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Liefhebbers van kerstﬁlms komen dezer dagen goed aan hun trekken. Oud-diplomaat Hans van Bemmelen dacht in Schotland aan The Polar Express. Politica
Gerdi Verbeet heeft haar kerstcadeau al. Jochum Haakma ook: Arie Haans boek.

LEO
VAN DER
VELDE

‘Neem voorbeeld aan dwergchimpansees’
Z Kerstvrouw Marloes Wesselink, met die mooie ogen.

‘2015 goed
beginnen’
Zojuist heeft ze meegerend
met een sportieve strandactie
voor dat geweldige Serious
Request. We kijken in weer en
wind naar Marloes Wesselink, professioneel beachvolleybalster, die met Laura
Bloem een ijzersterk team
vormt. ,,Na een break van een
maand sinds ons laatste toernooi in China, zijn we sinds
een paar weken weer gestart
met de fysieke training,” roept
de blonde sportster tegen de
wind in. ,,Momenteel werken
we aan onze kracht, coördinatie en conditie bij de tot best
gewaardeerde sportschool van
Den Haag verkozen Absolutely Fit in Scheveningen.”
Een goed begin is het halve
werk, lijkt haar motto. Nee,
dat ís haar motto. ,,Eind januari gaan we weer in het
zand beginnen. Het mooiste
dat er is.’’

Z Cheyenne Taal traint om
weer powermeid te worden.

Nóg ’n goed
voornemen
Uitzonderingen bevestigen de
regel dat sport op sportpagina’s hoort. En cultuur op cultuurpagina’s. Marloes Wesselink en Arie Haan zijn zo’n
uitzondering. Voetbalster
Cheyenne Taal helemaal.
Uitgerekend in haar eerste
seizoen bij de selectie van
Jong ADO Dames zit het dit
talent niet mee. De Scheveningse jongedame liep namelijk een ﬁkse blessure op. Toch
ging ze niet bij de pakken
neerzitten. ,,Ik ben meteen begonnen met keihard te knokken om, zo snel als mogelijk,
ﬁt op het veld terug te keren.
Dat is mijn belangrijkste doel
voor 2015.” Toch wil ze als
VWO-studente haar studie
niet laten versloffen. Maar als
het kan, brengt de tiener zoveel mogelijk tijd door in de
ﬁtnessruimte om haar kracht
te vergroten. Ook bij vorige
club Graaf Willem II VAC in
Wassenaar missen ze de sportieve jongedame nog steeds.

De jury van de stichting Gerrit den
Braber Muzeprijs blijkt niet over
één nacht ijs te zijn gegaan om
Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van
de Tweede Kamer, in het zonnetje te
kunnen zetten. ,,Zij heeft veelzijdige
verdiensten en is actief en bestuurlijk betrokken bij meer dan vijftien
organisaties op het brede maatschappelijke, culturele en muzikale
gebied,” aldus prof. Anton van der
Geld. Hij schetst, mede namens juryvoorzitter Sandra Wigmore, Verbeets verdiensten in de muzen.
We noemen alleen maar: bestuurssecretaris Nederlandse Bachvereniging, toezichthouder Anne
Frankhuis, directeur Koninklijke
Maatschappij der Wetenschappen,
bestuurslid stichting VSB poëzieprijs, voorzitter Nederlandse patiëntenfederatie en voorzitter van het
Rathenau Instituut. Ongelooﬂijk
toch. Voormalig premier prof. dr.
Jan Peter Balkenende is bij die

uitreiking van het laureaat aan Verbeet aanwezig. De voormalig minister-president kreeg de muzeprijs
zelf al eerder, evenals Maartje van
Weegen, concertpianist en componist Louis van Dijk, minister Ivo
Opstelten en tv-persoonlijkheid
Mies Bouwman.
Meteen na aﬂoop geeft professor
Anton, de in Haagse en Brusselse
societykringen bekende Vlaams-Nederlandse psycholoog, aan een
handjevol fans nog een privéles
over zijn stokpaardje: de ideale partner. ,,Bij de ideale partner ben ik geneigd om met een studieblik te kijken naar bonobo’s. Dat zijn dwergchimpansees die het allerdichtst bij
de mens staan.” Volgens de prof. zijn
mannetjes vriendelijk en beleefd en
in hun relaties onder de indruk van
de empathie én mentale kracht van
de vrouwtjes. ,,Zij passen zich met
hun levensstijl aan, wanneer zij zich
tot elkaar aangetrokken voelen.

Z Bij de kerstboom overhandigt prof. Anton van der Geld het rapport

aan Gerdi Verbeet. Links oud-premier Jan Peter Balkenende.

Echt apen van onze tijd, die ons
kunnen inspireren. Kijk ook eens
naar bonobo’s en zie hoe de manne-

tjes en de vrouwtjes met elkaar omgaan: soepel, sociaal. Zij komen heel
dicht bij de ideale partner.”

OpwegnaarhetKerstkasteel
Gisteren kwamen ze nog van boord in Newcastle.
Nu is de stop in Edinburgh voor oud-consul generaal mr. Hans van Bemmelen en zijn charmante Ierse partner Joan McNamara. Straks
gaat het Haagse stel met het boemeltje naar het
Schotse kasteel van vriend Hans Karel van Nieuwenhuizen. Eerst nog even naar de pub.
,,Die trein doet me een beetje denken aan de tijd
dat ik in Leiden rechten studeerde,” zegt mr.
Hans achter een stevige Guinness.
,,Als bijbaan was ik slaapwagenconducteur bij
de Compagnie Internationale des Wagons-Lits
en reed vaak naar Rome, Milaan, Genua, Nice en
Innsbruck.” Aldus van Bemmelen, die in 1970 Jos
Kieboom, de latere adviseur van premier Ruud
Lubbers en Maarten Engwirda, bekend van de
Europese Rekenkamer, als passagiers had.
,,Dat werd dus bier. Als conducteurs wisten we
daar weg mee en ook stookten we de verwarming
met kolen.” De oud-consul bleef bevriend met Jos
en ze kwamen elkaar weer tegen in het Vredespaleis waar zich nog een goede vriend, Ehsan Turabaz, consul-generaal van Afghanistan, bij hen
voegde. De nostalgische verhalen kwamen
boven. Over het schilderij dat Hans heeft laten
schilderen van de slaapwagen van de Edelweissexpress, zoals die in 1938 op het punt van vertrekken stond. Gasten thuis mag hij met de woorden
‘kijk maar, dat ben ik’, graag wijzen op de conducteur die op het doek is geschilderd. Een grapje
want toen was de oud-diplomaat nog niet eens
geboren. Eenmaal in Schotland doet de sfeer hem
weer een klein beetje denken aan de hartverwarmende animatieﬁlm The Polar Express. Over een

Z Jos Kieboom, Ehsan Turabaz en Hans van Bemmelen (vlnr) in het Haagse Vredespaleis.

Kieboom en Van Bemmelen zijn al meer dan veertig jaar ‘bevrind’ zoals ze het zelf noemen.
Turabaz inmiddels ook maar hij begon later aan de rechtenstudie. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

jongetje dat vlak voor kerst wakker wordt, uit het
raam kijkt en een stoomtrein ziet staan. De jongen stapt in. Hij weet nog niet dat hij het grootste
avontuur uit zijn hele leven tegemoet gaat. Zoiets

kan Hans van Bemmelen ook best overkomen.
Tijdens een spannende treinreis op weg naar een
kasteel. Niet op de Noordpool, maar in het
Schotse graafschap Dumfriesshire.

Arie Haan: ‘Nee, bestaat niet’

Z Arie Haan geeft het eerste exemplaar aan Jochum Haakma.

Arie Haan, bekend oud-profvoetballer en voormalig coach van het
Chinese nationale voetbalelftal
heeft het eerste exemplaar van
zijn boek ‘Nee bestaat niet’ overhandigd aan Jochum Haakma tijdens een bijeenkomst in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.
Haan gaf daar een grappige inleiding over hoe zijn boek, over het
land, waar hij als expat woont en
werkt, tot stand kwam. Oud-consul generaal Haakma ging daarna
in op de culturele verschillen en

wat hij noemt lost in translation
gevallen, die zich veelal voordoen
in het contact tussen Chinezen en
westerlingen. In zijn boek vertelt
Haan over zijn ervaringen in
China; ondersteund door ervaringen en meningen van elf succesvolle Nederlandse en internationale ondernemers in China. Verder haalt hij in zijn pennenvrucht
anekdotes op die ongewild het
verschil tussen succes en mislukking van zakendoen en werken in
China kunnen maken.

