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Ten slotte
‘Hij had een zwak
voor de gelaagdheid
van een stad’

Marijn Lems (33) is de nieuwe
programmeur podiumkunsten van
Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond in
Amsterdam. Hiervoor werkte Lems als
programmeur theater en dans voor
Theater De NWE Vorst in Tilburg.

Louis Bollee
Bescheidenheid
Wat: Grazia Red Carpet Awards.
Waar: Sofitel Legend The Grand.
Wie: Yolanthe Sneijder-Cabau, Kim Feenstra, Hadewych Minis,
Sylvana Simons, Jim Bakkum, Danie Bles.
Waarom: De eerste Grazia Red Carpet Awards van fashionglossy
Grazia, voor uitblinkende rodeloperkampioenen.
Wanneer: maandag 23 september, van 19.00 tot 23.00 uur.

Herman Beliën 1946-2013

Op stap gaan met de gepensioneerde historicus Herman Beliën was vrijwel altijd een
avontuur. De rijke Italiaanse geschiedenis intrigeerde hem. Met zijn bedrijf begeleidde hij
vaak stadswandelingen door Rome en Toscane. Maar ook een stad als Amsterdam liet hem
niet onberoerd. Eindeloos kon hij met zijn gevolg boottochten over de Amstel maken. “Met
oog voor finesse en opvallende gebeurtenissen,” zegt zijn vriend en UvA-collega Paul
Knevel.
Hij beschrijft hem als een universitair docent die er niet van hield ‘binnen de lijntjes te
kleuren’. “Als hij je iets wilde leren over de
Amsterdamse burgercultuur in de negentiende eeuw, deed hij dat aan de hand van details.
Als hij doceerde over de opkomst van de auto
in de Verenigde Staten, sprak hij niet over
Henry Ford, maar zette hij het nummer Paradise by the dashboard light op.”
Beliën werd door zijn collega’s geroemd
om zijn onuitputtelijke historische kennis, en
zijn grenzeloze interessegebied. Knevel: “Zo
belandde ik ooit met hem op Curaçao in een
tv-programma om te praten over slavernij.”
Voor de geschiedenisliefhebber maakte
het niet uit waar hij terechtkwam. “Dat was
het mooie aan hem. Als hij door de stad liep,
zag je zijn gedachtegang groeien, op zoek
naar de historische gelaagdheid van zo’n dynamische plaats. Daar had hij een zwak voor.
Vooral voor de buitenwijken, want die stonden voor hem symbool voor machtsverhoudingen en vernieuwing.”
Toen Beliën in 1964 aan de Universiteit
van Amsterdam begon als student geschiedenis, wist hij niet dat hij er zo’n groot deel van
zijn leven zou doorbrengen. Hij bleef als universitair docent nieuwste geschiedenis en
amerikanistiek ruim veertig jaar verbonden
aan deze universiteit. Beliën groeide op in een
katholiek gezin. Zijn vader was automonteur
en hij was het eerste kind dat ging studeren.
Dit maakte dat hij altijd met een bepaalde afstand naar het academische milieu keek.
Beliën was ook lid van de commissie-Van
Oostrom, die de canon van Nederland – een
chronologische samenvatting van de geschiedenis van Nederland – samenstelde. Ook publiceerde hij vanaf de jaren tachtig Dominicus-reisgidsen. Zijn laatste gids schreef hij
over Toscane en die is onlangs nog verschenen. Zijn uitgever Anaïsa Bruchner ontmoette
hem twee jaar geleden toen hij met pensioen
ging. “Herman was een gedreven en enthousiaste man.”
Wat ze zal vooral zal missen, is de wijze
waarop hij zijn reisverhalen met haar deelde.
“Iedere auteur levert zijn of haar beeldmateriaal digitaal aan. Herman niet. ‘Te veel moeite’
noemde hij dat. Dus leverde hij zijn foto’s persoonlijk af op een usb-stick, om vervolgens bij
elke foto zijn verhaal te doen.”
Herman genoot van het leven. Daarom
was het voor zijn collega’s een schok te horen
dat hij ongeneeslijk ziek was. Bruchner:
“Woensdag had ik hem nog aan de telefoon.
Hij was toen zijn vrolijke zelf. Bang voor de
dood was hij niet. Hij wilde verder leven.”

Schuim
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Harm Schweigman (42) is aangesteld
als general manager bij Nakko Media.
Nakko Media verkoopt advertentieruimte op mobiele telefoons en tablets.
Als general manager zorgt Schweigman voor de coördinatie binnen het
bedrijf.

Toneelscholen, coaches en bevriende stylisten kunnen je voor veel klaarstomen, maar een rode
loper blijft een opgave, vol soms letterlijke valkuilen. Zelfs prinses Beatrix was in maart, na omgerekend acht marathons op het tapijt, niet bestand tegen een gemeen stoepje.
Daarom organiseert tijdschrift Grazia een awardshow, voor de glamourvrouw die keer op keer
haar getergde hakjes schrap blijft zetten in zo’n met regen volgezogen death trap. In The Grand,
waar de vrouwen, zenuwachtig en strak in de strass, aan deftige Emmy Awardachtige tafels zitten.
Alle genomineerden spelen vanavond dezelfde kaart: vals of niet, ze zijn bescheiden. Georgina Verbaan: “Ik bén helemaal niet fashion forward!” Jim Bakkum: “Ik, de Stylish Man Award? Ik
koop mijn shirts bij Zeeman.”
Maar gespeelde nederigheid kan ook misgaan. Wanneer Victoria Koblenko de Red Carpet
Hairdo Award in ontvangst neemt, verklaart ze verontschuldigend: “Maar ik héb helemaal niet
het mooiste haar!” Waarna de hele zaal natuurlijk ‘wel hoor, meid’ moet roepen, maar alleen één
bits, bevestigend ‘nee’ uit een hoek klinkt. Victoria verbijt het aardig en daarna is het gelukkig
weer tijd voor feest. Alle dames hebben immers weer ongeschonden de rode loper overleefd.

Marieke van der Hart (29) werkt sinds
september voor ict-dienstverlener
Vancis uit Amsterdam. In het bedrijf
verzorgt zij de pr en communicatie over
de interne en externe organisatie.
Hiervoor werkte ze bij Yellow
Communications, waar zij ook de pr en
communicatie deed.
Presentatrice Sylvana Simons (l), hier met actrice Toprak
Yalçiner: ‘Ik had uitgerekend vandaag een hair disaster!
Eigenlijk wilde ik krullen. Dit is plan B! Dan verdien ík die
Red Carpet Hairdo Award toch?’

Actrice Liza Sips, winnares van de (hou je vast) Red Carpet
Most Talented Beauty Award, duikelde vanavond Edgar
Davids op, maar kwam aanvankelijk alleen naar het feest.
Lachend: ‘Minder gênant als ik niet zou winnen.’

Actrice Georgina Verbaan, hier met acteur Patrick Martens,
vindt mode leuk, maar trekt ook een lijn: ‘Ik heb vandaag
vrouwen over schoenen horen praten met een passie alsof
het het Midden-Oostenconflict betrof. Dat kan ik niet, hoor.’

Danie Bles (r), stylist van de sterren, hier met collega
Masha le Clercq, was verrast dat ze de prijs voor de beste
stylist in de wacht sleepte. ‘Ik ben toch niet een soort Fred
van Leer, die veel op tv is.’

Hilmar Mulder (l), hoofdredacteur van Grazia, hier met
model Kim Feenstra, presenteerde de avond met Valerio
Zeno en vond dat best spannend. ‘Ik ben blij dat ik dát niet
elke dag hoef te doen.’

Yolanthe Sneijder-Cabau (tweede van rechts), met zusjes,
werd verkozen tot style goddess, iets wat ze thuis niet vaak
hoort. ‘Nee, met Wes is het vaak Yoo, of liehief. Ik zal zeggen dat hij interessantere koosnamen moet verzinnen.’

Haroon Ali (30) stopt per 1 oktober als
hoofdredacteur bij Vice Benelux. Hij
was een jaar lang in dienst. Ali wil zich
volledig gaan richten op schrijven. Hij
zal als freelancer betrokken blijven bij
Vice.

Joren Lammertink (23) is onlangs
begonnen als accountmanager, afdeling
sales, bij Ravonet. Ravonet is
gespecialiseerd in webhosting- en
serverdiensten. Lammertink werkte
eerder als graduate voor het
Amsterdamse bedrijfje Fray.

Valeska Hovener
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