
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOFITEL AMSTERDAM THE GRAND  

 
DECOR VOOR EERSTE NEDERLANDSE EDITIE ‘DINER EN BLANC’  

 
 

Amsterdam, 10 september 2009 – Op woensdag 9 september vormde de authentieke 

courtyard van Sofitel Amsterdam The Grand het decor voor de eerste Nederlandse 

editie van het internationaal befaamde concept 'Diner en Blanc'. Honderden geheel in 

het wit geklede mensen liepen met picknickmanden, tafels en stoelen door de stad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld: Dingena Mol Fotografie. 

 

De stemming zat er goed in. Tijdens het traditionele oplichten van de sterretjes zong het 

hele gezelschap de toepasselijke woorden “Liever in Mokum zonder poen, dan in Parijs met 

een miljoen” uit de klassieker Geef mij maar Amsterdam. Hoewel, zonder poen. Nooit werd 

er gepicknickt met zoveel zilver en luxe gerechten op tafel... 

 

Over ‘Diner en Blanc’  

Diner en Blanc is zo’n twintig jaar geleden in Frankrijk ontstaan. Enkele pasgetrouwde 

stellen bleven elkaar tegenkomen op andere huwelijken en besloten hun vriendschap vorm 

te geven in een jaarlijkse feestelijke ontmoeting, steeds op een andere bijzondere locatie in 

de open lucht in Parijs. De kleur van de kleding die men tijdens de genoemde huwelijken 

droeg, leefde voort in de naamgeving van het Diner en Blanc. Het hele festijn kent een 
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feestelijk en ook een beetje spannende sfeer. Deelnemers aan het evenement worden 

persoonlijk uitgenodigd via het ‘netwerk’. Hoe dat werkt weet eigenlijk niemand. Dat netwerk 

bestaat eigenlijk niet en er is geen ‘eigenaar’ of organisatie. Het gebeurt als het ware. De 

kunst is er bij te zijn. Wie dat eenmaal is gelukt, maakt meestal een jaarlijkse gewoonte van 

de bereiding van een culinaire en toch draagbare ‘prêt à servir’ maaltijd inclusief goede 

wijnen of champagne. En natuurlijk het vinden van een nóg wittere uitdossing. De 

deelnemers nemen al het eten zelf mee in een picknickmand. Ook de bistrostoeltjes en het 

tafeltje worden door de deelnemende paren zelf verzorgd.  

 

Verrassing 

Ter plekke is het altijd een verrassing waar het gezelschap uiteindelijk bijeenkomt en hoe 

groot de groep is en (‘jij hier…?’) wie je allemaal blijkt te kennen. Nadat iedereen zijn tafel 

heeft opgesteld heeft en de maaltijd geserveerd, start het diner. Na afloop van de ‘after-

party’, verdwijnt de hele groep zoals ze gekomen is, ruim voor middernacht en zonder een 

spoor na te laten. Behalve dan de goede herinneringen.  

 

Er is geen formele organisatie en er zijn geen woordvoerders. Desondanks is al duidelijk dat 

het eerste Nederlandse Diner en Blanc navolging krijgt. De deelnemers van dit jaar zijn de 

basis voor het succes van volgend jaar. En waar zal het volgend jaar zijn? Dat is een vraag 

die velen bezighoudt en die net als dit jaar tot de allerlaatste minuten geheim blijft.   

 

Sofitel Amsterdam The Grand  

Oudezijds Voorburgwal 197 

1012 EX  Amsterdam 

www.thegrand.nl 

 

Sofitel en de Franse elegantie in hotels over de hele wereld  

Sofitel is de enige Franse luxe hotelketen met een aanwezigheid op 5 continenten, in meer 

dan 50 landen. Sofitel biedt eigentijdse hotels en resorts voor gasten die schoonheid, 

kwaliteit en excellentie verwachten en waarderen. Of het nu hartje Parijs, New York, 

Bangkok of ergens verscholen in de binnenlanden van Brazilië of Polynesië is, elke Sofitel 

locatie biedt een authentieke ervaring van het Franse ‘Art de Vivre’.  

 

www.sofitel.com 
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