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Z V.l.n.r. Rudy John David, Jane Kim, Sandra Meyer en Faron Sibbaldi.

DeRondeRijsttafelvandeIBC
De Indo Business Club (IBC) lan-
ceerde met een netwerkdiner in
Sarinah op het Goudenregenplein
de eerste zogeheten Ronde Rijst-
tafel van de Haagse/Rotterdamse
chapter. ,,Ik voel mij zeer vereerd
dat initiatiefnemers Faron Sib-
baldi en Sandra Meyer ons heb-
ben uitgekozen,” aldus restaurant-
eigenaar Rudy John David.
Onder het toeziend oog van IBC-
voorzitter Jane Kim kregen tien
ondernemers, onder wie Wouter
Robinson, Desirée Meisenbourg

en Tabitha Lemon, bestuurder
van het Indisch Cultuur Fonds,
elk twee minuten spreektijd.
Sandra de Beer van de stichting
Het Vergeten Kind kreeg terecht
nog wat extra tijd. Om aandacht
te vragen voor deze stichting
(voorheen de Guusje Nederhorst
Foundation) die initiatieven ont-
wikkelt om de situatie van de
31.000 ‘vergeten kinderen’ in Ne-
derland over het voetlicht te
brengen. Kinderen die in sobere
opvangcentra moeten opgroeien.

LEO
VANDER
VELDE

Tips? Mail: BijOnsinDenHaag@ad.nl
of schrijf naar BOIDH, stadsredactie,
Postbus 16050, 2500 AA Den Haag.

ZAbir Ali en Alexander
Beelaerts zijn Oranjefans.

Diplomaten
vóórOranje
Hare Excellentie Abir Ali,
Chargé d’Affaires van de am-
bassade van Libanon, had eer-
gisteren haar mooiste oranje-
shirt aangetrokken. ,,Ik ben
natuurlijk fan van het WK-
team,” zei de diplomate op
een receptie. ,,Maar ik draag
dit toch ook vooral om mijn
Nederlandse vrienden een
plezier te doen.”
Ze kreeg een compliment van
mr. Alexander W. Beelaerts
van Blokland, special advisor
International Cultural Affairs
van de gemeente. De jonkheer
was op de fiets naar de recep-
tie gekomen en vertelde dat
hij in de rust snel naar huis
zou racen om daar de tweede
helft te zien. Ambassadeur
José Manuel Terán van Pa-
nama was ook op die receptie
te vinden. ,,Tsja, het WK.
Maar ik heb met opzet een
oranje stropdas aangedaan.”

Z Shirley Schelkers, presi-
dent Kiwanis Club Den
Haag.

GarageSale
bijKiwanis
Op zaterdag 28 juni organi-
seert Kiwanis Club Den Haag
een heuse garage sale. De club
verkoopt deze dag mooie (ge-
bruikte) stijlvolle items voor
mannen, vrouwen en kinde-
ren voor aantrekkelijke prij-
zen. ,,De totale opbrengst gaat
naar de stichtingen Het Ver-
geten Kind en Leren Doen,”
zegt president Shirley Schel-
kers van de Haagse service-
club. ,,Het Vergeten Kind zet
zich in voor kinderen (zie ook
elders op deze pagina, red.) en
Leren Doen is vooral een jon-
gerenorganisatie, die de zelf-
redzaamheid van jongeren wil
vergroten door de samenwer-
king met onderwijs en be-
drijfsleven te organiseren.”
De Kiwanis garage sale is vol-
gende week zaterdag aan de
IJssel 17 in Den Haag (Fore-
park) en duurt van 10.00 -
17.00 uur. Inbreng van goede-
ren kan nog steeds. Meer info
op www.kiwanis.nl/denhaag

IndeOrdevandeRijzendeZon
I

n tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de
Nederlandse genodigden uit diplomatiek en
politiek Den Haag op de receptie van de Ja-
panse ambassadeur Masaru Tsuji op één
hand te tellen.

Niet zo gek als je bedenkt dat de viering van
Defense Day precies samenvalt met de wedstrijd
Australië-Nederland en ook op hetzelfde moment
begint. Buitenlandse diplomaten zijn er des te
meer. Ambassadeurs als Zelmys Maria Domin-
guez Corina (Cuba), Eduardo Ibarrola (Mexico),
Franceso Azarello (Italië), Teresa Paraskevi
Angelatou (Griekenland) en Rajesh Nandan
Prasad (India). En dubbel zoveel militaire atta-
chés, onder wie defensiespecialist captain John
Braunschweig van Amerika.
Want de speech van de ambassadeur is vooral

voor hen van belang. Tsuji brengt in herinnering
dat premier Shinzo Abe vorig jaar, tijdens de Al-
gemene Vergadering van de VN, als diplomatiek
en veiligheidsbasisprincipe heeft aangekondigd
dat Japan een proactive contributor to peace is
en dat dit is gebaseerd op het principe van inter-
nationale samenwerking.
,,Maar de basis van het naoorlogse Japan als

vredelievende natie zal nooit veranderen. Zorgen
maken over ons diplomatieke concept is niet
nodig: het is immers gebaseerd op de weg die
Japan in 1945 insloeg.”
Ambassadeur Tsuji staat ook stil bij de onder-

scheiding die hij vlak voor de receptie heeft uit-
gereikt aan Johannes G. Bax, voormalig voorzit-
ter van de Nederlands-Japanse Handelsfederatie.
Dan hebben we het serieus over ‘de Orde van de

Rijzende Zon’, met gouden stralen met cravatte
en rozet. ,,Dit ter erkenning van zijn uitzonder-
lijke bijdrage aan het versterken van de economi-
sche banden en het bevorderen van wederzijds
begrip tussen Japan en Nederland,” zo mag hof-

maarschalk Sjoerd Klein Schiphorst vernemen.
Zo ook oud-minister Laurens-Jan Brinkhorst
die Bax na de ceremonie nog komt feliciteren.
Maar de vader van prinses Laurentien is dan ook
vele jaren ambassadeur in Japan geweest.

ZAmbassadeur Masaru Tsuji (l.) van Japan met zijn eega en rechts oud-DUJATvoorzitter Jo-
hannes Bax en zijn echtgenote. Bax draagt de Orde van de Rijzende Zon, mét gouden stralen
met cravatte, die de ambassadeur hem zojuist heeft omgehangen. FOTO’S LEO VAN DER VELDE

Deels uit beleefdheid, maar ook uit nieuwsgierigheid, bezochten we de Japanse
ambassadeur in zijn residentie voor de viering van Defense Day. Opmerkelijk daar.
Dat was gisteravond ook de Ladies Night bij juweliershuis Schaap + Citroen.

LadiesNightbijde juwelieropdePlaats
Boordevol goede voornemens stapt
de ene na de andere kooplustige
dame de deursluis van het gerenom-
meerde juweliershuis aan Plaats 2
binnen. Het is dan ook Ladies
Night. ,,De eerste keer dat we zoiets
doen,’’ zegt Vivian Doodeman, ver-
koopadviseur van de Haagse vesti-
ging van Schaap en Citroen, ,,maar
vorige week hadden we al tachtig
aanmeldingen. En het is nu al gezel-
lig druk.’’ Vivian en ook storemana-
ger Joke Verhagen kijken tevre-
den, terwijl de avond nog zo jong is.
De vrouwelijke clièntele kan aller-

hande fijne juwelen kopen én van
alles bestellen en reserveren om de
sieraden straks nog beter te laten
uitkomen. De perfecte Ani Ani-bi-
kini die Aurora Koteva adviseert
nadat eerst Jaco Helmink van Max
Health Club voor een bijpassende
body heeft gezorgd.
Ludy Holst, cosmetisch arts bij de

Van Lennepkliniek, kan voor de fi-

nisching touch van het gezicht zor-
gen. Mody Mary is er en YourPS en
Rituals.
Maar het gaat om S&C. De ladies

kunnen kiezen uit juwelen van
onder meer Chopard, Chantecler,
Kissing Diamonds en Stars of Africa,
maar vooral de juwelen van Tirisi
staan in de spotlights. Als een van
de weinige mannen kijk ik onwille-
keurig toch naar horloges als Rolex,
Hublot, Chopard, Jaeger-LeCoultre
en Breitling. Fraai, maar onbetaal-
baar.

We zien Hanneke Raaphorst, di-
recteur van de gelijknamige Jaguar-
dealer in het Forepark, Maria Ber-
kenveld van Bright Ideaz en Ma-
rijke van der Velde van zakennet-
werk Ladies First. Mariëtte Brug-
man, echtgenote van opperdeur-
waarder Robert-Jan Brugman is er
ook en wemoedigen haar spontaan
aan om wat moois uit te zoeken.
Raymond Talsma van cateraar

The House of Lords zorgt dat geen
van de dames iets te kort komt. Hij
heeft niet voor niets voor die nostal-
gische firmanaam gekozen. ,,Mijn

vader Luc heeft daar 28 jaar als gé-
rant gewerkt.” Het prachtrestaurant
moest wijken voor de lelijke nieuw-
bouw van de Tweede Kamer.

Z S&C-manager Joke Verhagen (midden, met halsketting)en Vivian
Doodeman (derde van links) temidden van de Tirisi-liefhebsters.
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