
Wat: Diner en Blanc
Waar: Courtyard The Grand
Wie: Mensen in witte outfits
Wanneer: woensdag 9 september 19.00 uur tot
22.30 uur
Waarom: wit is het nieuwe zwart
Waardering: 

amsterdam

D
e vertrouwelijkheid grenst
aan die van staatsgehei-
men, maar net als de AIVD
is ook Schuim niet water-

dicht. Bovendien kent het altruïs-
me en de ruimhartigheid van
Schuim geen grenzen en daarom
wordt ook deze exclusieve partij
met u gedeeld. De datum stond al
lang geleden vast, de kledingvoor-
schriften ook (wit, hoed, corsage)
en belangrijk: aan ieders zijde
wordt een date verwacht. Net als bij
Al Qaida weet niemand wie het or-
ganiseert, maar de uitnodigingen
zijn schaars.

Het betreft hier Diner en Blanc;
een geheime ‘picknick’, waarbij de
locatie pas op het laatste moment
bekend wordt gemaakt om de ex-
clusiviteit en geheimzinnigheid te
waarborgen. 

Elk stel neemt een prêt à servir-
maaltijd mee, maar een broodje
shoarma van Grillroom Baba is niet
de bedoeling. Denk culinair: fine de

claires, foie gras en champagne. 
Diner en Blanc ontstond zo’n twin-

tig jaar geleden in Frankrijk. Enkele
newly weds bleven elkaar tegenko-
men op andere huwelijken en be-
sloten hun vriendschap vorm te ge-
ven door een jaarlijkse feestelijke
ontmoeting, steeds op een andere
bijzondere locatie in de open lucht
in Parijs. Tijdens het laatste diner
zat er twaalfduizend man op Place
de la Concorde. 

Vanavond dus de eerste Neder-
landse editie. Op de binnenplaats
van Hotel The Grand zetten twee-
honderd mensen hun tafeltjes op.
René Delwel komt met een steek-
karretje aanzetten, zijn date – de
vrouw van een vriend van hem –
heeft het eten klaar gemaakt (voor-
af avocado met garnalendressing,
als hoofdgerecht pasta met zalm en
rucola. Het toetje: in balsamico ge-
marineerde aardbeien met mascar-
pone). Verderop zit een echtpaar
prinsheerlijk in de hardhouten fau-
teuils, de man haalt een brander te-
voorschijn om het krokante laagje
op de crème brûlée aan te brengen.
Kamperen op chic dus.

Voor middernacht verdwijnt het
gezelschap na het geschal van de
hoorn. Zonder een spoor na te la-
ten. 

Volgend jaar weer. Waar? Goede
vraag. Maar vooral: wie wel en wie
niet?
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Sensation white, anders

Een broodje shoarma
van Grillroom Baba is
niet de bedoeling

Pandora’s Box, de
tas van Mary Pop-
pins (wat daar al-
lemaal niet uit te-
voorschijn komt).

FOTO’S DINGENA MOL

Eindelijk! Het eerste 
Amsterdamse Diner en
Blanc.

Picknicken op stand.

Robbert Bakker, Ellen Bakker, René Delwel en Leontine Filippo
speelden vals: ze bestelden hun wijn bij het Pulitzer.

Thessa Lijdsman en Robert-Jan Woltering (directeur The Grand)
schoven ook gezellig aan.

Het beste is nog niet goed genoeg.

JISKA FISCHER

Feestje? Schuim@parool.nl
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aanlegsteiger bouwen?’
bouwen, wat doen we met de be-
roepsvaart, willen we touringcars
langs de Amstel? Je kunt mensen
eindeloos vragen wat ze vinden,
maar op een gegeven moment moet
je iets neerleggen. Daar ben je over-
heid voor.”

Dat mensen aan de stadskant het
zicht op de Amstel terug willen heb-
ben, kan hij volgen. “Ik heb er veel
geroeid. Het is nu een beetje wild-
west en de woonboten staan na-
tuurlijk centraal in die discussie –
één van de moeilijke Amsterdamse
dossiers.’’

Hij wil graag ‘een heel harde
grens’ trekken bij de Rozenoord-
brug, waar zich aan de zuidwestzij-

de ook al een klein jachthaventje
van niet heel florissante schuitjes
ontwikkelt.

Zijn tips voor de stad: koop villa
Amstelrust, al vier jaar bewoond
door antikrakers, en maak er een
infocentrum Amstelland van, met
een theehuis erbij. Dan heb je de
ideale toegang tot Amstelland van-
uit de stad. En maak de Amstel
onderdeel van het Amstelpark.

En als je het dan toch hebt over ‘de
ontsluiting’ van Amstelland: wan-
neer gaat die Amstelboot eindelijk
eens varen? De ideale ontsluiting
vanuit de stad. “En ten slotte: de
Kalfjeslaan moet worden gerero-
mantiseerd.”

maar eens een visie voorleggen. Die
moet er binnen twee jaar liggen.’’

De inventarisatie van wat de site
aan bruikbaars heeft opgeleverd,
zal voor Kerstmis worden toege-
stuurd aan wie die maar lezen wil.
Dan kan het dagelijks bestuur van
Oost-Watergraafsmeer (bijna stads-
deel Oost tegen die tijd) zich erover
buigen en een landschapsarchitect
opdracht geven de resultaten  in een
ontwerpmasterplan te verwerken.
“Dit proces is voor iedereen te vol-
gen op onze site en dat zal uiteinde-
lijk tot een stevig kader leiden voor
beslissingen,” zegt Meijer.

Tot die tijd zien we, denkend aan
Amsterdam, de brede rivier traag
door oneindige discussie stromen.

ALBERT DE LANGE

Het projectbureau Amsteloever
houdt zondag 20 september het
tweede van in totaal vier Amstel-
gesprekken. Meer info en aanmelden
op: www.deamstelverandert.nl.


