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Après Hollande had op het menu kunnen staan tijdens het diner van de Witte-Tafel in de residentie van de Franse ambassadeur. Die had ook aangekondigd een voordracht te houden over
de relatie tussen ons land en Frankrijk. Maar pas ná het ofﬁciële bezoek van zijn president.

 Après Hollande: kunsthistorica Marie-Françoise Borg, wijnmaak-

ster Manuela de Lint en Marianne van Nispen.

 De gastheer van de avond, de Franse ambassadeur Pierre Ménat, kan niet wachten om te horen wat mr.

Brigitte Spiegeler, beeldend kunstenaar en bestuurslid van de Franse Tafel, dadelijk zal gaan zeggen.

 Thijs Hendrix, voorzitter van l’Association des Membres de l’Ordre

du Mérite Agricole, en Tom Wetemans, die ook lid van deze orde is.
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FranseWitte-TafelbijdeRésidence

N

adat François Hollande, président
de la République française, ons
land vorige maand met een bezoek
vereerde, was het tijd voor weer een
nieuw evenement. De Franse ambassadeur Pierre Ménat ontving de Franse
Tafel van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit de
Witte om te praten over de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk sinds het bezoek
van président Hollande.
In zijn prachtige residentie aan de Tobias
Asserlaan ontving hij dit selecte gezelschap
voor een voordracht, een debat én - als klap
op de vuurpijl - een exquis diner-buffet. Het
kon niet op.
Onder de aanwezigen bevonden zich Thijs
Hendrix, président van Hendrix Genetics en
tevens voorzitter van l’Association des Membres de l’Ordre du Mérite Agricole in Nederland, en Tom Wetemans, ook gedecoreerd
met een Mérite Agricole en gewaardeerd
Witte-lid. Daarnaast waren van het bestuur
van de Franse Tafel advocaat en beeldend
kunstenaar Brigitte Spiegeler, Patrick Drie-

beek en Désirée Hoefnagel aanwezig. Voorzitter Chris van Oordt liet verstek gaan wegens een verblijf in Zuid-Afrika.
In zijn presentatie ging de ambassadeur in
het bijzonder in op de geschiedenis van Nederland en Frankrijk. Beide landen zijn, aldus
Ménat, naties met een zeer eigen identiteit.
Als mede-oprichters van de Europese Unie
werken beide al jaren samen op vele terreinen, waaronder economie, cultuur en politiek,
benadrukte de diplomaat. Hoewel de handel
tussen beide landen maar liefst 40 miljard
euro per jaar bedraagt, zou deze nog veel gro-

Jaarlijks nemen 3000
Nederlanders de Franse
nationaliteit aan
–Pierre Ménat

 Voorafgaand aan het diner was er tijd voor discussie.

v.l.n.r. Françoise Schuit, Tony Kröner en Tom Kasteel.

ter kunnen worden als men elkaars taal beheerst. Voor Nederlandse ondernemers is
‘taal dé sleutel voor succes.’
Ambassadeur Ménat: ,,Momenteel studeren
tweeduizend Franse studenten in Nederland,
tegenover achthonderd Nederlandse studenten in Frankrijk. Daarbij nemen jaarlijks drieduizend Nederlanders de Franse nationaliteit
aan.’’ De laatste opmerking zorgde voor enthousiaste reacties uit de zaal.
Na de voordracht werd er uitgebreid gedebatteerd over allerlei onderwerpen, waaronder de déclaration commune, de gezamenlijke
verklaring die door Frankrijk en Nederland is
uitgevaardigd tijdens het bezoek van président Hollande.
Ook kwam het voorstel uit de zaal om een
dépendance van het Louvre in het Tropenmuseum te openen.
Overigens vinden wij persoonlijk het Mauritshuis geschikter.
Tijdens het diner-buffet genoten MarieFrançoise Borg, kunsthistorica, en Niqui van
Olphen van Museum Beelden aan Zee van de

 Marianne van der Peijl, kunsthistorica Marjolein Regout

en boedelafwikkelaar Jeannette van Ermel Scherer.

heerlijke Cabernet Sauvignon. Deze zomer zal
de jaarlijkse beeldententoonstelling op het
Lange Voorhout gewijd zijn aan sculpturen
van Franse kunstenaars, met onder meer
prachtige beeldhouwwerken van Louise
Bourgeois en Henri Laurens, zo vertelde
Niqui.
Francoise Schuit, de weduwe van de vroegere hofmaarschalk van (toen nog) koningin
Beatrix, haalde met Tom Wetemans mooie
herinneringen op aan eerdere staatsbezoeken
aan Frankrijk. Spiegeler hoopt ooit eens
samen met Wetemans in Parijs de Salon International de l’Agriculture te bezoeken, maar
is in Parijs vaak volop bezig met zaken op haar
kantoor in Parijs.
Behalve in Den Haag houdt zij ook kantoor
aan de Champs Elysées in de lichtstad. Dit
jaar is zij voornemens ook een kantoor in
Duitsland te openen. ,,Er is een grote vraag
naar advocaten die internationaal werken en
als ondernemers meedenken met de strategie
van het bedrijf van hun cliënt.” Het was een
mooie avond in de Résidence.

v.l.n.r. Amina Hassan, Désirée Hoefnagel en Lyssah
Deme. Juristen onder elkaar in de Résidence de France.



