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BIJ ONS IN
Met champagne en bloemen ontving
netwerkclub Ladies First het honderdste
lid in de Wassenaarse Auberge de Kieviet. Ook de vrouwelijke expats, Rotarians en Lions, pakten weer flink uit.

Den Haag
LEO VAN DER VELDE

Speeddatenmeteennieuw lid
BART CHABOT
hc.lezers@ad.nl

Het werd ochtend en de zon
kwam tevoorschijn. En het
zwart van de nacht werd
grijs, en toen minder grijs;
tot er bijna geen grijs meer
over was.
Intussen kwam de stad op
gang.
En toen Den Haag eenmaal
goed op gang gekomen was
en het spitsuur werd, en het
verkeer in en rond de binnenstad op veel plekken hopeloos vastliep, trok ik de voordeur achter me dicht en ging
te voet de stad in.
Het was niet koud, deze
vrijdagochtend; en ik liep, en
liep.
Uren later belandde ik op het
Noordeinde. Hoewel Sinterklaas pas morgen in Scheveningen aankwam, hing de
kerstversiering al.
Het liep tegen tweeën nu, ik
had honger gekregen en nam
plaats op het terras van
Dishy, tegenover de Haagse
vestigingen van Pauw en Ulla
Popken; en ik bestelde koffie
en twee bagels, ‘Melbourne’
en ‘Sydney’. Al haalde je er
Australië niet dichterbij mee,
toch kon je zo mooi je tanden
in Down Under zetten.
Terwijl ik at scharrelde een
duif onder de tafels door. En
landde op het tafeltje naast
me; en, toen ik was uitgegeten, op mijn tafeltje, op zoek
naar kruimels ‘Australië’.
Een echtpaar kwam aangelopen. Tot de man bleef staan,
zijn mobieltje uit zijn jaszak
haalde en het sms’je las.
Zijn vrouw was doorgelopen,
met de sinterklaasinkopen;
maar bleef een meter of vijf,
zes verderop wachten, kribbig.
Toen hij het bericht gelezen
had en zijn vrouw dacht dat
hij nu eindelijk klaar was,
begon hij aan de beantwoording van het bericht. Een
korte beantwoording weliswaar, maar toch genoeg tijd
in beslag nemend om zijn
vrouw te doen zinnen op een
tegenmaatregel.
Zij keek om zich heen, en zag
de winkel met sierraden en
hebbedingen en snuisterijen,
iets verderop. Daar zouden
zij zo heengaan, naar binnen,
als hij eíndelijk uitge-sms’t
was; en daar zou zij zeker
slagen en een aankoop doen;
en hij ging dat betalen.

Date: Annemarie Slingenberg en cosmetisch
arts drs. Ludy Holst, van de Olaz tv-reclame.

Fris en fruitig in de damesclub: interieurdesigner Eveline Jansen en Jolanda Rijshouwer.

Alledrie dol op fazant: v.l.n.r. Gigi Loman,
Eveline Reversma en Nelly van Gelder.

De combinatie van zuurkool, fazant en champagne is apart. Maar
speeddaten bij het zakennetwerk
voor 99 vrouwen met ambitie, dat
is bijzonder.
„Als je je best doet wel,” waarschuwt Carla Meeuwisse alvorens alle dames in De Kieviet zich
naar de eerste etage begeven.
Niet op een holletje naar de hotelkamers, maar naar de zaal met de
lange tafels. Daar moeten communicatieadviseurs, interieurdesigners en makelaars als Eveline Jansen, Annemarie Slingenberg,
Jolanda Rijshouwer en Nelly
Gelder binnen één, hooguit twee
minuten vertellen wie ze zijn.
Meeuwisse: „Veel vrouwen hebben de neiging om eerst over wat
anders te babbelen. Nee, wie ben
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In één minuut
vertellen: wie ben je,
wat doe je en waar
ben je goed in?
Carla Meeuwisse

je, wat doe je en waar ben je goed
in?” Daar weet Carla alles van
want met haar bureau Vertel!
geeft ze commerciële trainingen.
Interessant, maar Ladies-voorzitter Marijke van der Velde (van modellenbureau Avant Garde) heeft
de stopwatch niet in haar hand,
maar in het blonde hoofd. Het bijkletsen, netwerken dus, mag niet
té lang duren. Bovendien moet
Joyce Zijlstra, het honderdste lid,
in het zonnetje worden gezet.
„Joyce is deskundige in de btw,”
introduceert Marijke deze jongedame. Die pareert dat ze dús niet
bij de belastingdienst werkt
‘maar bij de andere kant.’ ,,Wie
weet kunnen we elkaar het balletje toespelen,” lacht Zijlstra. Dat

Het bestuur van Ladies First ontvangt het honderdste lid: v.l.n.r. secretaris Hanneke Westerop, voorzitter
Marijke van der Velde, Joyce Zijlstra (met bloemen) en bestuurslid mr. Margot van Olden. FOTO’S AD/HC

laatste is een waarheid als een
koe. Dát is wat alle vrouwen hier
doen. Deze ladies hebben gemeen
dat ze hun zakelijke ervaringen
met elkaar delen, ook leren van
elkaars successen. Daar komt
geen vent aan te pas. Zo nodig
kan advocate mr. Margot van Olden als mediator, zelfs als scheidingsbemiddelaar
optreden.
Voor de geestelijke pijn achteraf:
de bekende psychologe Andrea
de Groot is óók lid.
We zien Eveline Reversma en
Christine Filip, medeoprichter
van Ladies First, en missen haar
collega Justiënne de Lange, die is
net moeder geworden. Er zijn nog

veel meer bekende gezichten,
maar het bekendste gezicht in die
kluwen van druk pratende vrouwen is dat van cosmetisch arts
drs. Ludy Holst. Zij is van de
kliniek met de toepasselijke
naam Strak. Niet meteen denken
aan de injectables, zoals botox en
fillers, waarmee ze al verscheidene van deze (niet met naam genoemde) jongedames een jeugdiger en in elk geval een wat vriendelijker uiterlijk heeft gegeven.
Nee, iedereen kent Ludy van de
tv-commercial van Olaz, waarin
zij vrouwen, die sommige ingrepen nét te ver vinden gaan, adviseert om iets te smeren waarmee

ze jong uitziende ogen moeten
krijgen. Dat advies lijkt niet handig van iemand die voor haar dagelijks brood sappelt als klinisch
cosmetisch specialist? „,Wél. We
hebben werk genoeg,” reageert
drs. Ludy enthousiast. „Op de kliniek merken we weinig van de
economische crisis.”

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

Diplomatieke liefdadigheidslunch met Peruaanse gerechten

Toen vloog de duif van mijn
tafeltje op, en klapwiekte
langs de gevels omhoog.
Er viel voor een duif niet veel
te halen op het Noordeinde,
vanmiddag.

V.l.n.r. Patricia Hollamby, Margriet Deetman, Luz de Goni en Julia Wagner.

Het is een lustrum, deze zoveelste
liefdadigheidslunch waaraan een
internationaal gezelschap deelneemt. Eregasten zijn ambassadeur Allan Wagner (Peru) en zijn
eega Julia, die er voor hebben gezorgd dat de Peruaanse chef-kok
Oscar Cluzman komt koken. Een
rijzende ster in de Zuid-Amerikaanse culinaire wereld. Gastheer is Wim van Wijk, directeur
van de Haagse vestiging van Sligro VEN in het Forepark, die er

weer voor heeft gezorgd dat Cluzman niet in lege pannen hoeft te
roeren. Ambassadeur Franciso Urbina (Costa Rica) smikkelt mee,
en dames als Margriet Deetman,
echtgenote van de oud-burgemeester, Maureen Schellekens en
Herine Twaalfhoven, die altijd
klaar staan om expats wegwijs te
maken. Daardoor voelen Shirley
de Holguin, Madeleine Monte,
Odette de Mora, Claudia de
Lomonaco, Miriam Garcia de

Perez en Liliana de Olarte zich
hier opperbest thuis. De Peruaanse gerechten zijn verrukkelijk,
maar volgens Patricia Hollamby
(Rotary Club The Hague Metropolitan) gaat het om de opbrengst
van de loterij. Want die is vandaag voor de Hogar Clinica in San
Juan de Dios (Peru) en ambassadeur Wagner kijkt blij als hij na afloop een vette cheque met daarop
het eindbedrag van 4000 euro in
ontvangst mag nemen.

