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Uitgeefster
Annerieke
Simeone
tussen
Calla’s
(*)-chef
Marcel van
der Kleijn
(l.) en
stadsmar-
ketier Frits
Huffnagel.
FOTO’S DE
TELEGRAAF

Garoeda herrijst als
Garuda

Illustratrice Margot van
Huijkelom (l.) met curator
Nicole Uniquole.

Richard van
Leeuwen 
en Mady 
Wigleven 
doen 
Garoeda
her-
rijzen.

Binnen in het hippe
restaurant reikte
uitgeefster Annerie-
ke Simeone de nieu-

we editie van haar jaarlijk-
se glimmende magazine
over de hofstad uit aan een
keur van (ex-)Hagenaars.
Onder hen tentoonstelling-
maakster Nicole Uniquole,
onlangs door mode- en
cultuurblad Harpers Ba-
zaar uitgeroepen tot
vrouw van de week. Omdat
ze met haar expo in Mi-
laan de Nederlandse kunst
op de kaart heeft gezet.

Koningshuis
„Volgend jaar open ik

een tentoonstelling in het
Duitse Fulda over het Ne-
derlandse koningshuis”,
vertelde ze enthousiast.
Samen met schrijfster
Reinildis van Ditzhuyzen,
die alles over de Oranjes
weet.” Koning Willem I
regeerde als prins Willem
Frederik tussen 1802 en
1806 over het kleine vor-

stendom. Volgend jaar is
het 220 jaar geleden dat hij
daar de troon besteeg.
„Behalve koning Willem II
en koning Willem-Alexan-
der waren al onze konin-
gen en koninginnen met
een Duitse of Duitser ge-
trouwd”, weet Nicole.
„Daarom beschouwen de
Duitsers ons koningshuis
ook als het hunne.”

De Haagse oud-wethou-
der ’city marketing’ Frits
Huffnagel heeft inmiddels

heeft inmiddels een eigen
stadsmarketingkantoor.
„We adviseren onder meer
over de vernieuwing van
badplaats Kijkduin”, ver-
telde hij. Niet toevallig
staat dat project ook in het
magazine, dat onder de
naam Bij ons in de residen-
tie al tien jaar een begrip is
in Haagse kringen. 

De VVD-coryfee had
geen begrip voor de prik-
weigeraars: „’Je weet maar
niet wat erin zit’, zeggen
jonge vrienden tegen mij.
Dan antwoord ik: ’Maar je
neemt wel een pilletje op
een dansfeest. Alsof je wel
weet wat dáár inzit’.”

Maar er was ook goed
Haags nieuws: het iconi-
sche Indonesische restau-
rant Garoeda gaat binnen-
kort weer open. Maar dan

als Garuda by Ron Gastro-
bar Indonesia. „Een ’u’
vond ik beter staan”, ver-
klaarde manager Mady
Wigleven, wier vriend
Richard van Leeuwen ook
eigenaar is van alle Har-
bour-Clubs. „We zijn in
Eindhoven bezig met de
verbouwing van de Kar-
pendonkse Hoeve tot
Harbour Club”,
vertelde hij. Be-
nieuwd of de Phi-
lips-bonzen er nu
weer gaan eten.

Heerlijk zo’n typisch Haagse bijeen-
komst. En dat in het splinternieuwe
Voco Hotel, het voormalige ABN
Amro-gebouw op de Kneuterdijk met
uitzicht op het monumentale Lange
Voorhout in herfsttooi. Alleen de
mondkapjes oogden 21e-eeuws.

Natuurlijk is de
Zeeuwse commissaris
Han Polman het ge-
zicht van de provincie.
Maar Zeeland heeft
ook iemand die de
smaak van de provincie
vertegenwoordigt: de
voorzitter van de Stich-
ting Promotie Ooster-
scheldekreeft. De flam-
boyante Luit Ezinga

wordt in deze
Zeeuwse

ambassa-
deursfunc-
tie opge-
volgd door
de goed

ingevoer-
de Nelle-

ke Launspach. Zij is
degene die de volgende
opening van het sei-
zoen organiseert, op 31
maart, waarvoor jaar-
lijks heel Zeeland bij-
eenkomt. Vaak inclu-
sief de commissaris! 

Kookboeken
Nelleke Launspach is

onder meer hoofd
fondsenwerving van de
landelijke stichting
Cure for Cancer, direc-
teur van de Maat-
schappij voor Nijver-
heid en Handel,
schrijfster van kook-
boeken en uitgeefster
van het blad Zeeland.

Nieuwe Zeeuwse
ambassadeur

Nelleke
Launspach
met Luit
Ezinga.
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