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ZAmbassadeur Luis Arias (l.) met z’n gasten en Juan Carlos Reyes (r.).

DiplomatieophetKasteel
Onder het toeziend oog van tal
van collega-diplomaten opende
ambassadeur Luis Arias van de
Dominicaanse Republiek gister-
avond de tentoonstelling van zijn
landgenoot Juan Carlos Reyes.
De beroemde kunstenaar uit de
Dominicaanse Republiek expo-
seert tot begin december in het
Wassenaarse kasteel De Witten-
burg. Op zijn Masters Painting
Exhibit werd Reyes omringd door
ministre-conseiller Eugenio
Matos en Ludwig Garcia. Ook

door dr. Mayelinne De Lara, me-
deoprichter van de door expats
veelgelezen on-line Diplomat Ma-
gazine The Hague, een van de
sponsors van de expositie. De ge-
schonken mamajuana, een natio-
naal drankje, maakte de tongen
los. Met heimwee spraken vooral
de vrouwelijke diplomaten over
hun thuisland, op het eiland His-
paniola, in het Caribisch gebied.
In het westen grenst de Domini-
caanse Republiek aan Haïti, in
het oosten ligt Puerto Rico.

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

Z Bert de Boer gaf zijn villa
en zijn wijn dezelfde naam.

‘Verdwaalde
boerbijKLM’
We hebben het uiteraard niet
over voormalig KLM-topman
Camiel Eurlings, maar over de
Sauvignon Blanc 2013 van
wijnimporteur Bert de Boer.
Zijn Zuid-Afrikaanse wijn
wordt momenteel in de World
Business Class geschonken.
Aan de voet van de Tafelberg
ligt De Verdwaalde Boer, in
Constantia, het oudste wijnge-
bied daar. De villa werd ge-
bouwd door De Boer, die
daarmee een lange familietra-
ditie voortzet. Hij is de derde
generatie die een huis met de
naam De Verdwaalde Boer
bezit, nadat zijn opa en vader
eerder in de gelijknamige fa-
milieboerderij in Wijdewor-
mer (N.H.) woonden. Toen
Bert de kans kreeg om zijn
eigen villa te bouwen, hoefde
hij niet lang na te denken
over een naam voor de villa
en later ook de wijn.

ZMady Tims is een bekend
oud-korfbalinternational.

‘Unmomento’
voorkorfbal
Businessbox ‘En Un Momento
d’ADO’ in het Kyocera Stadion
wordt volgende week woens-
dag wederom omgedoopt tot
Sport Netwerkcafé.
Vaste onderdelen in het pro-
gramma zijn ‘Het Podium’ en
‘De Kwestie’. Hierin discussië-
ren gasten onder leiding van
Rob Langeveld over een ac-
tueel sportthema.
,,In Het Podium wordt aan-
dacht besteed aan De Haagse
Korfbaldagen en aan diverse
nieuwe sportinitiatieven,”
aldus Langeveld. ,,En in De
Kwestie praten we over de
mogelijkheden om het imago
van verschillende takken van
sport in de regio Zuid-Hol-
land/West te verbeteren.”
Oud-korfbalinternational
Mady Tims doet mee aan de
discussie of de korfbalsport
voordeel heeft van het imago
van familiesport, of juist niet.
Van het programma worden
opnamen gemaakt die wor-
den uitgezonden op Infothuis.

Entoenwarenernogmaar...
De eerste Nederlandse druk verscheen in 1948
onder de titel Tien kleine negertjes bij Sijthoff,
maar het bestverkochte boek van Agatha Christie
kreeg in 2004 de titel En toen waren er nog
maar... Een toepasselijke kop ook voor The New
Ambassadors Trade Meeting die van de week in
het World Trade Center The Hague in het Bea-
trixkwartier werd gehouden. Want van de tien
nieuwe ambassadeurs kwamen er eergisteren
maar acht opdagen. Die van Ghana en van Alba-
nië hadden andere verplichtingen.
,,Het is een nieuw evenement,” had initiatief-

nemer Andrew van Esch van Dæsch Creative
Concepts van tevoren gezegd. ,,Waarbij ambassa-
deurs de gelegenheid krijgen om in korte tijd de
meest belangrijke mensen van de verschillende
organisaties op het gebied van internationale
handel en handelsbevordering te ontmoeten.”
Zo gezegd, zo gedaan. De kersverse ambassa-

deurs Joseph Cole (Malta), Igor Popov (Mace-
donië),Mikalai Baysevich (Belarus),Maria Caffi
(Chili), Janet Lowe (Nieuw Zeeland), John
Neary (Ierland), Orsolya Szijjártó (Hongarije)
en Konstantine Surguladze (Georgië) versche-
nen stipt op tijd. Dat was nog best een klus; de
laatstgenoemde twee moesten woensdag eerder
op de dag (evenals de Zuid-Afrikaanse ambassa-
deur Bruce Koloane) eerst hun geloofsbrieven
aan koningWillem-Alexander overhandigen.
Oud-ambassadeur Frans Engering, nu voor-

zitter van WTC The Hague, hield de diplomaten
voor dat het WTC niet alleen een meer dan be-
langrijke functie vervult als hét centrum voor in-
ternationaal zakendoen. Maar ook dat de gasten

met vragen rondom handel en investeringen hier
terechtkunnen bij het Nederlands Centrum voor
Handelsbevordering (NCH) en het WestHolland
Foreign Investment Agency (WFIA). Op de recep-

tie verschenen nu eens geen schalen met bitter-
garnituur. Nina Smulders van NH Hotel Den
Haag (ook onderdeel van het WTC) trakteerde de
ambassadeurs op tal van exquise gerechtjes.

ZWTC-voorzitter Frans Engering (vooraan, vierde van links) geflankeerd door de nieuwe am-
bassadeurs van Malta, Macedonië, Belarus, Chili, Nieuw Zeeland, Ierland, Hongarije en Geor-
gië. Daarachter staan de vertegenwoordigers van o.a. NCH en WFIA. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

Tot eind jaren negentig waren de ontvangsten van nieuwe ambassadeurs dood-
normaal. De Haagse gastvrijheid werd veel geroemd en toch kwam er de klad in.
Gelukkig heeft WTC Den Haag de handschoen opgepakt en is nu weer gastheer.

‘Hetwordtnogsteedsmaargeenherfst’
De herfstborrel van Business Haag-
landen staat altijd, en terecht, hele-
maal in het teken van de vallende
blaadjes. Stropdassenkoning Tony
Tetro zit lekker ontspannen op het
terras. Aan een glas plat water. Op
die manier is hij al 68 kilo van z’n
imposante figuur kwijtgeraakt.
,,Maar zoals je buiten op het Plein
ziet: het is nog steeds geen herfst,”
schampert uitgever en organisator
Rob Truijens in het Italiaanse res-
taurant Gusto. ,,Terwijl ik net al
tegen de bomen heb staan schoppen
om te kijken of de blaadjes er af val-
len. Maar nee. Het wordt nog steeds
maar geen herfst.”
Zijn medegastheer Damiano

D’Alba van de Entrada Restaurant
Groep wenkt zijn bedrijfsleider
Johnny Lammers. Het restaurant
heet Gusto, mangia e bevi en dat
laatste is Italiaans voor eten en drin-
ken. Dus mogen de exclusieve Itali-
aanse wijnen en de schalen met

hapjes als vegetarische bitterballen
en pizzabolletjes als de wiedeweerga
doorkomen. Aan de wanden prijken
wereldberoemde schoonheden als
Gina Lollobrigida, Sophia Loren en
Claudia Cardinale en ook filmle-
gende Marcello Mastroianni (1924-
1996). Bij leven zou de acteur heb-
ben genoten van Iris van der
Waals, Cher Bos, Belinda D’Alba
en Massy Naimi die hier rondtrip-
pelen.
Eddie Kolenbrander, vroeger be-

kend van muziekcafé De Paap en
Club XS2, kijkt met genoegen naar
het frivole woensdagavondgebeu-
ren. La Dolce Vita, oftewel het zoete
leven. In zijn Italiaanse restaurant
Di Sopra aan de Schokkerweg óp
Scheveningen is het meestal ook zo
druk. Neil de Poorter, pensionado
van Wegener, kijkt glimlachend
naar Johan van Herk, senior ac-
countmanager bij Omroep West.
,,Nee hoor, ik heb geen heimwee,”

zegt hij er bij. ,,Ik heb het thuis naar
mijn zin.” Zakenmensen schieten in
de lach en bestellen nog maar een

glaasje vino. Het is tóch gratis. ‘Do
like the Italians do’ is dan ook het
motto dat op de uitnodiging staat.

Z V.l.n.r. Belinda D’Alba, Cher Bos, Iris van der Waals en Massy Naimi
kunnen zó meespelen in een nieuwe filmversie van La Dolce Vita.
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