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Vicevoorzitter mr. Kaushilya Budhu Lall
noemt VBM graag de jongste businessclub,
maar voorzitter Pierre Heijnen spreekt liever
van de leukste ondernemersclub. ,,Ik wil het
programma ook kort, maar krachtig houden.
Want er staat ons lekker eten te wachten. Wet-
houder Henk Kool zou de nieuwjaarsspeech
doen, maar die is ziek. Dus heb ik hier Rabin
Baldewsingh, ook wethouder, maar minder
bekend.” ,,Minder bekend misschien, maar in
elk geval knapper,” pareert de wethouder
volksgezondheid, die meteen in rap tempo de
economische situtatie schetst. Die is op korte
termijn somber, maar op lange termijn pakt
die goed uit voor de stad.
Heijnen heeft dan al een onderzoekje geme-

moreerd naar de gemiddelde leeftijd van de
businessclub. ,,Wie is er jonger dan dertig.”
Vijf vingers gaan in de lucht. ,,En wie is er 25
of jonger?” Twee vingers blijven over, waarvan
één hoort bijDaan Heijnen, van de overhem-
denshop The Art of Camouflage in de Prinse-
straat. Heijnen? Klopt, hij is een neef van het

Tweede Kamerlid. De raadzaal van Den Haag
zit vol tijdens deze sprankelende nieuwjaars-
bijeenkomst van hét platform voor multicul-
tureel ondernemen. Gigi Loman van
More2sell vastgoedstyling is er, consultant
Jan de Boo en de kersverse directeur Pu-
bliekszaken Tim Muller. Er zitten zelfs meer
mensen op de publieke tribune dan tijdens de
meeste vergaderingen. Dat is niet zó merk-
waardig, want de verkiezing van VBM-Busi-
nessclub ondernemer van het jaar 2012 staat
nog op de agenda en die van de ambassadeur
en nieuwkomer van het jaar. Cabaretier en
stand-upcomedian Amar El-Ajjouri doet de

presentatie. Oud-raadslid Johan Chandoe
blijkt uitverkoren tot ambassadeur, de eerste
in de tienjarige historie van deze club. Van-
wege zijn lobbywerk vanaf dag 1. ,,Rijkelijk
laat,” grapt Chandoe, die immers ook al ere-
burger en stadsconsul economie is.
Lampenkoning Piet de Borst (75) van de

Grote Markt wordt gekozen tot ondernemer
van 2012. Ook hij heeft zich vanaf de eerste
dag voor de ondernemersclub ingezet. En
voor de stad. Terwijl Chandoe maar liefst één
minuut voor zijn dankwoord heeft gekregen
mag Piet dat in drie minuten doen. Normali-
ter een begenadigd en nogal uitvoerig rede-
naar lukt hem dat ook nog. Hij heeft nog een
grote wens. Hij wil een standbeeld van de pin-
dachinees op de Grote Markt. Dankzij De
Borst is er al zo’n bronzen beeld als een eer-
betoon aan de eerste allochtone ondernemer
in Nederland. Honderd jaar geleden kwamen
de eerste Chinezen in ons land. Het waren
zeelieden. Door de wereldwijde crisis kwamen
zij niet meer aan het werk in de scheepvaart

en bedachten een nieuwe inkomstenbron, de
verkoop van pindaknotsen. Oudere Hage-
naars herinneren zich uit hun jeugd de oudere
Chinezen, die met een leren koffertje met
vooral snoepwaar als drop en pindaknotsen
onder anderen op het Spui en op de Grote
Markt stonden. ,,Ik heb al toezeggingen van
Maxime Verhagen,” zegt De Borst later.
Zal best maar die heeft de politiek al vaar-

wel gezegd. Ook de nieuwkomer van 2012
wordt in het zonnetje gezet: Mohamed Ab-
badi, directeur van Pradi, beheer in techniek.
Mevrouw Abbadi mag ook naar voren komen.
Heijnen: ,,Want achter elke succesvolle man
staat een sterke vrouw.” De Marokkaanse ca-
baretier haakt daarop meteen in. ,,Mijn vader
zei altijd: ‘Mijn vrouw is de baas in huis,
daarom zij blijve thuis.’ Daarna kunnen de
buffetten open. Brasserie Buitenhof uit de
Kettingstraat pakt daar uit met een keur aan
Afrikaanse gerechten. En collega Jan van
Morman van Tri Tunggal uit het Noordeinde
met Indonesische gerechten. Geweldig.

Tot ondernemer van het jaar 2012 is de 75-jarige Piet de Borst van de verlichtingswinkel aan de Grote
Markt gekozen. Eega Nel en zoonMatthieu woonden de huldiging in het Atrium bij. FOTO’S LEOVANDERVELDE

De nieuwjaarsreceptie van de VBM-Businessclub, het kleurrijkste Haagse netwerk, kreeg gis-
teravond nog een extra dimensie. Niet alleen werd de ondernemer van 2012 bekendgemaakt,
maar ook de ambassadeur en de nieuwkomer van 2012. Twee heel bekende gezichten.

Het Tweede Kamerlid Pierre Heijen is de VBM-voorzitter. Wethouder
Rabin Baldewsingh vervingmet verve de zieke wethouder Henk Kool.

Vice VBM-voorzitter mr. Kaushilya Budhu Lall met cabaretier en
stand-upcomedian Amar El-Ajjouri, die de awards uitreikte.

Directeur Mohammed Abbadi van Pradi, beheer in tech-
niek, is de nieuwkomer van 2012. Naast hem eega Rabia.

VBM benoemde ook voor het eerst een eigen ambassa-
deur: Johan Chandoe. Hij is al ereburger en stadsconsul.

Jozef Braamwerkt vaakmet Kim Heijne van Caminada
notarissenkantoor in Rijswijk. Nu ook in Voorburg.

Rabin Baldewsingh

‘Minder bekend
dan Kool, maar in
elk geval knapper’
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