging. 
De daling in de inkomsten komt door een lagere contributie opbrengst vanwege minder leden. 
De uitgaven waren lager dan begroot, namelijk € 6.314 werkelijk en € 8.150 begroot. 
De inkomsten waren eveneens lager dan begroot, € 7.381 werkelijk en € 8.450 begroot. 
 
De ledencontributies bedroegen € 4.911, en waren € 1.034 lager dan in 2017, hetgeen 
hoofdzakelijk is veroorzaakt door een constante vermindering de laatste jaren van het 
ledenbestand. De begroting van € 6.000 is hiermee niet bereikt. 
Eind  2018 telde de vereniging 118 betalende leden, waarvan 78 gezinnen en 40 alleenstaanden. 
Eind 2017 telde de vereniging 144 betalende leden, waardoor we in 2018 netto 26 leden verloren. 
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12 nieuwe leden hebben zich aangemeld in 2018, en 38 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 € 2.510 betreffen € 1.850 inkomsten van adverteerders en  € 660 
Gouden Gids opbrengsten.  
 
De totale kosten van de activiteiten bedroegen € 4.743 en waren begroot op € 6.600. Dit was € 
1.857 minder dan in 2017. Naast de hoofdactiviteiten zoals de Nieuwjaarsreceptie, Leidens 
Ontzet, en het Sinterklaasfeest, waren er de kinderochtenden, de 4-mei Herdenking, theater-en 
museumbezoek, alsmede rondleidingen. 
 
Het verenigingsblad Onder Ons is in maart, september en november 2018 in digitale uitgave naar 
de leden verstuurd. De website heeft net als voorheen geen kosten gehad, daar het systeem in 
eigen beheer wordt onderhouden. 
 
Onder de algemene kosten zijn begrepen de kosten voor afscheidscadeaus, 
kantoorbenodigdheden, verzekering, bank, nieuwsbriefverzending van de provider, bestuurs- 
vergaderingen en overige kosten. De algemene kosten in 2018 bedroegen € 1.332, terwijl was 
begroot € 1.250 . Ten opzichte van 2017 was dit € 312 meer.  
 
De penningmeester leest de Verklaring van de Kascommissie, bestaande uit de heer Henri 
Leclerq en de heer Menno Nijdam, voor. De Kascommissie heeft, op 12 maart 2019, vastgesteld 
dat de boekhouding een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de vereniging. 
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een overschot van € 1067, zulks in vergelijking met een 
gering overschot van € 270 in het voorgaande boekjaar 2017. 
 
De kascommissie stelt vast dat in grote lijnen de inkomsten van de vereniging over de afgelopen 
jaren substantieel zijn afgenomen, mede door de daling van de advertentie-opbrengsten en de 
contributiebijdragen. De uitgaven zijn echter eveneens in gelijke mate gedaald, waardoor de 
vermogenspositie van de vereniging niet is aangetast. Het geïnvesteerd vermogen is belegd op een 
conservatieve manier, d.w.z. zonder het innemen van risicoposities. De vereniging beschikt thans 
over een solide reserve. 
De Kascommissie stelt derhalve voor om de penningmeester décharge te verlenen, onder 
dankzegging voor het gevoerde beheer. 
 
5. Goedkeuring jaarverslag en décharge penningmeester 
 
De ALV keurt het financieel jaarverslag 2018 goed en verleent décharge aan de penningmeester. 
 
6. Begroting 2019 en vaststelling contributie 2020 
 
De penningmeester geeft een toelichting op het  overzicht van de Baten en Lasten 2017-2018, 
inclusief een voorstel voor de begroting 2019.  
 
De begroting 2019 wordt vastgesteld.  
 
Besloten wordt om de ledencontributie voor 2020 gelijk te houden aan 2019, d.w.z. € 35 per 
persoon en € 45 per gezin.  
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Er vindt een gedachtewisseling plaats over de problematiek van het late betalen van de 
contributie door veel leden, of het “vergeten” om dit te doen, ondanks inspanningen van het 
bestuur om herinneringen te sturen. Geconstateerd is, dat veel leden hun contributie hebben 
betaald na ontvangst van het Jaarboek 2018. Kennelijk een goede stimulans, die het 
“verenigingsgevoel” versterkt. Iedereen was het eens met de stelling dat interessante activiteiten. 
onze leden “binden” en ook nieuwe leden aantrekken. Dat laatste aspect is ook de reden om bij 
veel activiteiten ook niet-leden toe te laten, die dan een (iets) hogere bijdrage in de kosten moeten 
betalen. Daarnaast biedt het accepteren van niet-leden natuurlijk ook de mogelijkheid aan onze 
leden om een introducé(e) mee te nemen.  
 

NLVP balans-begroting 2018 2017 2019 
  definitief definitief begroting 
        

Contributies 4 911 5 945 5 000 
Advertenties 1 850 1 850 1 850 
GG opbrengsten 660 570 600 
Rente en coupons -40 -36 -50 

Totaal inkomsten 7 381 8 329 7 400 
        
Activiteiten       
Nieuwjaarsreceptie -955 -865 -1 300 
Leidens Ontzet -72 -61 -100 
Sinterklaas -2 627 -2 823 -2 750 
Oranjefeest 0 0 0 
Overige activiteiten -1 089 -1 777 -1 000 
        

Totaal activiteiten -4 743 -5 526 -5 150 
        
Overige kosten       
Onder Ons 0 -1 238 -1 350 
Afdracht federatie FANF -239 -275 -200 
Algemene kosten -1 332 -1 020 -1 250 
Website 0 0 0 
        

Totaal overige kosten -1 571 -2 533 -2 800 
        
        
Totaal inkomsten 7 381 8 329 7 400 
Buitengewone inkomsten 0 0 0 
Totaal uitgaven -6 314 -8 059 -7 950 
        

Resultaat 1 067 270 -550 
 
In de komende periode zal het bestuur zich nader buigen over de vraag hoe onze vereniging meer 
leden zou kunnen trekken. Daarnaast blijft het (op tijd) betalen van de contributie een vast 
onderwerp van aandacht. Ook zal worden nagedacht over het introduceren van de mogelijkheid 
van een donateurschap, met name gericht op leden die niet meer kunnen deelnemen aan (alle) 
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activiteiten en op sympathisanten. Een donateurschap dient echter wel op de een of andere 
manier aantrekkelijk te zijn. 
 
 
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 wordt herbenoemd als vice-voorzitter en als secretaris en zal het voorzitterschap 
waarnemen, totdat een nieuwe voorzitter wordt benoemd. 
 
De penningmeester, de heer Erik van der Most heeft te kennen gegeven, dat hij na vele jaren, zijn 
functie zou willen overdragen. Tot het moment dat een geschikte kandidaat het 
penningmeesterschap kan overnemen, blijft hij echter in functie. 
De overig bestuursleden, Miriam Bruin, Annemiek Determan, Dieta Faber, Sander Frisart, Olga 
Imbert en René van de Poel, waren beschikbaar om hun bestuursfunctie te continueren. Zij zijn 
allen met algemene stemmen herkozen.  
De leden van de Kascommissie, Menno Nijdam en Henri Leclerq, hebben te kennen gegeven dat 
zij beschikbaar bleven voor deze functie. Zij zijn derhalve met algemene stemmen herbenoemd. 
 
8. “Onder Ons” en “Jaarboek” 
Een van de aanbevelingen van de werkgroep “Toekomst” was het voortzetten van de “Onder 
Ons” in de vorm van een digitale versie en daarnaast éénmaal per jaar een “Jaarboek” in gedrukte 
vorm uit te geven. Het advies van de werkgroep is door het bestuur overgenomen. Via de website 
van de NLVP is in 2018, in maart, september en november een Onder Ons gepubliceerd. Dit jaar 
is in maart een nieuwe Onder Ons verschenen en zal verder dezelfde planning worden 
aangehouden. In dit kader past zeker een woord van dank aan Maartje Michelson, die met energie 
en toewijding de redactie verzorgt en de Onder Ons vorm geeft. 
 
Besloten wordt dat de digitale “ Onder Ons” zal worden voortgezet en dat zal worden gestreefd 
naar uitbreiding van informatie en verslagen. Deze zullen tevens als basis dienen voor het NLVP-
Jaarboek, dat 1 maal per jaar in gedrukte vorm onder de leden zal worden verspreid.  Tevens zal 
het Jaarboek worden benut voor ledenwerving en zal daarom een aanmeldingsformulier voor 
lidmaatschap of donateurschap bevatten. De oplage zal worden verdubbeld, om een aantal 
exemplaren ter inzage (en om mee te nemen) te leggen, bijvoorbeeld op het consulaat in Parijs en 
eventuele andere plaatsen of gelegenheden waar Nederlanders in Parijs komen. 
 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op de residentie, is het eerste exemplaar van het “Jaarboek 2018” 
aangeboden aan onze ambassadeur, Z.E. Pieter de Gooijer.  
 
9. Plannen voor 2019 - 2020 
Het bestuur beraadt zich nog verder over toekomstige activiteiten, rekening houdend met de 
resultaten van de ledenenquête en de aanbevelingen van de “Werkgroep Toekomst”. Hierover zal 
in de komende edities van de “Onder Ons” worden bericht. 
 
10. / 11. Rondvraag / Sluiting 
De boekenbeurs was wederom een succes. Daarom wordt besloten om eventueel óók bij andere 
geschikte gelegenheden een boekenruil (ook voor kinderboeken) te houden. 
Niemand van de aanwezigen heeft verder een punt voor de rondvraag. De voorzitter dankt de 
aanwezigen voor hun betrokkenheid en inbreng en sluit de vergadering. 



 
 

7 
 

Vooraankondiging  
                               Thema-wandeling : Egypte in Parijs 

 
Op zondag 13 oktober 2019 om 10.00 uur organiseren wij voor onze leden en eventuele 
introducé(e)s een mooie herfstwandeling met als thema : “Egypte in Parijs”. 
 
Onder leiding van onze Nederlandse gids Karin, maken we een mooie en interessante wandeling 
langs monumenten, beelden en verstopte tekens, uit de tijd van de zogenaamde Egyptomania, 
oftewel de Egyptische gekte toen, na de passage van Napoleon in Egypte (1798 -1801), de grote 
mode ontstond om overal en alles te voorzien van Egyptische motieven, zoals meubilair, kleding, 
maar ook gebouwen en monumenten. 
 
De rondleiding is geschikt voor alle leeftijden, maar houdt u er rekening mee dat het een echte 
stadswandeling is van 2 à 2 1/2 uur. Onderweg plannen we een korte koffie- / theepauze. Er 
kunnen maximaal 20 personen deelnemen.  
 
In de volgende Onder Ons krijgt u nadere informatie, waarna u zich kunt opgeven. 
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Verslag Rondleiding Garde Républicaine  

30 maart 2019 
 

Op zaterdag 30 maart hadden wij voor onze leden een bezoek aan de cavalerie van de Garde 
Républicaine georganiseerd. Daar bleek veel belangstelling voor te zijn en moesten we op ’t laatst 
helaas enkele leden teleurstellen, omdat het maximaal toegestane aantal deelnemers voor de 
rondleiding was bereikt.  
 
Na de verplichte identiteitscontrole aan de ingangspoort van dit militaire complex, de Garde 
Républicaine is onderdeel van de Gendarmerie Nationale, werden we verwelkomd door onze 
Nederlandse gids, Karin Kok. 
 

 
 
 
Het “Quartier des Célestins” is één van de vier trainingscentra van de cavalerie van de Garde 
Républicaine, gelegen in hartje Parijs aan de boulevard Henri IV. Op de plek van een voormalig 
klooster van de Célestins is hier, sinds 1895, de Generale Staf en het regiment der cavalerie 
ingekwartierd. Het complex beslaat zo’n 3 ha. en bestaat uit een veelheid aan gebouwen en open 
ruimte. Rond een uitgestrekt binnenterrein met daar omheen een zandbaan voor training van 
paarden en ruiters bevinden zich de stallen, de huisvesting van het personeel, de technische 
diensten, de veterinaire dienst, maar ook een café-restaurant en een coiffeur. De schitterende        
19de eeuwse binnenmanege wordt momenteel geheel gerestaureerd en aangepast aan de eisen van 
vandaag. De heropening vindt deze zomer plaats zodat hier in ’t vervolg weer demonstraties en 
shows voor publiek zullen worden verzorgd. 
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De Garde Républicaine geeft ook publieksconcerten, uitgevoerd door beroepsmusici, die voor de 
gelegenheid wel met een mooi uniform zijn uitgedost.  
Daarnaast is er de beroemde fanfare te paard, vooral bekend van het defilé over de Champs-Elysées 
op 14 juli. De leden van de “bereden fanfare” zijn wel beroeps-militairen van de Gendarmerie. 
Tijdens een defilé rijdt de vaandeldrager op een wit paard voorop. Voorts zijn er meestal twee grijze 
paarden die aan weerszijden de grote pauken dragen en de rest van de fanfare bestaat uit 
muzikanten die een bruin paard berijden. Zo is alles tot in de puntjes geregeld en onder controle. 
 
De cavalerie van de Garde Républicaine heeft echter niet alleen als taak om concerten te geven en 
met een spectaculaire militaire fanfare te paard te defileren. de Garde verzorgt ook ere-escortes van 
bijvoorbeeld staatshoofden die op staatsbezoek zijn. Ze geeft ook demonstraties bij feestelijke en 
bijzondere gelegenheden. Een belangrijke taak van de Garde is ook het bewaken van de veiligheid, 
o.a. door middel van patrouilles te paard bij bepaalde evenementen of op specifieke plaatsen. Zo 
wordt, bijvoorbeeld, in bepaalde perioden gepatrouilleerd in oesterparken bij Arcachon en in de 
wijngaarden van de Champagne wanneer de druiven rijp zijn. In Parijs kan men ook regelmatig 
patrouilles te paard zien. Soms neemt men zo de paarden mee “uit wandelen”, door het drukke 
stadsverkeer naar het Bois de Boulogne of Vincennes. 
 
Voor al deze taken moeten paard en ruiter vanzelfsprekend goed getraind en in uitstekende conditie 
zijn. Van man en paard wordt veel gevergd. De opleiding is fysiek erg zwaar, maar toch maken 
steeds meer vrouwen deel uit van dit keurkorps. Momenteel is ongeveer 11% van de Garde 
Républicaine vrouw. 
 
In de kazerne des Célestins zijn momenteel tussen de 140 en 160 paarden met hun berijders 
ingekwartierd. In principe is hier wel plaats voor 470 paarden. De paarden en hun vaste berijder 
worden eerst opgeleid in Saint Germain-en-Laye en komen daarna naar Parijs voor een specifieke 
vervolgopleiding. Pas na vijf jaar training zijn ze klaar om mee te kunnen doen met het defilé op 
14 juli. 
 
De prachtige paarden, die onder andere op kleur worden geselecteerd: donker bruin, licht bruin, 
grijs en wit, zijn allemaal afkomstig van enkele speciale fokkerijen in Normandië. Vanaf het begin 
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van de training vormt elk paard een vast duo met z’n berijder, waarbij de selectie plaats vindt op 
basis van wederzijdse affectie. De paarden blijven tot hun 16de jaar in dienst. De ruiters gaan op 
hun 58ste met pensioen. 
 
Vanzelfsprekend worden de paarden niet alleen zwaar getraind, maar ook zeer goed verzorgd. De 
veterinaire dienst controleert dagelijks de conditie van de paarden en past hun dieet aan op basis 
van de dagactiviteiten. In de box van elk paard staat op een bordje vermeld welk (extra) rantsoen 
voor de ochtend, middag en avond moet worden gegeven. Bij ziekte of letsel zijn in de kazerne alle 
voorzieningen aanwezig om het paard te verzorgen of een noodzakelijke ingreep te doen. 
 
Om de 45 dagen krijgt elk paard nieuwe hoefijzers. In de hoefsmederij werken 3 hoefsmeden. Men 
heeft een vaste voorraad van zo’n 4000 hoefijzers in tientallen maten en zelfs orthopedische 
hoefijzers, zodat men altijd als dat nodig is een paard kan beslaan. Bij de Garde werkt de hoefsmid 
volgens de Franse methode, dat wil zeggen dat de vaste berijder van het paard aanwezig is tijdens 
het verzorgen van de hoeven en het beslaan. Er bestaat ook een Engelse methode, waarbij alléén 
de hoefsmid met het paard werkt.  
 

 
 
 
Hoofdonderdeel van de rondleiding was natuurlijk een uitgebreid bezoek aan de paardenstallen. 
Hier gaf onze gids Karin uitgebreid tekst en uitleg over de paarden en hun verzorging en konden 
we deze prachtige en indrukwekkende dieren van dichtbij bewonderen. De interesse bleek bij een 
aantal paarden wederzijds en leidde tot een nadere uitwisseling van affiniteiten met de bezoekers, 
hoewel het militaire reglement dit eigenlijk niet toestond. Mooie momenten! 
 
De rondleiding werd afgesloten met een bezoek aan een klein museum, de “Salle des Traditions”, 
gewijd aan de rijke historie van de Garde Républicaine. Vooral de verscheidenheid aan uniformen 
en uitrusting gaf een goed beeld van de Garde in diverse tijdperken en tijdens speciale missies. In 
ieder geval werd ook duidelijk waarom er in het verleden geen vrouwen in de Garde Républicaine 
dienden: het dragen van een snor was in ’t verleden kennelijk een integraal onderdeel van het 
uniform. 
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Al met al een zeer geslaagd bezoek aan het trainingscentrum des Célestins van de bereden Garde 
Républicaine.  De rondleiding gaf ons een interessante inkijk in het dagelijks leven van dit speciale 
keurkorps van de gendarmerie.  
Een bijzondere kennismaking met een fascinerende gemeenschap, die voor de argeloze 
voorbijganger verborgen blijft achter de statige gevels van de Boulevard Henri IV 
 

René van de Poel (tekst en foto’s) 
 

Kinderochtend 14 april   
Verslag en foto 

 
De kinderochtend van 14 april stond in het teken van Pasen. We verzamelden in Jardin Catherine 
Labouré waar we de ochtend begonnen met koffie, thee of limo en echte Nederlandse ontbijtkoek 
en stroopwafels. Tijd om de bekenden te begroeten en met de nieuwe gezichten kennis te maken.  
Om half 11 werd het startsein gegeven voor het zoeken van de paaseieren. In een rap tempo werden 
de meegenomen tasjes en mandjes gevuld, onder aanmoediging van de paashaas. Deze wist de 
kinderen goed te entertainen, tijdens het zoeken en ook daarna door met de kinderen op muziek 
te dansen.  Dank je wel Daphne!!!  
Nadat de buit binnen was, konden de kinderen nog paas kleurplaten kleuren, eieren versieren of 
gewoon lekker in deze fijne tuin spelen. 
We kijken terug op een hele geslaagde ochtend, welke ochtend de laatste was van dit schooljaar. 
Dit was tevens ook de laatste ochtend die wij hebben georganiseerd. Linda van der Lee en Robert 
Rozemulder nemen het van ons over. Wij wensen hen hierbij heel veel plezier toe! 
Iedereen een fijne zomer toegewenst! 
          Henriette en Erik 
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Foto’s Koningsdagreceptie 

25 april 2019 
 

 
Ambassadeur de heer De Gooijer met zijn echtgenote 
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Dodenherdenking 4 mei 
Foto’s en verslag 

 
 
Op zaterdag 4 mei j.l. heeft de jaarlijkse dodenherdenking plaatsgevonden op het Nederlandse 
ereveld in Orry-la-Ville. Op dit ereveld hebben 114 Nederlandse oorlogsslachtoffers 1940-1945, 
zowel burgers, zeelieden, verzetsstrijders als militairen een laatste rustplaats gevonden.  
 
De plechtigheid werd, zoals ieder jaar, georganiseerd door de Nederlandse ambassade, in 
samenwerking met de gemeente Orry-la-Ville.  
 
De ceremonie werd bijgewoond door Franse regionale en lokale autoriteiten en brachten ook 
Franse oud-strijders een eerbetoon. Tevens was een delegatie aanwezig van de Zeeuwse gemeente 
Kapelle, waar zich een Frans militair ereveld bevindt. Hier liggen 229 Franse militairen begraven. 
Het betreft militairen die zijn gesneuveld bij de verdediging van Zeeland in mei 1940, toen het 
Nederlandse leger te hulp werd geschoten door Franse legereenheden, bij de verdediging tegen de 
Duitse inval. Daarbij ook Franse militairen, met name parachutisten, die zijn omgekomen tijdens 
acties voor de bevrijding van Nederland in 1945. De Zeeuwse delegatie bestond uit de 
burgemeester, de heer Hieltjes en het raadslid mevrouw van Zetten.  
 
Onze ambassadeur, Z.E. Pieter de Gooijer, benadrukte in zijn toespraak het belang om onze 
oorlogsslachtoffers te gedenken en de offers die zij en hun familie hebben gebracht.  
 
Na de ceremoniële één minuut stilte en het spelen van het Wilhelmus en de Marseillaise werden 
enkele gedichten voorgedragen. Nabestaanden, familieleden van een boven Frankrijk omgekomen 
Nederlands bemanningslid van een RAF- bommenwerper, lazen een bladzijde uit zijn dagboek 
voor en de passage in het journaal van zijn eskadron, waarin was opgetekend dat zijn toestel niet 
was teruggekeerd van zijn missie.  
 
Een groep jonge scouts uit het nabijgelegen la Chapelle-en-Serval brachten een eresaluut en 
assisteerden bij de kranslegging en het plaatsen van de bloemstukken. 
Namens de Nederlandse Vereniging voor Parijs en omgeving-NLVP, hebben onze 
penningmeester, de heer Erik van der Most en bestuurslid de heer René van de Poel, een bloemstuk 
geplaatst bij het herdenkingsmonument. 
 
De militaire erewacht werd gevormd door Franse en Nederlandse militairen. Een ensemble van de 
fanfare van het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht verzorgde de passende 
muzikale begeleiding van de plechtigheid. 
 
Het Nederlandse ereveld is gelegen aan de departementale weg D1017, tussen La Chapelle-en-
Serval en Pontarmé, ten zuiden van Senlis. Vanaf de A1 neemt u de afslag 7 Vémars / St. Witz. 
Bij de ingang van het ereveld hangt een tweetalig informatiebord met in het Frans en Nederlands 
achtergrondinformatie over het ereveld en de daar begraven oorlogsslachtoffers. 
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De heer Erik van der Most bij de kranslegging 
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Centraal element op het ereveld is een 2 meter hoog bronzen beeld, “De Vallende Man”. Dit 
kunstwerk van Cor van Kralingen, staat symbool voor allen die zich tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hebben ingezet om Nederland te bevrijden en daarbij zijn doodgeschoten, 
geëxecuteerd, vermoord of gestorven in een concentratiekamp. Het staat ook voor hen die 
omkwamen bij gevechten, ten gevolge van bombardementen of andere oorlogshandelingen. 
 
Ditzelfde beeld staat ook op het militaire erehof op begraafplaats “Crooswijk” in Rotterdam, op 
begraafplaats “Essenhof” in Dordrecht en bij de Nederlandse oorlogsgraven op begraafplaats 
“Duinhof” in IJmuiden. Ook bevindt het beeld zich op de Nederlandse erevelden in Engeland 
(Mill Hill), Noorwegen (Oslo), Oostenrijk (Salzburg) en op de in Duitsland gelegen erevelden in 
Frankfurt am Main en in Hannover. 
 

 
 

René van de Poel (tekst en foto’s) 
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Informatie De Nederlandse School Parijs 
 

 
 
  

Vriendelijke groetjes,
Anoushka Wielink, directrice

Woensdagochtend   9:00 – 12:00
Woensdagmiddag  14:00 – 17:00

Meer informatie? Mail naar DeNederlandseSchoolParijs@gmail.com 
of ga naar onze website: www.DeNederlandseSchoolParijs.fr    

(& Vlaamse!)

Nederlandse les in hartje Parijs, tussen Châtelet-Les Halles RER  A  ,  B  en  D  
en  M  Hôtel de Ville! Kom naar DNSP en ontmoet andere Nederlandstalige kinderen. Wij 
spreken, lezen en schrijven samen in het Nederlands.

Op DNSP leer je door middel van spel, drama, beweging en coöperatieve werkvormen.  
Ook maken wij gebruik van beproefde lesmethodes, zoals Veilig Leren Lezen en Staal. 
Woordenschatonderwijs, spreekvaardigheid en aandacht voor boeken en lezen zijn de pijlers in 
ons onderwijsprogramma.

Onze enthousiaste en kundige docenten stimuleren de creativiteit, zelfredzaamheid en intrinsieke 
motivatie van onze leerlingen.

Dompel je onder in de Nederlandse en Belgische cultuur tijdens onze lessen en onze speciale 
cultuurdagen zoals Sinterklaas, Koningsspelen, de Kinderboekenweek, etc.
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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 2019 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 

 

VERHUISBEDRIJVEN 
Kuiper, De Internationale Verhuizer 
Agentschap: Parijs 
parijs@kuiperbv.nl 
Bel gratis vanuit Frankrijk: 0800-905909 
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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). 
 Contactpersoon : Ds Ruth van der Waall-Schaeffer 
9, rue Rouget de l’Isle 92150 Suresnes  
Tel. 06 52 67 82 71  
ruth.vdwaall@gmail.com.  
http://ern.paris.free.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 
 
 
 

De Nederlandse School Parijs 
www.DeNederlandseSchoolParijs.fr 
DeNederlandseSchoolParijs@gmail.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 
 



 

 

 


