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Traditie op de Denneweg
De auto’s moesten stapvoets rijden op de Haagse Denneweg om de gasten
van het verjaardagsfeest van ondernemerpresentator Frits Huffnagel, die
op straat voor café De Landman stonden, de tijd te geven aan de kant te
gaan.

V.l.n.r. premier Mark Rutte, de jarige ondernemerpresentator Frits Huffnagel en makelaar Cor van
Zadelhoff. FOTO’S JOS van LEEUWEN en De Telegraaf

Een bestuurder van een Jaguar verloor echter zijn geduld en trok op waardoor de
aanwezigen pijlsnel opzij moesten springen. Niemand minder dan Commissaris van de
Koning Jaap Smit van ZuidHolland werd licht door de auto geraakt. „Hij reed tegen
mijn hiel”, zei de commissaris, om vervolgens onverstoorbaar een slokje bier te nemen
en zijn geanimeerde gesprek voor te zetten.
Frits Huffnagel genoot van de avond en de vele vrienden en relaties die op zijn feest
waren afgekomen. „Niks is mooier dan in je stamkroeg je verjaardag te vieren”, riep hij
uit. „Vooral als die in zo’n gezellige straat als de Denneweg staat. De traditie zijn
verjaardag in het bekende gaycafé van Michel van der Ree en Willem Kerver te vieren,
stamt nog uit de tijd dat hij wethouder in Den Haag was.
Een van de gasten was premier Mark Rutte, die veel bekijks trok toen hij, gekleed in een
zomers overhemd, de Denneweg kwam opgelopen. „We kennen elkaar al jaren, uit de
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VVD”, vertelde de ministerpresident. Frits deed onder meer in 2006 voor mij de
campagne voor het interne lijsttrekkerschap van de VVD.” De strijd ging toen tussen
hem en Rita Verdonk. Rutte viert vakantie en gaat begin augustus naar Rio voor de
opening van de Olympische Spelen. „Ik verheug me er erg op. Daarna begint het werk
weer.”
De premier arriveerde samen met makelaar Cor van Zadelhoff, met wie hij in de Haagse
binnenstad een hapje had gegeten. Ik ben een fervente VVD’er”, aldus Van Zadelhoff. De
vastgoedtycoon maakte zich grote zorgen over Turkije. „We kunnen toch niet tolereren
dat de problemen daar ook hier in Nederland uitgevochten worden.”
Van Zadelhoff vertelde dat het tot voor kort in Amsterdam drijvende Good Hotel, dat
eigendom is van hem en de Good Hospitality Group van Marten Dresen, in september
naar Londen verkast. De voormalige bajesboot voor illegalen ligt nu in Zaandam voor
een verbouwing. Het gevaarte zal ook in de Britse hoofdstad als hotel en
opleidingcentrum voor hotelpersoneel fungeren. „Hij mag daar vijf jaar blijven liggen,
vlak bij London City Airport”, aldus de makelaar.
Voormalig PvdAburgemeester Peter Rehwinkel van Groningen was ook van de partij.
Samen met zijn partner Michel Zeegelaar, verslaggever bij het tvprogramma Spoorloos.
Sinds zeven maanden is Rehwinkel weer terug na zijn avontuur in Barcelona als
rampenmanager. Nu werkt hij in Amsterdam bij een organisatie die strijdt voor de
ontwikkeling van hivvaccinaties. Over zijn curieuze vertrek uit Groningen ontstond
destijds veel ophef. „Dat had ander gemoeten, soms gaan de dingen ongelukkig”, stak de
PvdA’er de hand in eigen boezem.
Voormalig VVDleider en oudminister Ed Nijpels complimenteerde zijn partijgenoot en
exkamerlid MarkVerheijen met de biografie die hij heeft geschreven over de liberale
VVDcoryfee uit de jaren zestig en zeventig Harm van Riel. Nijpels diste meteen een
anekdote op. „Van Riel was fractievoorzitter in de Eerste Kamer en als wij met het
hoofdbestuur van de jonge liberalen, de JOVD, met hem gingen eten dan lootten wij wie
er tegenover hem moest zitten. Hij praatte en at namelijk tegelijkertijd en dan kwam er
wel eens wat consumptie vrij.”
Telegraafcolumniste Annemarie van Gaal deelde mee dat haar huwelijk van volgende
maand met zakenman Rhandy Macknack in het Amsterdamse hotel The Grand
plaatsvindt. „Ze hebben daar een mooie, nieuwe tuin.”
Schrijfster Yvonne Keuls onthulde dat haar uitgever Ambo in november een bundel van
ruim 800 pagina’ s gaat uitbrengen met alle verhalen die zij ooit heeft geschreven.
Jong, zoals de bekende tassenontwerper Omar Munie en oud, zoals cabaretier Paul van
Vliet, die op de Denneweg is geboren en weer in de buurt woont, waren aanwezig in de
overvolle kroeg waar nog tot in de late uren werd doorgefeest.
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