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

LEO
VAN DER
VELDE

Ladies First, netwerk voor vrouwen, kwam naar Auberge de Kieviet in Wassenaar. Van zoiets
dromen veel mannen. Maar dromen zijn bedrog. Eerst nemen de dames een glaasje bubbels,
de nieuwe ladies stellen zich voor en Rita Verdonk is gastspreker. En er is ook een buffet.

Z Advocate Joan van Leeuwen uit Wassenaar en de Larense colum-

niste Marleen Verspoor maken een begin met het buffet.

Z Gastspreker Rita Verdonk (tweede van rechts) met het bestuur van Ladies First : v.l.n.r. penningmeester

Mirella Wessels, voorzitter Marijke van der Velde en mr. Margot van Olden.

FOTO’S LEO VAN DER VELDE

Z Zakenvrouwen Debby Blewanus (l) van PurPur en Anette Cramer

van Falkenhage beginnen de netwerkavond met een drankje.

‘Jijbentblond,dangajijdaarstaan’

A

lsof de dag des oordeels is aangebroken. Zó hard regent het. De ruitenwissers kunnen de overslaande golven uit ﬂinke plassen nauwelijks bijbenen. Even later klinkt het geknerp
van het vuilwitte grint op de parking van het
Fletcher hotel-restaurant bijna vertrouwd.
De twee vuurkorven bij de ingang bestaan ook
nog. De gloed in de korf links is al gedoofd;
maar uit de rechter walmen blauwgrijze rookwolkjes.
Dit moet de entree zijn voor een damesavondje als in het videoﬁlmpje Rod Stewart
en dvj Gee Remix; tik die namen maar in op
www.youtube.com. Zeker de tachtig, negentig,
vaak ook knappe jongedames, voorgaande bijeenkomsten indachtig. Vol verwachting klopt
ons hart. ,,Zoveel zijn het er vanavond niet,”
waarschuwt Marijke van der Velde als we via
de rode loper binnenstappen.
De voorzitter van Ladies First, zakelijk netwerk voor vrouwen met ambitie, benadrukt
spijtig dat hun website pas geleden is gehackt.

,,Toen waren we alles kwijt. Het is hersteld.
Maar er zijn uitnodigingen niet aangekomen.”
Oké, wat minder dames wellicht, maar nog
steeds tientallen; het is gezellig en de glazen
met bubbels staan klaar. We begrijpen al snel
dat de leden en introducés van alle markten
thuis zijn en gemeen hebben dat zij hun zakelijke ervaringen met elkaar willen delen. Ook
willen leren van de successen van andere
vrouwen of op een andere manier iets onderling kunnen betekenen.
Zo is Mirella Wessels penningmeester bij

Er hadden eigenlijk meer
dames moeten zijn. Maar
onze website is gehackt
–Marijke van der Velde

Z Elisabeth Kaempffer van E.P. Professional Presenta-

tion en Jeanette Neuman, natuurlijk van Farm de Beauty.

deze exclusieve vrouwenclub, maar in het dagelijkse leven registeraccountant en manager
Portfolio Support bij CBRE Global Investors.
En bestuurslid mr. Margot van Olden is niet
alleen partner van een bekend Rotterdams advocatenkantoor, maar doet ook scheidingsmediation.
,,Jij bent blond,” zegt ze tegen Marijke. ,,Dan
ga jij daar staan. Naast Rita.” Laatstgenoemde
is de oud-politica Verdonk, tegenwoordig onderneemster. Ook oprichter van CVmonitor;
ze gaat straks praten over het grote belang
van het checken van cv’s. Door die digitaal en
snel te screenen geeft haar bedrijf werkgevers
de zekerheid dat de gegevens van sollicitanten
correct zijn. Volgens Verdonk zijn onbetrouwbare sollicitanten een groot maatschappelijk
risico. Daar hoeft ze hier, in Auberge de Kieviet, niet echt bang voor te zijn.
Ook mr. Joan van Leeuwen heeft een advocatenkantoor en Marleen Verspoor kan
erfgenamen rust en wijsheid bieden met een
nalatenschapsdossier. Marleen verklapt dat ze

Z Makelaar Manuela Poesiat (l.) kijkt op en tuin- en land-

schapsarchitect Herma van der Broek is al begonnen.

in Laren ook columns schrijft terwijl ze meteen Joan bij het buffet naar voren schuift.
,,Want jij hebt iets roods aan.”
We zien Debby Blewanus, managing partner van PurPur, allround eventmarketingbureau in Voorburg, die wat drinkt met makelaar Anette Cramer. Cramer heeft in Voorburg met collega Manuela Poesiat sinds
begin dit jaar Falkenhage Vastgoed, overigens
een bekende naam die reeds 32 jaar actief is
in commercieel vastgoed. Herma van der
Broek is weer eigenaar van Signatuur, Bureau
voor tuin- & landschapsarchitectuur.
De namen en beroepen rijgen zich als parels
aan een ketting aaneen. We blijven tijdens het
voorstelrondje voor de nieuwkomers, maar
dat duurt niet zo lang.
Voorzitter Marijke maant ‘haar’ dames om
ﬂuks aan te schuiven aan het buffet. ,,Neem
allemaal jullie glas mee en kies na ieder gerecht steeds een nieuwe plek aan een andere
tafel. Zo leren julie elkaar allemaal kennen.”
Buiten is de andere vuurkorf ook gedoofd.

Z Op de voorgrond: Sharon Shaham en Rabia Mohan. Op

de achtergrond: Marijke Mandjes en Berdien van Wezel.

