
Hoe het eigenlijk ‘heurt’ voor de so-
ciety weet Yvonne van der Kroft,
directeur van bureau Etiquette à la
carte, als geen ander. De Wasse-
naarse kent haar pappenheimers in
de betere kringen. ,,Die zoeken na-
tuurlijk ook op datingsites naar be-
schaafde singles. Terwijl sommigen
zelfs geen flauw idee hebben of ze
bij het eerste afspraakje kunnen vra-
gen om een dame op te halen. Of
thuis te brengen,” lacht de etiquette-
expert en somt bij haar koffie ver-
keerd in Auberge de Kieviet moeite-
loos nog tien veelgemaakte blunders
- ook van vrouwen - op.
Ze benadrukt dat als iemand, on-

geacht afkomst, weet hoe hij of zij
zich moet gedragen en wat er ver-
wacht wordt, iedereen vanzelfspre-
kend meer zelfvertrouwen heeft.
,,Dan straal je ook iets uit.”

Van der Kroft en haar trainers
geven klanten op vrijersvoeten ook
trainingen en workshops op maat
in tafelmanieren, gastheerschap, so-
ciale omgangsvormen, maileti-
quette, kledingadvies, maar ook in
het gebruik van sociale media.
Dat is vooral van de laatste jaren,

zegt Yvonne, die haar trainings- en
adviesbureau in 2008 in Wassenaar
is gestart. Zakelijke opdrachtgevers
als gemeenten en banken, maar ook
de advocatuur klopten al vanaf dag
één aan. ,,Maar etiquette is geen
kwestie van alleen maar moeten,”
waarschuwt ze. ,,Dan werkt het niet.
Omgangsvormen en beleefdheidsre-
gels maken sociale situaties juist
makkelijker. Daar gaat het om. Ze
zijn ook bedoeld om de omgang tus-
sen mensen prettiger te maken.
Vriendelijk zijn en bijvoorbeeld res-

pect voor ouderen tonen, dat is ook
een vorm van etiquette. De manier
waarop je iets vraagt. Met een glim-
lach bereik je meer. Het zijn sim-
pele dingen, maar het werkt wel.”
Namen wil Yvonne niet noemen

maar er zijn ook topmensen in het
bedrijfsleven die geen tafelmanie-
ren kennen. ,,Hoe het echt hoort;
dát vertellen we ze in een workshop.
Dan zit iemand toch meer op z’n
gemak.”
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� Bert Jansmamet partner Milena en broer Kees. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

BertJansmainHet Paradijs
De bekende Haagse toneel- en
jazzcriticus Bert Jansma heeft gis-
teravond, ter ere van zijn 70ste
verjaardag en zijn grote verdien-
sten, een portret gekregen in de
eregalerij van de Koninklijke
Schouwburg. Maar eerst werd hij
in Het Paradijs, de zolderzaal, in
soms emotionele speeches in de
spotlights gezet. Artistiek direc-
teur Oscar Wibaut en Coos Ver-
steeg, hoofdredacteur van Den
Haag Centraal, roemden Jansma
die meer dan 25 jaar toneelcriti-

cus was bij Het Binnenhof en bij
de Haagsche Courant en nog
steeds bij DHC als columnist en
recensent werkt. ,,Jansma is een
van die zeldzame critici die grote
kennis van het toneel en het re-
portoire paart aan een grote
liefde voor het vak. En wiens al-
tijd goed gefundeerde oordeel ook
door acteurs en regisseurs erg
wordt gewaardeerd.” Het portret
is gemaakt door de bekende foto-
graaf Pan Sok. Bert Jansma is de
eerste criticus in de eregalerij.

LEO
VANDER
VELDE

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

�Wilma Rijnierse heeft de
superpuzzel nog niet af.

‘Allekoppies
aanelkaar’
Toen VNO-NCW en SER-be-
stuurder Hans Rijnierse bij
zijn afscheid als CEO van ca-
teraar Sodexo tot non-execu-
tive chairman werd gepromo-
veerd kreeg ook zijn vrouw
Wilma Rijnierse een ge-
schenk. ,,Een enorme legpuz-
zel van duizend stukjes. Met
daarin al die koppies van de
mensen van Sodexo Prestige,”
vertelt zijn echtgenote. ,,Het is
wel een klus, maar het valt
nog mee, want ik heb met ie-
dereen daar een hele warme
band.”
Wilma verwacht dat het nog
wel even duurt voor het laat-
ste stukje is gelegd, maar wij
hebben een fijne tip. Eerst de
hoeken en de randen van de
puzzel maken. En dan kan het
het beste vanaf een zijkant
worden begonnen. Als dit niet
lukt, vanaf de andere kant op-
nieuw proberen.

�Maroesjka Verhagen, vol-
wassen dankzij sprookjes.

‘Dezegevan
hetgoede’
We schrokken ons een hoedje
en waren tegelijk gefascineerd
bij het zien van de soms boos-
aardig kijkende poppen van
Maroesjka Verhagen. Ze ex-
poseert vanaf zaterdag, samen
met Carlos van der Putten en
Léon van Opstal, in Galerie in
de Molen in Wassenaar. ,,Ik
ben groot gebracht met verha-
len. Ze waren onderdeel van
mijn opvoeding. Of mijn moe-
der ze nou voorlas uit oeroude
sprookjesboeken of zelf ver-
zon als we in de auto op va-
kantie gingen om ons ach-
terin stil te krijgen.”
Dáár zal haar plezier in het
maken van heerlijk griezelige
kereltjes en kerels van was,
papiermache en kippengaas
zijn ontstaan. Maar óók in de
krant. ,,De krant is mijn dage-
lijkse kost om op los te kun-
nen gaan waar ik in ben opge-
voed: een vurig verlangen
naar de overwinning van het
goede en de weg daar naar-
toe.” Dat horen we graag.

De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte aan
het Plein was deze week méér dan een baken
voor onze ambassadeurs in het Midden-Oosten
en hun Arabische collega’s in Nederland. Ze kwa-
men met zichtbaar plezier bijeen op het vijfde
Mena Trade Dinner van de Middle East and
North Africa Business Council van het Neder-
lands Centrum voor Handelsbevordering (NCH).
Daar werden ze ontvangen door Mena-voorzit-

ter Salim Rabbani en zijn plaatsvervanger
Ehsan Turabaz, manager International Sales van
Inter IKEA. ,,We treffen vanavond hier allemaal
goede vrienden,” monkelt Rabbani. ,,Met wie we
graag praten over samenwerking op het gebied
van onderwijs en economie.”
Sommige gasten noemen hem het evenbeeld

van zijn vader, die in de jaren zestig de markante
consul was van Koeweit en later van Jordanië.
Maar voordat er door het diplomatieke gezel-
schap en genodigden alsMayaMeijer Bergmans
en voorzitter Frans Engering van WTC The
Hague een vorkje kan worden geprikt, zijn er
eerst de speeches van NCH-voorzitter Jochum
Haaksma en Simon Smits, directeur-generaal
internationale economische betrekkingen bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar werkt
ook prins Jaime de Bourbon Parma (zoon van
prinses Irene) als speciaal gezant Natuurlijke
Hulpbronnen, maar die is verlaat.
Het diner vangt aan en verloopt voortreffelijk.

Dan kondigt NCH-managerMarloes Borsboom
nóg een bijzondere gast aan voor voorzitter Rab-
bani. De Wassenaarse burgemeester Jan Hoe-
kema. Die is niet zómaar naar De Witte geko-

men. De burgervader somt talrijke verdiensten
op van Rabbani. Zo is zijn dorpsgenoot voorzitter
van de Golfwerkgroep en zet zich in als ambas-
sadeur voor de stichting United World Colleges

Nederland, die jongeren uit de hele wereld een
kans geeft op onderwijservaring. Namens koning
Willem-Alexander wordt Salim Rabbani tot Offi-
cier in de Orde van Oranje Nassau benoemd.

� Salim Rabbani (m.), Borsboom, Haaksma en Turabaz, omringd door ambassadeurs Beets
(Koeweit), Westhoff (Saudi-Arabië), Steeghs (Egypte) en collega’s Abdelouahab Bellouki (Ma-
rokko), Saad Abdulmajeed Ibrahim Ibrahim Al-Ali (Irak), Ahmad Jalal Said Mufleh (Jordanië).

De eenmalige, dus mislukte afspraakjes via datingsites zijn eenWassenaarse eti-
quette-expert een doorn in het oog. Zij geeft de zoekenden tips om dat beter te
doen. En in DeWitte was een Midden-Oostendiner. Met een grote verrassing.

� Yvonne van der
Kroft van het Was-
senaarse bureau
Etiquette à la carte
gaat stijlvol door
het leven. Ook
door de regen.
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