
Sinds jaar en dag verhuizen 
Nederlandse kunstenaars en 
creatieven naar Parijs, om daar
tot nog grotere artistieke 
hoogten te komen - zoals te 
zien is in de tentoonstelling 
Nederlanders in Parijs 1789-1914 
in het Van Gogh Museum. 
Zes Nederlanders die er nu wonen, 
delen hun favoriete adressen. 
 
TEKST LISA GOUDSMIT
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O, PARIJS
‘Ik heb nu al veel fijne herinneringen aan 
de stad, zoals toen ik tijdens zonsonder-
gang met mijn zusje en nichtje een crêpe 
at op de trappen van de Sacre Coeur. 
Maar ook voor we hier kwamen wonen 
was ik al fan. Mijn man wilde eens spon-
taan op een zaterdagmiddag naar Parijs 
om te dineren. Na een etentje bij Kong 
reden we nog een rondje door de stad en 
daarna gingen we direct weer terug naar 
Nederland.’ Kong: 1 Rue du Pont Neuf, 
kong.fr

MUSEA
‘Musée des Arts Décoratifs stemt me altijd 
optimistisch: ik ontdek bij elk bezoek een 
nieuwe, esthetische wereld op het gebied 
van toegepaste kunst. In tegenstelling tot 
veel Parijse musea zijn de exposities hier 
relatief klein en dus goed te doen als je 
niet de hele dag de tijd hebt.’ 107 Rue de 
Rivoli, lesartsdecoratifs.fr
‘Het modemuseum Palais Galliera is ge-
weldig voor iedereen die mode en kleding 
vooral waardeert om het vakmanschap. 
Het is zo bijzonder om in alle kalmte 
bepaalde technieken, kledingstukken, 

Katarina Mandels (27) werkt als communicatiemanager bij 
L’Oréal Luxe in Parijs, waar ze sinds kort met haar man woont.

Katarina Mandels
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ooit heb gegeten. En het uitzicht is feno-
menaal. Ook La Gare is geweldig: het eten 
(van ontbijt tot diner), de locatie: alles! 
Twee minder kostbare, maar heel goede 
restaurants zijn Daroco en Bambou. Ik 
ben vegetariër en kan bij al deze restau-
rants goed eten.’
 L’Oiseau Blanc: 19 Avenue Kléber,  
paris.peninsula.com
 Restaurant La Gare: 19 Chaussée de la 
Muette, restaurantlagare.com
Daroco: 6 Rue Vivienne, daroco.fr
Bambou: 23 rue des Jeûneurs,  
bambouparis.fr

SLAPEN
‘Ik heb dankzij mijn werk in heel veel  
mooie hotels mogen logeren. Twee favorie-
ten zijn Sofitel Paris Le Faubourg vanwege 
de heerlijke bedden, en het Hidden Hotel: 
wellicht niet de prettigste locatie zo naast 
de Arc de Triomphe, maar het hotel en de  
yoga zijn erg fijn. Een andere tip is Le 
Pigalle, vanwege de buurt en het eten in 
het hotel zelf.’ 

‘Toen ik de  
Strawinsky-fontein 
voor de eerste keer 

zag, vond ik het zo’n 
onverwacht vrolijk 

spektakel’

ontwerpers en stijlen goed te kunnen be-
kijken.’ 10 Avenue Pierre 1er de Serbie, 
palaisgalliera.paris.fr

BARS
‘Andy Wahloo heeft alles wat je zoekt in 
een goede bar: sfeer, cocktails, een mooie 
inrichting en leuk publiek. In de loop van 
de avond ontstaat er een dansvloer en 
sluit je de avond gezellig af.’ 69 Rue des 
Gravilliers, andywahloo-bar.com
‘Lulu White is exact wat je van een Parijse 
bar verwacht. De bartenders weten veel 
en zullen je de beste cocktail van je leven 
serveren.’ 12 Rue Frochot, luluwhite.bar

DAKTERRAS 
‘Bij Le Perchoir in het 11e arrondissement 
kun je relaxen en drankjes drinken in een 
ontspannen sfeer, het voelt alsof je op 
vakantie bent. Ze hebben meerdere ves-
tigingen, onder andere bij Gare de l’Est 
en in Le Marais.’ 14 Rue Crespin du Gast, 
leperchoir.tv

(VEGETARISCH) ETEN
‘L’Oiseau Blanc in Het Peninsula is een van 
de mooiste, meest serene plekken waar ik 

Sofitel Le Faubourg: 15 Rue Boissy 
d’Anglas, sofitel.com
Hidden Hotel: 28 Rue de l’Arc de  
Triomphe, hidden-hotel.com
Le Pigalle: 9 Rue Frochot, lepigalle.paris 

KUNSTWERK 
‘In Parijs staan veel kunstwerken in  
de openbare ruimte, maar de mooiste 
vind ik de Strawinsky-fontein bij Centre  
Pompidou. Toen ik die voor de eerste 
keer zag, vond ik het zo’n onverwacht 
vrolijk spektakel.’ 

Restaurant Kong Musée des Arts Décoratifs

Bar Lulu White

Hidden Hotel

Hotel Le Pigalle

Le Perchoir
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Nine van der Wal (27) 
is sociaal-psycholoog, 
model, Amfi- student 
en stagiair bij bureau 
Trend Union van Lidewij 
Edelkoort in Parijs. Ze 
woont vlak bij de 
Eiffeltoren in het 7e 
arrondissement.

Nine van der Wal
van Parijse chic; de hele hal lijkt te baden 
in goud licht.’ 4 Rue des Petits Champs, 
galerie-vivienne.com

CONCEPT STORE
‘Mijn favoriete boekwinkel is 0fr.: een 
mooi winkeltje waar ik graag mijn 
magazines koop, gelegen aan de Rue 
Dupetit-Thouars. Concept store Em-
preintes verkoopt allerlei moois van klei-
nere merken, van servies tot sieraden en 
mode.’ Empreintes, 5 Rue de Picardie,  
empreintes-paris.com

FAVORIETE WIJK
‘In Le Carreau du Temple zitten veel 
leuke cafés, terrasjes en winkels. De over-
dekte markt Marché des Enfants Rouges  
zit er ook vlakbij, aan de Rue de Bretagne. 
Season is een aanrader voor ontbijt en 
brunch.’ 1 Rue Charles-François Dupuis,  
season-paris.com

KOFFIE
‘Chez Jeannette in het 9e arrondissement 
is een favoriete plek. In dat buurtje zitten 
nog veel meer gezellige cafeetjes. Institut 
Suedos – het Zweeds Instituut – aan de 
Rue Payenne in Le Marais is ook een heer-
lijke plek voor koffie in de zon.’ 47 Rue 
du Faubourg Saint-Denis, chez-jeannette.
zenchef.com

VINTAGE
‘Evenementenpagina Violette Sauvage 
organiseert vintagemarktjes op verschil-
lende locaties: dé plek om kleding van 
grote merken voor weinig geld te scoren.’ 
violettesauvage.fr

DANSEN
‘La Mano en Nüba zijn mijn favoriete 
nachtclubs. De deurselectie is wel vrij 
streng: in een spijkerbroek kom je niet 
binnen en in de rij mag je niet eten of 
drinken, dan kom je er sowieso niet in. 
Een tip: de entree voor clubs is vaak tot 
elf uur gratis.’ La Mano, 10 Rue Papillon; 
Nüba, 36 Quai d’Austerlitz, lenuba.com

ETEN & SLAPEN
‘Restaurant Frenchie heeft een to go, 
een casual rottisserie, een wijnbar en 
een wat chiquer restaurant in dezelfde 
straat: alles is echt een aanrader. Hip 
maar gezellig en het eten is erg lekker.’  
5 Rue du Nil, frenchie-restaurant.com
‘Hotel Amour, met een grote en kleine 
vestiging, is vooral heel gezellig voor 
verliefde stellen.’ 18 Rue de la Fidélité,  
hotelamourparis.fr

‘Musée de la Vie Romantique is een  
bijzonder gebouw met een tuin waar je 

heerlijk koffie kunt drinken’

Concept store Empreintes

MUSEA
‘Ik houd van verborgen pareltjes, zoals 
Musée de la Vie Romantique in Quar-
tier Pigalle: een bijzonder gebouw met 
een fantastische tuin waar je heerlijk 
koffie kunt drinken.’ 16 Rue Chaptal,  
museevieromantique.paris.fr
‘Drie andere aanraders zijn Musée 
Bourdelle, het atelier en woonhuis van 
de beeldhouwer Bourdelle; het Rodin 
Museum, dat ook al een mooie beel-
dentuin heeft; en Musée Albert-Kahn,  
vernoemd naar een kunstverzamelaar 
wiens collectie te zien is in zijn monu-
mentale huis met omringende tuinen. In 
Giverny, een dorpje niet ver van Parijs, is 
het huis van Monet te bezoeken: ook een 
aanrader.’

EVEN LANGS
‘Galerie Vivienne is een overdekte ga-
lerij met boetiekjes en restaurants, vlak 
bij Le Palais Royal. Het is het toonbeeld 

PARK
‘Buttes Chaumont in het 19e arrondisse-
ment is verreweg het mooiste park van de 
stad. Bijzonder is ook Couléé verte René-
Dumont: een langgerekt park gebouwd 
op een oude spoorweg. Je loopt dan over 
een soort brug zo vanaf de Bastille door 
de hele wijk.’ 

Buttes Chaumont

Musée de la Vie Romantique

Musée de la Vie Romantique
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Modeontwerper Danial  
Aitouganov (25) werkt sinds 
2016 als junior designer bij 
Chloé in Parijs. 

Danial 
Aitouganov

‘Je kunt niet in  
Parijs wonen  

zonder een beetje 
van clichés te  

houden’

na het winkelen, eet je een hapje in het 
café naast de winkel; dé ontmoetings-
plek voor modemensen.’ 12 Rue Perrée,  
the-broken-arm.com
‘Colette is natuurlijk al jaren het mekka 
voor kleding, designobjecten, fotografie-, 
architectuur- en modeboeken en inter-
nationale modebladen. Ga er snel heen, 
want op 20 december sluiten ze na twintig 
jaar de deuren.’ 213 Rue Saint Honoré, 
colette.fr

CAFÉ 
‘Ik houd van Derrière: je kunt hier genie-
ten van een drankje, eten of een feestje 
vieren. Het café-restaurant is verdeeld in 
allerlei kamers, elk met een eigen sfeer. 
De ruimte zit vol verrassingen; je moet 
bijvoorbeeld door een kast om in de rook-
ruimte te komen.’ 69 Rue des Gravilliers, 
derriere-resto.com 

ETEN
‘Als ik urenlang met goede vrienden wil 
dineren, ga ik naar Au Passage. Bij Le 

VERDWALEN
‘Ik houd ervan om te verdwalen in de 
stad, dan komt er altijd een verrassing op 
mijn pad. Parijs heeft veel te bieden: de 
charme, de terrassen, de wandelingen, de 
musea. Het is heel mooi om hier te leven. 
Er is zo veel geschiedenis met al die in-
vloedrijke en beroemde mensen die hier 
hebben gewoond. Het is inspirerend om 
in de schaduwen van deze geschiedenis te 
verblijven.’

HEDENDAAGSE KUNST
‘Palais de Tokyo is in Frankrijk het groot-
ste museum gewijd aan hedendaagse 
kunst. De plek inspireert me altijd enorm. 
Ook worden hier in de grote ruimtes 
veel modeshows gegeven.’ 13 Avenue du  
Président Wilson, palaisdetokyo.com

MODEWINKEL
‘The Broken Arm heeft een  
goede selectie topmerken, zoals Raf  
Simons, Jacquemus, Lemaire, Balenci-
aga, Céline en Prada. Als je honger hebt  

Mary Celeste hebben ze heerlijke tapas 
en de sfeer is relaxed. Ik ben vaak laat 
klaar met werken, dan heb ik geen zin om  
te koken; voor een snelle, gezonde hap  
ga ik naar Wild & The Moon, alles is er  
biologisch.’ 
Au Passage: 1bis Passage Saint-Sébastien, 
restaurant-aupassage.fr 
Le Mary Celeste: 1 Rue Commines 
Wild & The Moon: 55 Rue Charlot,  
wildandthemoon.com

WANDELEN
‘Mijn favoriete wandelgebied is het 9e ar-
rondissement. Loop naar de Rue des Mar-
tyrs met uitzicht op de Sacre Coeur, dan 
door naar Pigalle waar een ‘ruigere’ ener-
gie is. Bij Le Mansart drink je op het terras 
een drankje. Dan kom je op de grens van 
Montmartre een heel andere sfeer, name-
lijk van het, mooie, cliché Parijs. Maar je 
kunt niet in Parijs wonen zonder een beetje 
van de clichés te houden.’ 1 Rue Mansart,  
paris-hotel-mansart.com 

Palais de Tokyo

The Broken Arm

The Broken Arm

Derrière

Colette

Hotel Le Mansart
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interieur en de kleding inspireren me  
altijd. Je kunt hier ook lekker in een  
boek zitten bladeren.’ 7 Quai Malaquai,  
driesvannoten.be
‘Een andere aanrader is Marche Noir, een 
hip boetiekje met een goede sfeer waar ze 
kleding van prachtige stoffen verkopen en 
een goed restaurant hebben. Het wijkje er-
omheen is een van mijn favoriete plekken.’ 
18 Rue Perrée, marchenoir.co

CAFÉ
‘Café 13-a baker’s dozen, dat heerlijke 
zelfgemaakte cake en taarten heeft, zit in 
een fijne straat. Het heeft een mooie bin-
nenplaats waar je als toerist anders nooit 
komt. Als je binnenloopt, lijkt het net of 
je iemands privékeuken betreedt. En de 
appeltaart is zó lekker!’ 16 Rue des Saints-
Pères, treizebakeryparis.com

KERK
‘Ik woon nu zelf buiten Parijs, met 
een atelier in de buitenlucht. Hiervoor 

OP DE FIETS
‘Mijn tip: verken de stad per fiets, te huur 
via Velib (fietsen staan door de hele stad). 
De eerste dertig minuten zijn gratis, daar-
na betaal je per creditcard. Langs de oever 
van de Seine fietsen is bijvoorbeeld heel 
leuk; vooral ’s avonds is het er zo gezellig.’ 
velib.paris

STADSTUIN
‘Bij Petit Palais, tegenover Grand  
Palais, kun je gratis naar binnen; je struint 
er uren rond voor niets! De muren han-
gen vol prachtige kunst en achterin zit 
een exotische tuin, waar ik graag heerlijk 
tussen de pilaren en planten zit te lezen. 
Dit is trouwens ook een geweldige plek 
om met kinderen heen te gaan.’ Avenue 
Winston Churchill, petitpalais.paris.fr

ETEN
‘Onlangs ontdekte ik per toeval Restaurant 
Niébé, met een Afrikaans-Braziliaanse keu-
ken. De prijzen zijn schappelijk, de wijn 

is heerlijk en conservatoriumstudenten 
spelen muziek. Wel reserveren voor een 
plek.’ 16 Rue de la Grande Chaumière, 
restaurantniebe.com
‘Het Aziatische TonTon, er schuin tegen-
over, heeft ook goed eten en lekkere thee. 
Bij Le Rubis bestel je aan de bar goede 
wijn en een lekker worstje; zo voelt het 
Parijs van de jaren vijftig.’ 10 Rue du Mar-
che Saint Honore
Bij Taeko eet je ’s middags heerlijke 
 Bento-boxen voor weinig geld.’ 37 Rue de 
Bretagne

SPEELVELD
‘Playground Duperré is een heel kleurrijk 
speelveldje midden in de stad. Jongeren 
sporten er, maar er zijn ook events. Wie 
van straatkunst houdt, komt hier aan zijn 
trekken.’ 22 Rue Duperré

MODE
‘De Dries van Noten-winkel blijft qua 
stoffen en kleuren ongeëvenaard: het 

Margot van Huijkelom (51) vertrok na haar  master 
Modeontwerp aan ArtEZ naar Parijs en woont daar 
 inmiddels ruim twintig jaar. Ze werkt als (mode)-
illustrator en exposeert haar vrije werk. 

Margot van Huijkelom  ‘Bij Petit Palais  
kun je gratis naar 
binnen; je struint  

er uren rond  
tussen de kunst, 

voor niets!’

woonde ik met veel plezier in de wijk van  
het Pantheon in het 5e arrondissement. 
Ik ging daar vaak even in de stilte  
zitten in het flamboyante, gotische kerkje 
Paroisse Saint- Étienne-du-Mont.’ 30 rue 
Descartes, saintetiennedumont.fr

AAN HET WATER
‘Bij Canal Saint Martin, een kanaal in 
het 10e arrondissement, is een mooi  
ophaalbruggetje; er zitten daar ook veel 
goede restaurantjes en winkels. Ga naar 
Comptoir Général voor het eten en de op-
tredens.’ 80 Quai de Jemmapes,  lecomp-
toirgeneral.com 

Restaurant Comptoir Général

Saint-Étienne-du-MontDries van Noten

Illustratie van Margot van Huijkelom
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Petit Palais
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Pinar Demirdag (32, rechts op de foto) is de 
helft van het Nederlandse kunstenaarsduo Pinar 
&  Viola, dat dit jaar onder andere een interieur-
collectie voor Ikea ontwierp. Ze woont afwisselend 
in Parijs en Turkije.

Pinar Demirdag

is prachtig ingericht met allerlei soorten 
behang.’ La Maison Champs Élysées 8 Rue 
Jean Goujon, lamaisonchampselysees.com; 
Hotel Daniel 8 Rue Frédéric Bastiat, hotel-
danielparis.com

KUNST
‘Musée Jacquemart-André hangt en staat 
vol met schilderijen en sculpturen met 
religieuze thema’s. Het is misschien wel 
het meest gevulde museum per vierkante 
meter in Parijs. Fondation Louis Vuitton 
is een aanrader voor zowel het gebouw 
als de tentoonstellingen en omgeving. In  
Musée du Quai Branly leer je veel over 
antropologie, sociale wetenschap en in-
heemse kunst.’
Musée Jacquemart-André:  
158 Boulevard Haussmann,  
musee-jacquemart-andre.com
Fondation Louis Vuitton:  
8 Avenue du Mahatma Gandhi,  
fondationlouisvuitton.fr
Musée du Quai Branly: 37 Quai Branly, 
quaibranly.fr

SCHATGRAVEN
‘Tweedehandswinkel Guerrisol heeft 
meerdere vestigingen en is hét geheime 
adres van alle modieuze Parijzenaren en 
toeristen in the know. Aangezien Parijs 
veel geweldige inwoners heeft gehad in 
hun “gouden jaren”, verkoopt Guerrisol 
hun schatten. Je moet wel goed zoeken 
tussen de andere kleding, maar dat schat-
graven is juist spannend.’ guerrisol.fr

ULTIEM PARIJS
‘Er zijn veel leuke cafés en barretjes, maar 
bij Café de Flore beleef je de echte Parijs-
ervaring. Ten Belles is wat moderner: ze 

‘In Montmartre 
komen schoonheid 

en geschiedenis 
samen met nieuwe 

plekken’

LIEVELINGSBUURT
‘Misschien heel cliché, maar ik loop graag 
rond op de eilanden Île Saint-Louis en Île 
de la Cité in het 4e arrondissement. Viola 
en ik hebben daar vlakbij gewoond. Het 
11e arrondissement, bij Canal Saint Martin 
en Belleville, is ook mooi en zit vol met 
leuke cafés en restaurants. De laatste tijd 
ben ik graag in Montmartre, waar schoon-
heid en geschiedenis samenkomen met 
nieuwe plekken. Een geweldige sfeer.’

PARK EN MARKT 
‘Mijn favoriete park is Jardin des Luxem-
bourg, hier ga ik graag rennen. Marché 
Barbes aan de Boulevard de la Chapelle 
is een gezellige markt: je waant je er op 
zaterdagochtend eerder in Afrika dan in 
Parijs, en de mensen zijn er zo aardig!’

ROMANTISCHE HOTELS
‘Als mijn toenmalige geliefde op bezoek 
kwam, sliepen we in La Maison Champs 
Élysées, ontworpen door Maison Mar-
giela. Een andere tip is Hotel Daniel: dat 

hebben er geweldige koffie, gebakjes en 
brood dankzij de Australische chefs die 
nu sowieso populair zijn in de stad. Ik zit 
ook graag bij Le Syndicat voor de goede 
cocktails en fijne sfeer.’
Café de Flore: 172 Boulevard Saint- 
Germain cafedeflore.fr
Ten Belles: 10 Rue de la Grange aux Belles
Le Syndicat: 51 Rue du Faubourg  
Saint-Denis

(VEGANISTISCH) ETEN
‘Mijn absolute favoriet is Lipp. Als veganist 
kan ik er helaas niet alles eten, maar hun 
postkoloniale interieur en typisch Franse 
service, het is bijna een performance, zijn 
fantastisch. Bij 42 Degrés, waar al het eten 
op maximaal 42 graden is gekookt en dus 
raw, en bij Sol Semilla kom ik als veganist 
wel aan mijn trekken.’
Brasserie Lipp: 151 Boulevard Saint-
Germain, brasserielipp.fr 
42 Degrés: 109 Rue du Faubourg  
Poissonnière, 42degres.com
Sol Semilla: 23 Rue des Vinaigriers,  
sol-semilla.fr 

Foundation Louis Vuitton

La Maison Champs Élysées

Uitzicht vanuit ons oude huis

Jardin des Luxembourg
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Brasserie Lipp

La Maison Champs Élysées

Musée du Quai Branly
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WIJK
‘Belleville, waar ik woon, is mijn favoriete 
wijk. Het ligt tegen de hoogste heuvel van 
Parijs aan, én tegen park Buttes-Chaumont 
– dat is ook meteen mijn lievelingspark. De 
sfeer van de wijk kun je vergelijken met de 
Amsterdamse Pijp. Hier woonden vroe-
ger de immigranten, maar nu is het hip. 
Juist die combinatie van populaire tentjes 
en Algerijnse koffiehuizen is geweldig.’

KAAS
‘Ik ben geen enorme shopper, want ik heb 
maar een klein appartement en wil zo min 
mogelijk spullen, maar ik koop wel graag 
eten. Kaaswinkel Bonfils bij ons om de 
hoek is fantastisch. Als ik naar een markt 
ga, is het naar die op boulevard de Belle-
ville; de oesters zijn er heerlijk.’ 118 rue de 
Belleville, fromagerie-beaufils.com

MUSEUM
‘Ik kom als kunsthistoricus vaak in musea. 
Museum Guimet, het museum van Azia-
tische kunsten, is echt adembenemend 
mooi! Ik weet niets van oude Chinese 

Kunsthistoricus, bibliothecaris, presentator en 
schrijver Wilfred de Bruijn (43) woont sinds 2003 
in Parijs. Onlangs verscheen zijn boek Op zoek 
naar mijn Frankrijk.  

Wilfred de Bruijn
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ETEN
‘Ik kom heel graag bij Grand Coeur: het 
eten is fantastisch en de binnenplaats is zó 
mooi. Aan de overkant van het terras zit 
een balletschool, als de ramen open staan 
hoor je prachtige pianomuziek. Ik houd 
van plekken waar ik kan ontsnappen aan 
de drukte van de stad.’ 41 rue du Temple, 
grandcoeur.paris

HOTEL
‘Ik slaap hier natuurlijk nooit in hotels, 
maar vrienden raad ik vaak Timhotel aan. 
Een heel romantisch, schattig hotel in 
Montmartre, net onder de Sacré Coeur in 
een rustig woonwijkje.’ 11 Rue Ravignan, 
timhotel.com

PARK
Jardin des Plantes is een heerlijk park, dat 
majestueus aan de voet van het imposante 

‘Tegenover het 
terras zit een 

balletschool; als de 
ramen openstaan 
hoor je prachtige 

pianomuziek’

kunst, maar kom hier graag voor zowel 
het prachtige gebouw als de collectie. Hoe 
het licht door de ramen valt is magistraal.’ 
6 Place d’Iéna, guimet.fr

GALERIE
‘Galerie Ropac vertegenwoordigt een 
verrassende combinatie van jonge kun-
stenaars en bijvoorbeeld de beroemde 
Anselm Kiefer. De galerie heeft een kleine 
vestiging in Le Marais en een grotere in 
een banlieue van Parijs; die wijken wor-
den steeds populairder om kunst tentoon 
te stellen, want er is tenminste fysieke 
ruimte voor moderne kunst. De binnen-
stad is bijna te vol.’ 7 rue Debelleyme en 
69 Avenue Général Leclerc, ropac.net

BORRELEN
‘Fransen houden van lekker eten, maar 
ze snacken niet echt buiten de maaltijden 
om. Als ik een aperitief drink, wil ik er wel 
graag wat bij eten. Dat hebben ze bij Bar 
Workshop goed begrepen: ze hebben lek-
kere borrelhapjes en een fijn terras.’ 
173 rue Saint Martin, workshop-paris.fr

natuurhistorisch museum ligt. Met als 
absolute topverrassing, bijna verstopt, de 
een-na-oudste dierentuin ter wereld: de 
Ménagerie. Ik ben vooral dol op het (lekker 
griezelen!) insecten- en spinnenpaviljoen. 
57 Rue Cuvier

TOREN
‘Tour Saint Jacques is een laat-gotische, 
mooie kerktoren, die bewaard is gebleven 
terwijl de kerk eromheen is afgebroken. 
Hij staat daar in zijn eentje mooi te wezen, 
als een beeldhouwwerk uit vervlogen tijden 
in een nieuwe wijk: net een kunstwerk.’ 
Square de la Tour Saint-Jacques 

Van 13 oktober tot 7 januari 2018 is in 
het Van Gogh Museum de groots op-
gezette tentoonstelling Nederlanders in 
Parijs 1789-1914 te zien. Er worden 130 
topwerken getoond van Nederlandse 
kunstenaars die naar Parijs verhuisden, 
zoals Mondriaan, Van Dongen en Van 
Gogh. Een paar plekken die ook in deze 
productie zijn genoemd, zoals de Jardin 
des Plantes, Montmartre en het Musée 
de la Vie Romantique zijn ook op deze ge-
exposeerde werken te zien. 

Kijk voor meer informatie en tickets:  

vangoghmuseum.nl/nl/zien-en- 

doen/tentoonstellingen/nederlanders-

in-parijs
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Galerie Ropac

Bar Workshop

Jardin des Plantes Tour Saint Jacques

Kees van Dongen

Restaurant Grand Coeur

GAAT DAT ZIEN


