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B
ij juridische afdelingen van in Den
Haag, maar ook in Parijs, Bonn en Pe-
king gevestigde internationale bedrij-
ven schrikken ze wakker als in een
vriendelijk mailtje de bemoeienis van

het Haagse advocatenkantoor Spiegeler wordt
aangekondigd.
Over zaken wordt vandaag echter nauwe-

lijks gesproken. Niet omdat deze nog onder de
rechter, van welk land dan ook, zijn. Maar
omdat de roodharige mr. drs. Brigitte Spie-
geler met haar jaarlijkse Cocktail de la Ren-
trée viert dat zakenleven en juristen na de
zomer weer aan de slag zijn gegaan.
Voor de partij moeten haar gasten in de

Oranjestraat dan wel eerst een trits trappen
naar de burelen beklimmen. Want de door
eregast TomWetemans (70), bekend society-
lid, aangekondigde lift is er nog steeds niet.
We maken kennis met de Franse jurist

Alexis Dana, bekend van de Parijse Balie, en
met mr. Brigitte en de andere partner (ook
haar echtgenoot) mr. Michiel Heffels die in

de lichtstad aan Rue Bayard nog een kantoor
hebben.
In een kamer met bureaus en stapels wet-

boeken en volgekrabbelde notitieblokken -
vást vol juridische haarkloverij - hebben ad-
vocaat Lena Kröger en rechtsanwältin Fran-
ziska Pechtl, kantoorgenoten, hun toga’s en
de losse witte befjes aan de kapstok gehangen.
In het volgende kantoor wordt geborreld

door Ruud van der Lem van Drone-Solutions
en Nicole Zeldenrust de Beaufort. Nicole is
niet alleen echtgenote van Van der Lem, maar

ook exclusief agent van een selectie van de
beste Franse streekproducten.
Deze Wassenaarders zijn, naast hun eigen

vakgebieden, ook bezig met het opzetten van
de International Independent Cadastre Foun-
dation. Zoiets als in Nederland, maar dan in-
ternationaal.
,,Zo’n organisatie is nodig,” zegt gastvrouw

mr. Brigitte, die zich bij dit gezelschap heeft
gevoegd. ,,Overal op de wereld hebben ze heus
wel iets wat op een kadaster lijkt. Maar ner-
gens is het zo goed geregeld als in Nederland,
waar het kadaster vastgoed- en geografische
informatie registreert. Een wettelijke taak die
de rechtszekerheid borgt: wat is van wie, waar
lopen de grenzen?”
De drie netwerkers krijgen bijval vanMaria

Berkenveld die meer dan 20 jaar ervaring
heeft in de bankensector, met name wat be-
treft de dealingroom, hypotheken en private
banking.
De oud-bankier, die nu baas is van het bu-

reau Brightideaz dat ondernemers helpt, heeft

een aardig nieuwtje. ,,Ik ben gevraagd als
commercieel directeur van de vestiging die De
Surinaamsche Bank, de DSB, in Nederland wil
gaan openen.”
Berkenveld vertelt dat daar heel wat aan

voorafgaat. ,,Zo is er uiteraard een vergunning
nodig van De Nederlandsche Bank en ook
van de Europese Centrale Bank.”
Maria schatert: ,,DSB is de grootste han-

delsbank van Suriname en bestaat al 150 jaar.
Maar toeristen in Paramaribo weten niet wat
ze zien als ze DSB zien staan. Die denken dat
het de failliete bank van Dirk Scheringa is.
Het is het meest gefotografeerde logo.”
Een etage lager staat, tussen de advocaten,

Isabelle Lebrocquy van oPuce. Zij is direc-
teur van dit arbeidsbemiddelingsbureau dat
betaald werk zoekt voor mensen die hersteld
zijn na kanker. Prachtig initiatief.
We zien Helmut Hetzel, Duits correspon-

dent in de Benelux, met een grote hoed. Boven
zijn geroezemoes uit klinkt het ploppen van
een champagnefles.

Z Heel Holland bakt weer, sinds zondag. Jacqueline Roos (l) en Heleen van ’t Spijker ook. Niet op tv, maar
bij de kookclub Les Amis de Cuisine. Flute met prik, kers en glitters. Die horen erbij. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

Vrolijkheid ten top op de Cocktail de la Rentrée, dé borrel om na de zomer de terugkeer naar
het keiharde dagelijkse leven te vieren. Dat zorgde voor drukte bij Spiegeler advocaten in de
Oranjestraat. Iedereen werd ontvangenmet bubbels. Of met Spamet framboos. Best lekker.

Z De Duits-Nederlandse advocaat Lena Kröger (l) en Franziska
Pechtl. Achter hen hangen hun toga’s met de witte befjes.

Z Ruud van der Lem en echtgenote Nicole Zeldenrust de Beaufort (m)
met mr. drs. Brigitte Spiegeler, advocaat in Nederland en Frankrijk.

Z Mr. Hans van Bemmelen, consul in ruste, met stagiaire
Anna Melchers en de Franse pleiter mr. Alexis Dana.

Z TMF-baas Jochum Haakma (l), Isabelle Lebrocquy van
oPuce en Herwin de Boer van de Franse KvK.

Z Kunstenaar Nicole Donkers (l), Maarten van der Heij-
den (Marma Vastgoed) en Maria Berkenveld.
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Tips? Mail: BijOnsinDenHaag@ad.nl
of schrijf naar BOIDH, stadsredactie,
Postbus 16050, 2500 AA Den Haag.bij ons inDENHAAG

Toeristen in Paramaribo
denken dat DSB de naam
van die failliete bank is
–Maria Berkenveld


