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

In Wassenaar werd deze week weer duidelijk dat kunst verbroedert en zich niets
aantrekt van grenzen. Ambassadeurs van landen uit bijna alle werelddelen stonden schouder aan schouder. Dichten over erotische gedachten, dat is ook kunst.

LEO
VAN DER
VELDE

‘Happy Birthday? Dat is ook goed hoor’
Z Virginia Borsboom is nog
steeds dol op goede ﬁlms.

Bioscopen
en parfums
Over de bioscoopgeheimen
van Den Haag hoef je Virginia
Borsboom helemaal niets
meer te vertellen. Je ziet het
niet aan haar af, maar deze
Haagse weet echt alles van al
lang verdwenen ﬁlmpaleizen
als Odeon (Herengracht) en
Metropole (Carnegielaan). Ze
is een wandelende ﬁlmencyclopedie. Toch is Virginia een
jongedame van deze tijd. Ze
heeft haar eigen blog op de
website van Celeste, de niche
parfumerie die ze met
mamma Antoinette in de Frederikstraat heeft opgezet.
,,Over parfums kan ik alles
vertellen. Maar ook over
rugby en voetbal; sporten
waar ik dol op ben. En over
gezellig met vriendinnen uitgaan. We komen graag in café
de Kleine Witte in de Mallemolen. Daar werk en woon ik
vlakbij, dus dat is makkelijk.”

Z Maja Steenwijk weet wie
je allemaal kunt bellen.

Agenda over
’t parlement
De Wassenaarse zakenvrouw
Maja Steenwijk heeft deze
dagen de handen vol aan de
bekende Parlementaire
Agenda 2016. De al weer dertigste editie verschijnt half december. Ze heeft zelfs premier
Mark Rutte een voorwoord
weten te ontfutselen.
,,Een heel mooi voorwoord
zelfs,” verbetert Steenwijk die
opsomt hoeveel foto’s, namen,
adressen en telefoonnummers
er allemaal in staan. Die van
alle ministers, staatssecretarissen en secretarissen-generaal, vanzelfsprekend. Ook die
van de leden van de Eerste en
Tweede Kamer, van de Raad
van State, Nationale Ombudsman, van de Algemene Rekenkamer en nog veel meer. Commissarissen van de Koningin,
Leden van Gedeputeerde Staten en de ambassades staan er
in, plus Calendarium 2016.
Voor info, stuur een mailtje
naar mc@steenwijk.groot.nl.

Een lange rij diplomaten en zakenmensen schuift in het Crowne Plaza
Promenade hotel aan om de Algerijnse ambassadeur Nassima
Baghli te feliciteren met de nationale dag van haar land. Er klinkt Algerijnse muziek. Naast haar prijken
twee grote portretten van koning
Willem-Alexander en president
Abdelaziz Bouteﬂika, broederlijk
naast elkaar.
,,Happy birthday? Dat is ook
goed hoor. Deze dag is ook een verjaardag,” reageert Baghli naar een
van de gasten. Dat is ook zo. Algerije
viert de dag van de revolutie. In november 1954 verklaarde het Front de
Libération Nationale daar de oorlog
aan de Franse machthebbers. Deze
bloedige onafhankelijkheidsoorlog
duurde tot 5 juli 1962.
Grootinvesteerder Jaap Vaandrager is een van de vele zakenmensen die de ambassadeur komen
feliciteren. De 78-jarige president

van Elzas Holding kent de Arabische markt op z’n duimpje maar het
Nederlandse bedrijfsleven nóg
beter. Het liefst investeert hij in
jonge bedrijven en brengt die op de
wereldmarkt.
Stadsambassadeur
jhr.
mr.
Alexander Beelaerts van Blokland is er. Hij beweegt zich, als altijd, als een vis in het water in het
receptiegevoel.
En Ehsan Turabaz, die als manager International Sales van Inter
Ikea, hier ook goede contacten
heeft. Ook ambassadeur Vjosa Dobruna (Kosovo). De diplomate praat
net zo hoffelijk over ons land als
haar collega Baghli. ,,I love Holland,”begint ze. ,,Jullie hebben een
open democratie. Waarin ieders mening, vrij naar voren kan komen. En
in het parlement gehoord kan worden. Dan is er beautiful Scheveningen. Ik ben dol op ﬁetsen en dat kan
hier ook zo goed.”

Z Ter gelegenheid van de nationale dag van Algerije ontvangt ambas-

sadeur Nassima Baghli (l) haar collega Vjosa Dobruna (Kosovo).

Op grote tafels staat een Algerijns
buffet. We proeven van gerechten
als harira met kikkererwten en

lhem lahlou (zoete lamsstoofpot). Of
iets wat daarop lijkt. Lekker. En als
toetje crème brûlée met chocolade.

Ambassadeursverzotopkunst

D

e Verenigde Naties zouden er bijna een
voorbeeld aan kunnen nemen. Zeventien ambassadeurs en andere diplomaten van even zoveel landen en meer dan
vijftig kunstenaars (met driehonderd
van hun werken) lieten in Wassenaar zien dat
kunst de mensen tot elkaar brengt.
,,Het is vier weken lang op de vernissages net
zo druk geweest als vanavond,” zegt galeriehouder Carel Reisch. Hij kijkt glimlachend naar het
gekrioel van het corps diplomatique in het koetshuis naast kasteel de Wittenburg. Ambassadeurs
die kunstenaars omarmen en zelfs kunst uit andere landen bewonderen en fotograferen.
We hebben dan al een rondgang gemaakt langs
alle kunst, te veel om op te noemen, ook langs de
prachtige open-mondjesbeelden van zijn vrouw
Patries van Dorst, naar wie de galerie is vernoemd. Beiden hebben samen met Mayelinne de
Lara van Diplomat Magazine de 1ste Embassy
Art Exhibition samengesteld. De ambassadeurs
van Italië, China, Kenia, Venezuela, Iran, Pakistan, Estland, Armenië, Oekraïne, Libanon, Servië, Kosovo, Bangladesh, El Salvador, Tunesië, Georgië en Slovenië hebben gezorgd dat belangrijke
kunstenaars hier (nog tot zondag) exposeren.
,,Zoveel landen,” herhaalt burgemeester Jan
Hoekema. ,,Dit lijkt wel de kwaliﬁcatie voor het
EK voetbal, dat Nederland verspeelde.’’
Hij is de derde in een rij van liefst negen sprekers, allemaal kunstminnaars, waarbij alleen het
praatje van de Italiaanse ambassadeur Francesco Azzarello eruit springt. Sommige kunst
hier maakt de lijdensweg van te moeten luisteren

Z Kunstenares Patries van Dorst (midden, blokjesjurk), naast haar burgemeester Jan Hoe-

kema en achter hen nog net zichtbaar galeriehouder Carel Reisch te midden van diplomaten
en kunstenaars uit Armenië, El Salvador, Italië en Venezuela. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

naar die litanie gelukkig weer goed. Neem de
schilderijen van Rodolfo Oviedo Vega (El Salvador) en die van Vladimir Soghomonian (Armenië) en het werkelijk schitterende werk van diens

landgenoot Paylak Vanikyan. Daar zeggen we
meteen bij dat wij van kunst en cultuur geen verstand hebben, dat ook niet pretenderen en alleen
maar kijken naar wat we écht mooi vinden.

Societydame over erotiek

Z Societydame Muriël Kasmin. De bundels Erotica liggen op tafel.

Ze is keurig lid van de Lionsclub
Den Haag Universal, woont in
Wassenaar, is vaste gast op de Societylunch en kent zóveel BN’ers.
Muriël Kasmin heeft ook een andere kant. Ze schrijft erotische gedichten. Haar zinnenprikkelende
ballades staan in de bundel Erotica, waarin ook dichtwerk van
anderen staat. Met rode wangen
lazen we de poëtische uitbarstingen over vele verborgen verlangens, over haar roos. Over fantasieën onder de lakens. De Wasse-

naarse societydame is niet onder
de indruk als we haar vragen of
die gedichten écht van haar hand
zijn. ,,Jazeker. Ik ben kunstenares,
ik schilder, schrijf en dicht wat ik
voel. Of fantaseer.”
De verzameling erotische gedichten is voor uitgeverij Spleen zo’n
succes geworden dat er een
tweede bundel (Erotica 2) is verschenen. Hierin pakt Kasmin met
name uit over ‘de lust van nette
heren’. Wie de schoen past, trekke
hem aan. Of uit.

