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Z Ambassadeur Prasad hangt wethouder Baldewsingh het erelint om.

Indiaseambassadeur ‘pakt’uit
Ambassadeur Rajesh Nandan Pra-
sad van India heeft de Pravasi
Bharatiya Samman Award uitge-
reikt aan wethouder Rabin Bal-
dewsingh. Hij deed dat in zijn re-
sidentie aan de Backershagenlaan
in Wassenaar. Normaliter wordt
de award gepresenteerd tijdens
Pravasi Bharatiya Divas. Dit
wordt jaarlijks op 9 januari ge-
vierd om de bijdrage van de
‘Overzeese Indiase gemeenschap’
in de ontwikkeling van India te
markeren, maar dat was deze

keer niet mogelijk. Die datum
werd gekozen omdat op deze dag
in 1915 Mahatma Gandhi (1869-
1948) uit Zuid-Afrika terugkeerde
naar India. Gandhi was een van
de grondleggers van de moderne
staat India en voorstander van ac-
tieve geweldloosheid als middel
voor revolutie. Wethouder Bal-
dewsingh kreeg de award voor
zijn bijdragen op het gebied van
openbare dienstverlening en het
ontwikkelen van nauwere banden
tussen India en Nederland.
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Tips? Mail: BijOnsinDenHaag@ad.nl
of schrijf naar BOIDH, stadsredactie,
Postbus 16050, 2500 AA Den Haag.

Z Mayelinne De Lara is een
echte Haagse expat.

Bijnamiss
World in ‘84
Je kunt wel zien dat dr. May-
elinne De Lara vroeger beeld-
schoon was. De nog steeds
knappe Dominicaanse expat
lacht bescheiden. ,,Ach, dat
was in 1984. Toen heb ik mee-
gedaan aan de miss World
verkiezingen.”
De Lara is met Shida Bliek
oprichter van de on-line Di-
plomat Magazine The Hague,
maar nog niet zo lang geleden
was ze afgevaardigde in Ca-
nada voor het Dominican De-
partment of International
Trade. Maar in haar geboorte-
land is ze vooral bekend als
miss Dominican Republic
1984. In dat jaar won Maye-
linne de nationale titel en
mocht daarom meedoen met
de miss Universe en later met
de miss World verkiezing.
De andere Haagse vrouwelijke
expats vinden die avonturen
prachtig om te horen.

Z Marcella Maltha, gebieds-
manager BIZ Noordeinde.

OpjePlaats,
...start,af !
Met dank uiteraard aan vele
sponsors heeft De Plaats (tus-
sen Kneuterdijk en Noord-
einde) voor de eerste keer een
proefpodium geboden aan
Klein-Kunst-Plaats.
Gebiedsmanager Marcella
Maltha vertelt met blozende
koontjes over die start. Ook
dat de stichting (i.o.) zich gaat
inzetten om van de Plaats in
het weekend een heus klein-
kunstplein te maken. ,,Door
het creëren en continueren
van een vast open podium.
Liefst op zaterdag én zondag,”
aldus Maltha. ,,Hiervan kun-
nen straks met name kinde-
ren, maar ook volwassen ar-
tiesten, als bijvoorbeeld acro-
baten, muzikanten, zang-,
theater- en dansgezelschap-
pen, koren, clowns, tangodan-
sers, poppen-, mime- en slap-
stickspelers, gebruikmaken.”
Marcella is nog druk met de
uitwerking van dat mooie
plan, maar verwacht dat er na
de zomer meer nieuws is.

‘Iranisgastvrijenhoffelijkland’
Ambassadeur Alireza Jahangiri van Iran is pas
sinds kort in functie, maar prijst Den Haag als
standplaats. De ambassade ligt schitterend aan
de Duinweg, en - als permanent vertegenwoordi-
ger bij de OPCW - noemt hij het nuttig dat dit
bolwerk tégen chemische wapens daar ook vlak-
bij is. Prof.dr. Janhangiri heeft in Manchester
(Engeland) en Teheran (Iran) gestudeerd, kent
het diplomatieke klappen van de zweep en heeft
namens zijn land internationale conferenties ge-
leid. De voormalig directeur-generaal Internatio-
nal Legal Affairs benadrukt eerst en vooral de
vriendschap tussen Iran, ook bekend als Perzië,
en Nederland, een land dat hem oprecht boeit.
,,Ik ben hier pas kort maar al naar Amsterdam,
Leiden en Rotterdam geweest. Bijzonder.”
Export van aardolie en aardgas vormen de be-

langrijkste bron van inkomsten van zijn land.
Wellicht daarom kijkt hij geamuseerd als wij in
plaats daarvan de Iraanse keuken ter sprake
brengen. We veronderstellen dat het daarom
storm loopt op de residentie inWassenaar tijdens
de viering van de revolutie. Ambassadeurs uit alle
landen verdringen zich dan in zes kamers rond
het copieus buffet. ,,Ook Iraniërs zijn dol op Per-
zische gerechten. In Nederland zijn verschillende
goede restaurants waar ze heerlijke Perzische ge-
rechten hebben. Maar een fastfoodketen zullen
we daarmee niet opzetten.” Dr. Janhangiri heeft
zelfs de cijfers van de beroemde kaviaar paraat.
,,In 1990 was dat nog 300.000 kilo. Nu is dat ge-
reduceerd tot zes á zevenduizend kilo kaviaar
per jaar. Door overbevissing van de steur.”
Jahangiri verhaalt over de Iraanse cultuur, de

hoffelijkheid en de gastvrijheid in zijn geboorte-
land. De ambassadeur wijst ook op het groeiende
toerisme. Iran telt dankzij 5000 jaar geschiedenis
liefst 17 monumenten die op de werelderfgoed-

lijst van Unesco staan. Bekend over de hele we-
reld zijn ook de Perzische tapijten. Nog steeds
handgeknoopt en met motieven, die al eeuwen-
lang worden doorgegeven binnen families.

Z Prof. dr. Alireza Jahangiri, ambassadeur van de islamitische republiek Iran, ook wel Perzië
genoemd. ‘In Nederland zijn verschillende goede restaurants waar ze heerlijke Perzische ge-
rechten hebben. Maar een fastfoodketen zullen we niet opzetten.’ FOTO’S LEO VAN DER VELDE

De koning ontving eergisteren achtereenvolgens ambassadeur Frank Geerkens
(België) en ambassadeur George Robert Furness Troup (Nieuw-Zeeland) in af-
scheidsaudiëntie. Eerder heette hij de nieuwe ambassadeur van Iran welkom.

‘Jebelt,besteltenookjeautokomtthuis’
Hoe komen diplomaten of netwer-
kers na zo’n gezellige receptie met
veel alcoholische versnaperingen
thuis als je nog geen auto met
chauffeur hebt. Een taxi is een optie,
maar dan blijft de auto achter. ,,Je
belt Rent A Bob,” zegt directeur Je-
roen van der Kamp, ,,want we zijn
vorige week gefuseerd met het Rot-
terdamse BeterBOB. En daarmee
het enige chauffeursbedrijf met
Randstedelijke dekking waar ie-
mand - last minute - een chauffeur
kan bestellen die hem in zijn eigen
auto naar huis rijdt.”
Van der Kamp en zijn Rotter-

damse collega-directeur Patrick
Noordermeer, die samen verder
gaan onder de naam Rent A Bob,
noemen hun chauffeursdiensten
ook voor zakenmensen en stappers
dé ideale oplossing wanneer je wat
gedronken hebt en tochmet de auto
veilig thuis wilt komen. ,,Je belt, be-
stelt en binnen een uur staat een

chauffeur voor je klaar om jou met
je auto naar huis te rijden. De vol-
gende dag beschik je direct over je
eigen auto en dat tegen kilometer-
tarieven die niet ver verwijderd zijn
van die van de taxibranche.”
Volgens de twee zijn er geen an-

dere aanbieders van formaat die de
thuisbrengservice op last minute-
basis aanbieden. Rent A Bob - dat
exploiteert in Den Haag, Amster-
dam, Rotterdam en Utrecht - heeft
met de fusie wel een sterker aandeel
gekregen in de Rotterdamse markt.
,,Daarnaast zijn we in één keer van
onze directe concurrent af,” grapt
Van der Kamp, die naar eigen zeg-
gen de marktleiderspositie in korte
tijd aanzienlijk heeft zien stijgen.
Door de fusie is zijn bedrijf onder-
deel geworden van de bedrijven-
groep waar ook het Rotterdamse E-
Drivers onder valt; een privéchauf-
feursbedrijf dat reeds 15 jaar actief
is door het gehele land. Ook E-

Drivers profiteert van de fusie aan-
gezien het landelijke netwerk van
chauffeurs wordt versterkt met 125

chauffeurs van Rent A Bob. De be-
drijven vestigen zich in het hoofd-
kantoor van Rent A Bob in Rijswijk.

Z Na de fusie gaan directeuren Patrick Noordermeer (links) en Je-
roen van der Kamp in Rijswijk verder onder de naam Rent A Bob.
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