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BIJ ONS IN DEN HAAG

Leo van der Velde

Tips? Mail: BijOnsinDenHaag@ad.nl
of schrijf naar BOIDH, stadsredactie,
Postbus 16050, 2500 AA Den Haag.

‘Prima
weer in
Nederland’
We mopperen wel eens
over de weersomstandigheden in dit kikkerland. Vaak
regen, vaak bewolkt, dan weer
opklaringen, dan vorst en een
storm op zijn tijd.
Ambassadeur Ahmad Nazri
Yusof (foto) van Maleisië
denkt daar anders over. Als hij
binnenkomt op zo’n diplomatie
receptie spreekt hij met een
glimlach van nice weather. ,,Ik
hou juist van die veranderingen in het weer. Toen ik vanmorgen buiten kwam was het
fris, maar de zon scheen. Nu
regent het een beetje, maar
het is al avond. Prima. I love
that.’’ Die variatie kent de diplomaat in zijn thuisland niet.
Maleisië heeft een tropisch
klimaat. Het is er altijd warm,
tussen circa 27 en 34 graden,
en vochtig. ,,Eigenlijk is het
daar iedere dag hetzelfde. In
Nederland zijn de wisselende
weersomstandigheden steeds
weer een verrassing.’’

!

‘De ballotage is strenger’
Suikerzoet. De netwerkclub Ladies First bestaat tien jaar. Het ledental schommelt
rond de honderd. Schatten van vrouwen, allemaal met haar op hun tanden.

N

atuurlijk vragen we bij
binnenkomst wie van de
dames, behalve praeses
Marijke van der Velde toen nog president geheten - tien jaar geleden bij de start van
deze mooie club waren. Fotografe Elles Hooft en Susanne Hazekamp
niet, psychologe Andrea de Groot
wel. Patricia van Son niet, die is er
‘pas’ vier jaar bij. De oprichting was
in 2006. We herinneren we ons vrouwen van het eerste uur: Christine Filip, Justiënne de Lange en Hanneke
Westerop. Maar die zien we op deze
jubileumavond niet zo een-tweedrie.
,,Maar ons motto is nog steeds hetzelfde”, dicteert Van der Velde. ,,We
zijn begonnen vanuit de overtuiging
dat kennis verdubbelt wanneer je die
kennis met elkaar deelt.’’
Destijds was Ladies First alleen
voor vrouwen uit de regio Den Haag,
Rotterdam en Amsterdam. Inmiddels

Marinela Buscan
is ‘wereldburger’
Multinationals zoeken soms
bijzondere werknemers.
Vaak doen ze dan een beroep
op bedrijven waar recruiters
als expat Marinela Buscan
werken. ,,Recruitment, het
werven van personeel, is een
vak apart. Een perfecte match
is het doel waar ik naar
streef.” Haar roots liggen in
Roemenië, maar haar ervaring
en haar interesse in verschillende landen en culturen
komen daarbij goed van pas.
,,Ik heb elf jaar in het emiraat
Abu Dhabi gewerkt. Kosmopolitisch. Maar Den Haag is
ook heel leuk om te werken.’’

Vlnr. penningmeester Mirella Wessels, voorzitter Marijke van der Velde en bestuurslid mr. Margot van Olden. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

FEESTJE
Het hout in de
vuurkorven gloeit.
De rode loper ligt
klaar. Hotel-restaurant Auberge De
Kieviet in Wassenaar is er klaar voor.
Bijna 100 dames
van Ladies First,
netwerk voor ambitieuze zelfstandige
zakenvrouwen,
komen het 10-jarig
bestaan vieren.

zijn er ladies van elders uit het land
bijgekomen. Er zijn er zelfs uit België.
Maar hoe dan ook, alle doelstellingen
gelden nog steeds.
,,Alleen is de ballotage strenger geworden”, zegt de praeses, die dezelfde achternaam heeft als ik, maar
geen familie is. Ze waakt als een
kloek over haar leden. Superlady Marijke brengt wat bekende sprekers in
herinnering. Rita Verdonk, die in
2007 als Tweede Kamerlid voor de
VVD hier furore maakte. En in 2011
als oud-politica, tegenwoordig onderneemster, nóg een keer. Tassenontwerper Omar Munie deed dat in
2012. En in 2013 wist modeontwerper
Jaap Rijnbende de dames om zijn
vinger te winden, net als in 2015
prinses Irene van Oranje-Nassau.
Inmiddels vult de Auberge zich
met nog tientallen vrolijk kwebbelende dames. Het uiteenlopende gezelschap telt makelaars en een beleggingsadviseur, maar ook advocaten.

Alleen mannen met een stem à la
Joe Cocker zouden zich hiertussen

verstaanbaar kunnen maken. Verder
komt er geen vent bovenuit. De ober
moet zich een haan in een kippenhok
voelen. Er is geen steek veranderd.
We zien Mirella Wessels, penningmeester bij deze exclusieve vrouwenclub, maar in het dagelijkse leven
registeraccountant. En bestuurslid
mr. Margot van Olden, die niet alleen
partner is van een bekend Rotterdams advocatenkantoor, maar ook
scheidingsmediation doet. Komt
misschien van pas, want een handjevol dames is nog geen veertig jaar. De
bubbels verhogen niet alleen de sfeer
maar ook de spraakwaterval. Het diner is geweldig.
De sfeervolle ladiesnight in de
Wassenaarse dreven kan helemaal
niet meer stuk als alle dames aan het
slot van het diner ook nog eens bonbons mee naar huis krijgen. Lekkere
dikmakers voor onderweg.

Van oud
en nieuw

!

Moderedactrice Sonja van Gerven en Hubert de
Givenchy en Audrey Hepburn knippen het lint door.

! Samenwerken is ook het motto van Serge Soyer,
Jan Kuyt, Charmaine Koning en Rinaldo de Lange.

Vriendschap en samenwerking was in 1988 hét motto
voor ontwerper Hubert de Givenchy en actrice Audrey
Hepburn. De huidige expositie in het Gemeentemuseum
geeft dat mooi weer. Hetzelfde motto geldt toevallig
ook voor het nieuwe Intro aan
de Dr. Lelykade in Scheveningen. Serge Soyer en zijn
team brengen daar mensen
en werk bij elkaar.

