
Iedereen gaat met
vakantie uren in
de file staan. Maar
die file was er ook
buiten de residen-
tie van de Franse
ambassadeur Phi-
lippe Lalliot op de
nationale feestdag
14 juli. Lange rijen
met diplomaten,
militairen, politici,
bestuurders en
zakenmensen
vormden zich voor
zijn residentie.

iteindelijk scho-
ven zo'n duizend
gasten langs de
heerlijkste buffet-
ten met oesters,

ganzenlever, pastis, wijnen
en champagnes. Met de
Franse feestdag werd met-
eenook het vakantieseizoen
ingezet voor het corps di-
plomatique. Het was maar
goed dat het Franse nationa-
le elftal pas een dag later de
WK Voetbalfinale won. De
feestvreugde had de fraaie
meubels kunnen beschadi-
gen.

De residentie aan de
Haagse Tobias Asserlaan
bleek van binnen geheel
vernieuwd. „We hebben de
stijl uit eind jaren'5o, begin
jaren'6o teruggebracht. Het
ziet er nu weer precies uit
als toen het als residentie in
gebruik werd genomen,
legden de ambassadeur en
zijn charmante vrouw Lau-
rence Foilot-Lallíot uit.

„Alle kunstvoorwerpen

zijn Frans behalve de lamp
in de hal. Die is van mijn
dochter Francoise. Het am-
bassadeurspaar was tijdens
een bezoek aan Cháteau
Sint-Gerlach zo onder de in-

druk van het ontwerp dat zij
er meteen één hebben be-
steld", vertelde de Limburg-
se hotelier Camille Oostwe-
gel. Hij had bijna gelijk op
nog een mooi wandkleed
van kunstenaar Bram van
der Velden na. Hij vierde
overigens zijn naamdag die

is vernoemd naar de heilige
Camille de Leilies waarna de
Orde van Camillianen is ge-
noemd.

Oostwegel is de oudste
honorair consul voor Frank-

rijk in ons
land. Aange-
zien de leef-

',rl~ tijdsgrens
~~' van 7o jaar

met rasse
schreden

dichterbij komt, zou hij ei-
genlijk moeten opstappen.
Juist nu hij zijn activiteiten
meer en meer overlaat aan
zijn zoon Camille jr. krijgt
hij meer tijd. „Dat vindt de
ambassadeur ook. Hij kijkt
of ik langer mag doorgaan."
Wijnschrijver Gert Crum

die internationaal gezien
het beste champagneboek
van 2oi8 op zijn naan heeft
staan, had zijn vrouw Han-
neke meegenomen. Zij
bleek op ~q, juli officieel als
directeur van vmbo-school
Hilfertsheem College haar
laatste werkdag te hebben.
„Ik ben q,3 jaar in het onder-
wijs werkzaam geweest",
sprak ze stralend.

Advocaat Davíd Kno
bleek net te zijn afgetreden
als deken van Haagse advo-
caten,vertelde hij aan Geert
Oorstens, oud-president
van de Hoge Raad en se-
naatsvoorzitter Ankie Broe-
kers-Knol. Knijff wordt als
deken opgevolgd doorArjan
van R;jn.
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Annecy - Le Grand Bornand 158,5 km

Het peloton is nerveus
want vandaag wordt
de eerste bergetappe

van de 105e Toureditie
gestart. Naast de beklim-
ming van drie grote cols, is
ervoor eerste keer in de
geschiedenis de zware klim
(met o.m.11,5%) opgeno-
men naar Plateau des Gliè-
res op 1390 meter hoogte
en hierna moeten de ren-
ners ook nog over een
onverharde weg rijden.
Vermoedelijk zijn ze niet op
de hoogte dat op het Pla-
teaudes Glières het res-
pectvol 'Nationaal Monu-
ment van het Frans Verzet'
staat. Het plateau was in de
Tweede Wereldoorlog
onbereikbaar voor de vij-
and, maar met geheime
wegen wel voor het verzet
en joodse vluchtelingen. In
1944 dropten Britse vlieg-
tuigen er wapens, helaas is
er later toch grote strijd
geleverd. Vandaag, in de
finale van deze etappe zal
op de Col de la Colombière,

die omstreeks 17.20u
wordt bereikt, duidelijk
worden welke renners een
rol gaan spelen in deze
Tour. Op de Colombière
hebben wij in de loop der
jaren heel wat Nederland-
se toppers bidons aange-
reikt, met als extra premie
een vreselijke ̀ duw bergop'
van zeker tien passen.
Voor de inspanning had-
den wij ons destijds goed
geprepareerd bij monsieur
Régis Bozon, die in de
aankomstplaats Le Grand
Bornand inmiddels een
imperium heeft opge-
bouwd met vleeswaren.
Zijn hammen en worsten
worden op ouderwetse
manier op zolder gerookt.
Régis heeft nu ook een
crèmerie met prachtige
kazen van de streek, zoals
Tomme de Chèvre, Beau-
fort, Tommette de Brebis
en wijnen van de Savoie.
Een Tour volgen blijft smul-
len!

Tonny Eyk

l~~sidentie vernieuwd
in stijl. ei~icl jaren

Burgemeester Pauline Krikke en de Marokkaanse ambassadeur V.I.n.r. oud-president van de Hoge Raad Geert Oorstens, voorzitter De Haagse expatcoárdinator Nanda Jagusiak-Monteiro tussen deAbdelouahab Bellouki. Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer en advocaat David Knijff. Servische ambassadeur Petar Vico (I.) en de Egyptische ambassa-
deur Amgad Maher Abdel Ghaffar.

~!.I.n.r. de honorair consuls voor Frankrijk: Peter Louwers (Den Bosch), Camille
~>ostwegel (Zuid-Limburg) en Marc van Ravels (Utrecht).

Hotelier Hans van Eenennaam (I.) en oud-ambas-
sadeurvan Rusland, Kirill Gevorgian, nu rechter
bij het Internationale Hof van Justitie.


