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VOORAF 

Dit is het verhaal van ons eerste lustrum. Althans, dat was de bedoeling. Het plakboek van 

deze reis is ernstig aan het verkleuren en verkleven en zit in dezelfde band van onze 

huwelijksreis & reportage. In 2020 is het digitaliseert op basis van aantekeningen, wat naslag 

en onze gezamenlijke herinneringen. Hoewel niet een heel erg accurate, dan toch in ieder 

geval een aardige terugblik. 

ZUID-BEIJERLAND – PARIJS, 22 MEI 

Als je trouwt in 1977 en je voorneemt iedere vijf jaar een “herhaling” van de huwelijksreis te 

maken, dan lijkt 1982 het juiste jaar om dit te doen. Zo rond 19 april is dan wel het moment. 

Maar ja, als Nelleke dan op 14 april bevalt van onze 2e zoon Wart, en we voor de klas staan, 

dan wordt het leven complex. We zijn het er over eens dat het lustrum eerder een goede 

smoes is dan een keiharde afspraak, dus een jaar later in de meivakantie rekenen we ook 

goed. Dit wordt het moment om terug te 

gaan naar Parijs. 

Los van twee kinderen, een eigen huis met 

verhuizing van Utrecht naar Zuid-Beijerland, 

afstuderen en onze banen is er nog een 

duidelijke verandering in ons leven. Ik heb 

een rijbewijs. 

Dit biedt de mogelijkheid om met de auto 

naar Parijs te gaan. Inmiddels zijn we toe aan onze vierde auto in vijf jaar. Een snelheid van 

aanschaf die volledig is bepaald door het geld dat we kunnen spenderen. Gelukkig heeft 

zwager Stef verstand van auto’s en helpt hij ons om “een blik binnen budget” aan te 

schaffen. Bij de laatste wissel vroeg hij wat ik wilde. In tegenstelling tot hem, heb ik absoluut 

geen interesse in auto’s. Om hem niet teleur te stellen formuleer ik maar wat wensen:  

• ik heb niets met Japanners (niet helemaal waar, ik heb niets met auto’s, maar ik 

maak het marktonderzoek graag wat kleiner voor hem),  

• hetzelfde geldt in sterkere mate voor bruine auto’s (we komen net uit een “bruine” 

periode),  

• ik wil schakelen (want ik ben een echte vent). 

En dus organiseert hij een bruine Mazda 13001 automaat voor me. Eigenlijk had ik moeten 

zeggen dat we ook een auto wilde die zuipt, dan hadden we misschien zelfs een zuinige auto 

gehad. Nu loopt hij maximaal 1 op 7, als we wind mee hebben en van een heuvel gaan. 

Alleen die automaat, dat blijkt toch geweldig. 

 
1 Internet foto 
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Maar met eigen vervoeren, nu Ome George 

met pensioen is, kunnen we zelf naar Parijs 

rijden en daar kamperen. Dat wordt in Bois de 

Boulogne, vrijwel langs de Seine. Op zich is die 

route berucht, althans het laatste stuk over de 

peripherique, de rondweg rond de stad. 

Mensen kunnen er uren vast staan, of missen 

hun afslag en rijden meedere keren de stad 

rond. Nelleke is een heel goede kaartlezer, en 

lootst me er zo doorheen. Daarna gaat het 

even fout bij Neuilly, waar je de brug over 

moet naar de binnenstad. Maar we zien wel 

leuke nieuwbouw. Na een extra rondje daar 

komen we bij de camping, waar we niet de 

eerste Nederlanders zijn. Sterker nog, er zijn er 

hier altijd zoveel, dat er voor ons zelfs een 

Nederlandstalige toegangspas is. 

Vanaf de 

camping gaan we eerst naar Étoile en zwaaien naar de Arc 

de Triomphe. Deze keer beklimmen hem niet. De Arc is 

opgericht als triomfboog voor Napoleon. Toen het 

gebouw 10 meter hoog was ging het minder voorspoedig 

met de oorlogen van Napoleon en werd de bouw 

stilgelegd. Twintig jaar later werd de bouw alsnog hervat.  

Je zou zeggen dat het dan met 

zoveel tijd zorgvuldig is gebeurd. 

Helaas. Aan de binnenkant staan 

de namen van plaatsen waar strijd 

is geleverd. Zoek het eens op en vraag je af waar “Berg op Zoom” ligt. 

Uiteindelijk is de Arc het herdenkingsmonument voor WOI geworden, met een graf voor de 

onbekende soldaat. Ook na WOII ging de parade van de Franse troepen weer onder deze 

poort door. 
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Tot zover de Arc, wij pakken 

de draad weer op waar we in 

1977 zijn gebleven. Toen zijn 

de in volle sprint door het 

Musée de l’Homme gegaan. 

Nu willen we dat meer op het gemak bekijken. Er is een 

tentoonstelling over Mongolië, met mooie traditionele 

kleding. Als we weer naar buiten komen kunnen we 

zeggen dat we het museum nu echt hebben gezien. Nu 

we er toch zijn bekijken we Trocadero en omgeving op 

ons gemakt en wat uitgebreider dan de vorige keer. Er 

blijkt, naast de trappen, fonteinen en beelden ook een 

aquarium te zitten. Sinds twee maanden mag ik me 

duikinstructeur noemen, dus dat 

aquarium moet bekeken worden. Het blijkt, in tegenstelling tot de 

meeste aquaria, te gaan over de Franse zoetwatervis en het ziet er goed 

verzorgd uit, met onder meer volwassen snoeken. Op de kaart van 

Trocadero is links het Bois de Boulogne, waar de tent staat, te zien. Op 

de achtergrond is de voorstad Puteaux, waar een deel van de 

nieuwbouwwijk staat waar we gisteren omheen gereden zijn. 
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Daarna pakken we de metro naar een andere 

favoriet van de vorige keer: Montmartre. We 

lopen op ons gemakt de heuvel op, langs de oude 

molen en kijken rond op de Place du Tetre en bij 

de Sacre Coeur. En we nemen een koffie, want in 

de tent blijft dat een gedoe. Daarna gaan we 

terug naar de camping, die toch nog altijd op een 

dikke kilometer van de metro ligt, en duiken in 

onze Erdman Schmidt tent (het weegt wat, maar 

dan heb je ook wat). Na de rit en de wandelingen 

hebben we genoeg gedaan. 

MODERN PARIJS EN OVER DE SEINE,  23 MEI 

We staan op ons gemak op. De camping is een beetje een zooitje, maar we zijn toch het 

grootste deel van de dag weg. We slapen op de grond, maar met een thermo-matje om niet 

te veel af te koelen. Die had Nelleke niet ingepakt, en nu ben ik verkouden. Het kan niet 

altijd meezitten. 

Gisteren hebben we vooral gekeken naar plekken die we al kenden, maar er is echt meer.
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 Sterker nog, er wordt reclame gemaakt voor 

georganiseerde reizen naar moderne 

architectuur in de stad. Het eerste doel is “les 

Halles”, het moderne complex van Claude 

Vasconi en Georges Pencreac'h. Het gebouw is 

in september 1977 geopend en ziet er uit als 

een waterval die de grond in gaat. Op de 

etages is een winkelcentrum, en onder de 

grond zitten een RER en een Metrostation, 

dagelijks goed voor 750.000 reizigers. Het 

winkelcentrum trek 150.000 bezoekers per 

dag. Om deze mensenstroom aan te kunnen 

wordt er een park van 4 hectare aangelegd, dat 

over vier jaar klaar moet zijn. Op de foto zie je 

de kerk de St. Eustache2, een gotisch gebouw 

uit de 16e en 17e eeuw boven Les Halles 

uittorenen, maar daar komen we niet voor, 

vandaag doen we modern Parijs. 

We eten een burger bij Comod. Of het wat was weet ik niet meer, en ze schijnen überhaupt 

weinig indruk gemaakt 

te hebben, want we 

hebben ze nooit meer 

teruggevonden.  

Wat we sinds ons 

vorige bezoek niet 

hebben afgeleerd is 

het verzamelen van 

losse troep om in de 

plakboeken te 

stoppen. Op de volgende pagina is deze verzameling te 

zien.  

Wij gaan hierna terug naar de tent voor een extra koffie. 

Tenslotte ligt de camping op de route naar ons volgende 

doel, het kantorencomplex van La Défense. 

 
2 Zie het verslag uit 2017, ook voor de trieste afloop van dit mega project. 

https://www.kooltiel.nl/wp-content/uploads/2018/02/2017-Bretagne-en-Parijs.pdf
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Op weg naar het metrostation 

Pont de Neuilly, passeer je het 

muziekgebouw Sacem (voluit: 

Société des Auteurs, 

Compositeurs et Éditeurs de 

Musique). Je zal het in geen 

enkele gids vinden, want er om 

heen ligt veel meer en vooral 

grotere architectonische 

hoogstandjes. Wij vinden het 

gebouw met zijn half ronde 

structuur wel heel opmerkelijk. 

Eerlijkheidshalve geven we toe 

dat je, als je de straat uit kijkt, 

heel veel meer bijzondere 

gebouwen ziet. Maar La 

Défense moet wachten tot een 

van de volgende dagen. 

Vandaag kijken we alleen om 

de hoek, voor we in de metro 

stappen, op weg naar Centre 

Pompidou. Het is bijna 

Amerikaans, maar een aantal 

Franse presidenten hebben ook 

de neiging iets “groots” achter te laten. In naam van Pompidou is een enorm gebouw in het 

centrum neergezet dat als belangrijkste functie lijkt te hebben om niet te passen in zijn 

omgeving. Te groot en hoog, te vierkant en te modern zijn de kernbegrippen. De architect 

heeft bedacht dat alle grote 

buizen voor luchtbehandeling 

niet in het bebouw worden 

weggewerkt, maar fier aan de 

buitenkant zitten, gespoten in 

primaire kleuren3. Hetzelfde 

geldt voor de roltrappen: in 

doorzichtige buizen aan de 

buitenkant. Daarvoor zit een 

plons water, die je met fantasie 

een vijver zou kunnen noemen. 

 
3 De buizen worden een paar jaar later wit gespoten. De vijversculpturen zijn van Niki Saint Phalle, waar ik in de 
jaren daarna een enorme waardering voor ontwikkel. 
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Daarin draaien en spuiten groteske figuren, ook weer in primaire kleuren. In alle eerlijkheid 

moeten we zeggen dat het gebouw wel iets had gehad, als ze het in een andere omgeving 

hadden neergezet. Enfin, bekijk de foto’s en oordeel zelf. 

In het gebouw is een museum voor moderne kunst, waarbij je verwelkomd wordt door een 

enorm reliëf van George zelf. De glazen rolrapbuis is niets voor mensen met hoogtevrees. 
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Eenmaal boven heb je echter een prachtig zicht over 

dit deel van de stad. Het meest in het oog springend is 

een grote kerk, de Saint Merri, gebouwd tussen 1520 

en 1612, die vooral beroemd is vanwege zijn orgel. 

Kijk, we zijn bioloog en geen architecten. We willen 

graag moderne gebouwen zien, maar hebben er 

nauwlijks verstand van, dus we proberen maar wat. De 

volgende stap is een rit met de metro naar het Cité 

Universitaire aan de zuidkant van de stad, tegen de 

Periferique aan. Als oud studenten hebben we 

verstand van studentenflats, maar eerlijk gezegd zijn 

we hier niet erg onder de indruk. Een parkje met veel 

gras en een fantasiloze flat en dan heb je het wel 

gehad. Dus na een kwartiertje zoeken we de RER weer 

op en gaan terug naar het centrum. 

Vervolgens maken we een 

wandeling langs wat oudere 

plekken. Allereerst een van de 

belangrijkste plaatsen van 

Frankrijk, de Place de La 

Bastille. Hier stond de 

gevangenis waar in 1789 de 

revolutie tegen de Franse 

monarchie begon. Tijdens die 

revolutie is de Bastille 

zorgvuldig gesloopt. Als je het 

weet schijn je er nog sporen van te kunnen zien, maarwij zien er helemaal niets van terug. 

Op het plein staat een zuil met een beeld. Wij nemen aan dat dit ter herinnering aan de 

revolutie is, maar dat blijkt ook niet te kloppen. Het monument is een herinnering aan 

opstanden uit 1830 en 1848. 

Slachtoffers van die opstanden liggen 

onder de zuil begraven. En er schijnen 

plannen te zijn om er een opera te 

bouwen. Dus: leuk plein, al hadden we 

graag nog de rokende puinhopen van 

de oude Bastille gezien. Maar we 

scoren er koffie, dus we rekenen het 

helemaal goed. 
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Vanaf de Place de la Bastille lopen we door de oude 

wijk de Marais naar de Place des Vosges, een statig 

vierkant plein uit 1612. Vooral de naam van het 

plein vind ik leuk, omdat we de Vogezen redelijk 

kennen en ik ben afgestudeerd op het dekenveen 

daar.  

 

We eten wat in een klein restaurantje en gaan dan naar de volgende en grootste excursie 

van vandaag, een rondvaart op de Seine.  

De boot vertrekt 

van het Île de la 

Cité en vaart 

dan richting 

Eifeltoren. Na de 

Pont d’Iena bij 

Trocadero keren 

ze om, waarna 

ze langs de twee 

eilandjes in de 

Seine varen, om 

na het Île Saint-

Louis te keren 

en terug te 

varen naar het beginpunt van de tocht. De 

Seine boten gaan best hard, dus ook al duurt 

het een uur, je bent terug voor je er erg in 

hebt. Het is in ieder geval leuk. 
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Na de boottocht hebben we nog een klein beetje tijd over. We kijken nog een keer bij Les 

Halles. Zo in het licht ziet het gebouw er nog mooier uit. 

Het is leuk historische Parijs opnieuw te zien, maar deze nieuwbouw is toch ook wel heel erg 

speciaal. 

 

 

LA DÉFENSE EN SEINE KADE, 24 MEI  

Vandaag gaan we naar het echte 

nieuwbouw deel, het gebied van La 

Défense.  

Gewapend met de onmisbare kaarten 

van de Metro en RER stappen we weer 

in op station Pont de Neuilly en nemen 

de twee stations naar het eind van de 

lijn bij La Défense.  

Als je boven de grond komt blijkt 

dat er stedenbouwkundig goed is 

nagedacht over dit gebied. Er loop 

een zichtlijn, die in Zuidoostelijke 

richting doorloopt tot het Louvre 

en in Noordwestelijke richting tot 

voorbij de stadsgrens in Puteaux. 

Er is voornamelijk zakelijke bouw in de wijk. Maar daarbinnen is veel afwisseling. Het 

hoogste gebouw is de Tour Fiat4 met een hoogte van 184 meter en helemaal zwart, in 

navolging van 2001, a space odyssee.  

 
4 Inmiddels (2020) is het gebouw voor de 3e keer hernoemd, en niet langer de hoogste. 
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Wie helemaal 

doorloopt, van de stad 

af, komt ronde 

woontorens tegen die 

heel mooi in allerlei 

kleuren zijn gespoten. 

Andere opmerkelijke 

gebouwen zijn een 

groen-glazen gebouw 

met een deuk en een 

wolkenkrabber van een 

luchtvaarmaatschappij 

met “vliegtuigramen”. 

En dan is er nog het 

CNIT (Centre des Nouvelles Industries et Technologies) dit gebouw is driehoeking en was in 

1958 het eerste gebouw van La Défense. Het wordt gebruikt als congresgebouw en is de plek 

van het metrostation. Vorig jaar is door Mitterand een wedstrijd uitgeschreven voor nog een 

“opmerkelijk” gebouw. Men wil er nu een super Arc de Triomphe neerzetten. 

Tussen de gebouwen door staat veel kunst, vaak hele grote werken. Een beeld lijkt te 

detoneren in deze wijk, omdat het een “ouderwets” beeld is: een vrouw met een helm en 

wapens. Het standbeeld verbeeldt de Frans-Duitse Oorlog en is een werk van Louis-Ernest 

Barrias. Je kan je afvragen wat dit beeld hier doen. Wel, daarvoor zijn drie redenen. De 

eerste is dat het beeld er al stond tussen de toenmalige dorpjes, de tweede, en minstens zo 

belangrijk, is dat de titel van dit werk “La Défense” is. Naar dit beeld is dus de hele wijk 

vernoemd. En tot slot hebben de Fransen dit beeld met crowd-funding bij elkaar gespaard. 

Binnen de gebouwen zijn verschillende opties om te eten en drinken. Wij stoppen bij Flunch 

voor de lunch. 

De kunst is tijdens deze reis niet gefotografeerd, een aantal gebouwen wel. Op de volgende 

pagina staat weer een overzicht. Niet iedereen is enthousiast over de wijk, maar wij vinden 

het iets wat op iedere bucket list hoort.  
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Met de metro gaan 

we naar de Quai 

St.Bernard aan de 

zuidkant van de 

Seine, net voorbij 

het Île St.Louis. Ook 

tijdens deze 

wandeling hebben 

we te weinig foto’s 

beschikbaar, maar 

het blijkt een hele 

leuke wandeling. 

Niet alleen omdat dit 

stuk langs de Seine 

voetgangers gebied is, maar ook omdat het een gratis openluchtmuseum is. Onder de naam 

Jardins Tino-Rossi staan er een dertigtal moderne sculpturen. 

Daarna steken we de rivier over om het stadhuis van Parijs te bekijken. Deze functie heeft 

het sinds 1357 op deze plek, die sinds 1803 ook officieel Place Hotel de Ville heet. Dat wil 

niet zeggen dat het gebouw er 

sinds 1357 staat. Het is in de 

tussentijd met de grond gelijk 

gemaakt, weer opgebouwd, 

tot de grond afgebrand, 

gerestaureerd, uitgebreid en 

ernstig uitgebreid. Het was 

ook een beruchte plek, want 

executies werden voor de deur 

van het stadhuis uitgevoerd. 

Het bekijken van het gebouw 

is de moeite waard. Alleen al 

in de facade zijn 338 beelden van beroemde Parijzenaars 

verwerkt. We lopen opnieuw langs Centre George 

Pompidou, waar we bij Comod een hamburger scoren. 

Daarna pakken we, net op tijd, de metro in de richting van 

Montmartre. Het blijkt later dat er in het Quartier Latin 

rellen zijn uitgebroken, waarbij politie en studenten een 

veldslag hebben uitgevoerd, compleet met traansgas, 

rookbommen etc. Thuis vinden we het krantenartikel over 

deze mat partij, het staat op de volgende pagina. 
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 Folders 

zijn 

bijzonder 

lovend 

over dit 

deel van 

Parijs, 

waar wij 

inmiddels 

goed de 

weg 

weten. 

Place de 

Clincy, de 

Place du 

Tetre, het zijn allemaal leuke plaatsen om opnieuw te bezoeken. Toch wordt de meeste 

aandacht getrokken door de loeiende sirenes van de oproerpolitie in het centrum. Want als 

Fransen in één ding goed zijn dan is het in herrie door hulpdiensten. Vanaf het plein voor de 

Sacre Couer zijn de rookwolken boven het centrum goed te zien, ook al komen ze er op de 

foto niet echt heel goed uit. En nee, die hoge toren op de achtergrond is niet la Defense, 

maar de Tour Montparnasse, geopend in 1979 en 225 meter hoog. Daarmee is het de 

hoogste toren van Frankrijk. Je kunt het bezoeken, en ook naar boven. Neemt niet weg dat 

het gebow in de top van lijstjes met lelijkste gebouwen staat. Maar dan: over smaak valt niet 

te twisten. 
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PARIJS – FONTAINEBLEAU – ZUID BEIERLAND, 25 MEI 

Nadat we gisteren op eerbiedige 

afstand naar de rellen hebben gekeken 

zijn we terug gegaan naar “de 

hagedis”, onze Erdman Schmit tent. 

Vandaag zit de vakantie er op en 

mogen we hem weer inpakken. We 

gaan naar huis, maar wel met een 

bocht. 

Nu we in Versailles zijn geweest, willen 

we ook het andere beroemde kasteel, 

Fontainebleau, zien. Nu we met de 

auto zijn kunnen we daar best nog 

even langs.5 

Fontainebleau ligt in het île de France, ten zuidoosten van de stad. Het wordt omgeven door 

zo’n 30 kilometer bos. In het bos zitten dieren, en die kan je afschieten. Dus bedachten de 

Franse koningen al vroeg in de Middelleeuwen dat het aardig was om een optrekje in het 

bos te hebben. Wanneer de eerste steen is gelegd is niet bekend, maar vanaf 1528 is er 

systematische verbouwd en vooral uitgebreid door de opeenvolgende vorsten.  

 
5 Oké, later leren we dat heet Frankrijk in het algemeen en het Loire-dal in het bijzonder vol stad met kastelen, 
maar dat was in 1983 maar heel matig tot ons doorgedrongen. 
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Tijdens de Franse revolutie 

aan het eind van de 18e eeuw 

was het slopen van kastelen 

en beelden de nationale 

sport, maar dit kasteel ligt te 

ver bij Parijs vandaan. De 

revolutionairen vestigde er 

een militaire academie, maar 

verder bleef het gebouw in 

takt. 

Ook Napoleon beschouwde 

dit kasteel, net als 

Chambord, als een persoonlijk buiten. Sterker nog, hij liet zich hier tot keizer kronen door 

Paus Pias 7. Uiteraard werd daarvoor weer een extra stukje kasteel toegevoegd. Binnen in 

het kasteel hangt dan ook een enorm schilderij van Napoleon, en dat is dan nog maar een 

van de vele kunstwerken die er te zien zijn. Eerlijkheid gebied om te zeggen dat we er niet de 

tijd aan besteden die we zouden moeten besteden, want we willen vandaag ook nog naar 

huis rijden. Maar we hebben het gezien, en we hebben zelfs nog tijd voor een kop koffie. Op 

de volgende pagina zijn de foto’s van de excursie verder samengevat. 

In de route naar huis 

vermijden we Parijs, en 

vooral de Periferique. 

We rijden nu via Senlis, 

zo’n 50 kilometer boven 

Parijs. Senlis heeft een 

eigen Notre Dame kerk, 

die 10 jaar ouder is dan 

het de kathedraal in 

Parijs. We kijken er nog 

even rond voor we naar 

huis rijden. De aansicht 

hiernaast is een 

overzicht over het dorp. 

Een deel van de foto is 

verdwenen, vandaar de wat vreemde montage. Twee andere foto’s en de route naar huis 

staan op de laatste pagina van dit verslag. De conclusie van deze trip: Leuk, maar weer te 

kort. Over vijf jaar weer?  
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Senlis 


