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Vive La France. De dozenmet flessen Veuve Amiot waren
weer niet aan te slepen op het Bal Populaire. Bubbels uit de
heuvels langs de Loire. Franse oesters en Quiche Lorraine, de
hartige kaastaart uit dat prachtland. De diplomaten en ex-
pats uit Frankrijk lieten weer zien wat eten en drinken is.

Je kunt niet vroeg genoeg van huis gaan
voor het jaarlijkse tuinfeest in de residentie
van de Franse ambassadeur Jean-François
Blarel en echtgenote Sabine. Dat er geen
parkeerplaats meer is aan de Tobias Asser-
laan, is logisch, maar ook elders in de am-
bassadewijk is er geen plekje meer vrij. Ie-
dereen wil Quatorze Juillet, Frankrijks na-
tionale feestdag, meemaken. Op deze dag
wordt de bestorming van de Bastille-gevan-
genis gevierd, waarmee in 1789 de Franse
revolutie begon.
Overigens werd pas op 6 juli 1880 een wet

aangenomen die van 14 juli de nationale
feestdag van de republiek maakte. Tout La
Haye en de hele wereld is er. Minister Ernst
Hirsch Ballin van Justitie, burgemeester Jan
Hoekema vanWassenaar, Ditmar Koster, de
grote baas van Nutricia Nederland, Jan de
Boo, netwerker pur sang, John Sillevis, die

als conservator hier nog eens werd be-
noemd tot Chevalier de la Légion d’hon-
neur. En zeker niet op de laatste plaats is
daar wethouder Marjolein de Jong van in-
ternationale zaken (citymarketing dus), cul-
tuur en binnenstad die tussen al die belang-
rijke heren haar mannetje staat. Vandaag
nipt iedereen van de champagne en bijna
iedereen slurpt een oestertje naar binnen,
maar het blijft een keurige diplomatieke re-
ceptie. Heel anders gaat het er de vorige
avond aan toe op het Bal Populaire. In
Frankrijk openen de brandweerkazernes
dan hun deuren, daarom wordt het ook wel
Fête des Pompiers genoemd, horen we van
Gérienne Lammers. Deze Française en haar
vrouwelijke landgenoten dartelen rond op
het partijtje dat Entente Francophone voor
Franse expats in het Europees Octrooicen-
trum in Rijswijk heeft georganiseerd. Ma-

demoiselle spreekt accentloos Nederlands,
maar dat komt omdat ze dat vroeger op het
Lycée Internationale heeft geleerd. Dat doet
ons denken aan l’ École Wallonne aan de
Zuid-Oost-Buitensingel, later de Oranje

Buitensingel genoemd. Waar wij, met an-
dere kleuters, de toenmalige Franse presi-
dent Coty met de Marseillaise, het Franse
volkslied, mochten verwelkomen. Allons
Enfants de la Patrie, dat vergeten we nooit

meer. Terug naar het Oh-la-la-feest, waar
mr. FannyMarie Brisdet enmr. Brigitte Spie-
geler van het gelijknamige advocatenkan-
toor uit de Oranjestraat het voortouw
nemen. Brisdet is Française net als Armelle
Caninet die een verrukkelijk accent heeft.
Ze is dol op Nederland, alleen over de inter-
nationale gerechten, die wij koken, is ze
niet zo te spreken. ,,Pas als mijn vriend oer-
Hollandse gerechten maakt, met zijn oma’s
recepten, dán pas smul ik.”
Volgens les françaises proeven we een

wijn die gerijpt is in de mergel van de heu-
vels langs de Loire bij Saumur. Op zulke
verhalen is Francophone-secretaris Hélène
Degryse verzot. ,,Daarom organiseren we
het Bal Populaire nu voor de tweede keer.
Ons doel is om alle mensen bij elkaar te
brengen. En er net zo’n volksfeest van te
maken als bij onze Pompiers.”

Pas als mijn vriend oer-
Hollandse gerechten maakt,
met zijn oma’s recepten, dán
pas smul ik.
Armelle Caninet

Links: De Franse ambassadeur Jean-François Blarel en Colonel Philippe Delarc, de defensie-attaché, wachten op de hoge gasten. Rechtsboven: mr. Brigitte Spiegeler en KLM-stewardess
Marianne Rooth, die op het voorafgaande Bal Populaire namens de luchtvaartmaatschappij twee vliegtickets voor de tombola heeft. Rechtsonder: Frédérique Lefèvre, general manager
van Invest in France Agency, in gedachten verzonken op het tuinfeest waarvoor de ambassade gelukkig grote partytenten had gehuurd. Want het regende pijpenstelen. FOTO’S AD HC

Voor Sarah Delille en MiriamWeemhoff zit het Soirée dan-
sante, het Bal Populaire, er al weer op. In 2011 graag weer.

V.l.n.r. Gérienne Lammers, Nadine Spáth en Armelle Cani-
net, die dol is op gerechten als stamppot en hutspot.

Mr. FannyMarie Brisdet, geboren en getogen in de Bour-
gogne en Hélène Degryse van Entente Francophone.

Quatorze Juillet in laRésidence


