
‘ Ik voel de 
plicht goed  
te doen als 
het mezelf 
goed gaat’
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U exploiteert zo’n tien horecazaken en heeft 
belangen in veel andere ondernemingen. Gaat 
het nog een beetje, met de crisis? ‘Het is dat 
ik in Amsterdam heel goed draai, maar als ik 
eerlijk ben, vertrek ik liever van het Europese 
vasteland. We zijn actief in Azië, in Londen en 
in de VS. Die economieën zijn nu veel flexibeler. 
Europa wordt het museum van de wereld. Vroe-
ger dacht ik: ik zit tot mijn zestigste in de zaak 
en dan doe ik hem over aan mijn neefjes. Nu 
niet meer. Grote internationale ketens staan 
hier regelmatig op de stoep met steeds grotere 
zakken geld. Het kan zijn dat ik alles in één 
klap verkoop en iets heel anders ga doen.’ 

Koninginnedag komt eraan, de dag dat ko-
ningin Beatrix de troon overdoet aan Willem-
Alexander. U zit eerste rang. ‘Ja, het wordt 
een bijzondere dag. Niet zozeer voor mij als 
ondernemer overigens: veiligheid staat voorop, 
commercie is van ondergeschikt belang. De 
beelden worden wereldwijd uitgezonden, ik zie 
de dag als een kostbare doch effectieve com-
mercial.’
 
Waarvan ligt u wakker? ‘Vroeger lag ik nach-
tenlang wakker als een zakenpartner mijn ver-
trouwen had beschaamd. Dat heb ik niet meer. 
De zakenwereld is een jungle. Ik ben immuun 
geworden voor teleurstellingen.’ 
 
Wat ontroert u? ‘Armoede. Mijn vader was ver-
schrikkelijk: als je even snikte, gaf hij je al geld. 
Ik heb van hem een groot gevoel voor liefdadig-
heid geërfd. We geven een paar procent van 
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onze omzet aan goede doelen. Wereldwijd. In 
Nederland zijn we bij voorbeeld Gouden Vriend 
van de Stichting Thuiszorg in Eindhoven. Wat 
dat betreft ben ik een Aziaat: we voelen de 
plicht om goed te doen als het ons zelf goed 
gaat.’
 
Bent u sportief? ‘De laatste vijftien jaar ben 
ik alleen maar aan het werk. Echt, ik heb daar 
geen tijd voor. Ik slaap doorgaans twee keer 
drie uur per dag. Einde middag en einde nacht. 
Verder ben ik vrijwel altijd aan het werk. Bellen 
met de hele wereld. Deals sluiten. Tweehon-
derd mails per dag persoonlijk beantwoorden. 
En mocht de omzet terug lopen: tandje erbij.’

Tafel voor  vier, u bent gastheer. Uw gasten? 
‘Mijn vader en mijn moeder. Vader zat op de 
Chinese koopvaardij, maar vluchtte begin 
jaren zestig via Cuba naar Nederland. Startte 
hier Chinese restaurants. Hij overleed toen 
ik 21 was. Kanker. Mijn moeder is die klap 
nooit te boven gekomen, zij is sindsdien van 
de wereld. Ik probeer er niet aan te denken: 
het is best eenzaam soms, als ouderlijk advies 
vroeg wegvalt. Mijn ouders hebben mijn succes 
nooit mee gemaakt. Die avond zou ik het ze 
uitleggen. Ik zou zo benieuwd zijn naar hun 
gezichten — de trots… De derde stoel mogen 
mijn twee broers en mijn zus dan om de beurt 
bezetten.’ 
 
Opnieuw beginnen, met twee dubbeltjes. ‘Ik 
zou exact het zelfde doen — maar zeker niet in 
Europa. Dat vind ik een heel onzeker oord voor 
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zaken geworden. Hoe vaak zijn de ministers 
van financiën nou bij elkaar gekomen de laat-
ste jaren? Nou? Is er iets besloten? Dat gaat niet 
goed, dat voorspel ik je.’

 Wat is de grootste misvatting die over u 
bestaat? ‘Dat ik zakelijk zou zijn, haha. Ik 
doe zaken op mijn intuïtie. Ik ben miljoenen 
misgelopen omdat een betrokken partij me 
niet aanstond. In 2006 stond ik voor de keuze: 
vastgoed of horeca-exploitatie. Ik koos voor een 
business met een dagelijkse cashflow. Maar 
dan liep ik langs die volle terrassen met vast-
goedmannen — allemaal vrij na vijf uur met 
een paar miljoen op de bank… En ik maar buf-
felen, 24/7. Maar nu ben ik blij met die keuze. 
De rollen zijn omgedraaid. Mag ook wel eens.’
 
Seks, drugs of rock-’n-roll? ‘Rock-’n-roll na-
tuurlijk. Dat is één groot voorspel voor seks. En 
drugs: nooit gedaan. Ik heb alles gedaan wat 
God verboden heeft, maar geen drugs.’
 
Heimelijk genoegen: ‘Ik heb onroerend goed in 
Las Vegas. Een droom die werkelijkheid werd, 
echt — midden op de Strip. Ik ben er zelden. 
Maar als ik er ben, pak ik een stoel in mijn 
eigen appartement daar en ga ik uren naar bui-
ten zitten kijken. Dat gevoel is onbeschrijfelijk.’ 
  
Welk plan gaat u ooit nog uitvoeren? ‘Ik ben 
de hele tijd bezig met duizend-en-een plan-
nen. We doen onder meer in entertainment, 

vastgoed en titelrechten van popsongs. Ik heb 
vorig jaar een telefoonnummer gekocht dat 
tien keer zo veel waard wordt, je hebt me erop 
gebeld — mooi nummer he? Kostte me een 
paar tienduizenden euro’s. Topinvestering. 
Wacht maar.’
 
Wanneer heeft u voor het laatst gedanst? ‘Elke 
week dans ik wel een keer. In mijn eigen gele-
genheid, ja — in mijn eigen zaak, Players, het 
liefst. Als ik in dit vak niet zou houden van een 
feestje zou het lastig worden, denk ik.’
 
Wat is het beslissende moment in uw leven? 
‘Januari 1990 stapte ik, een onzeker Chinees 
mannetje van 21, hier verderop de trein uit. 
Voor het eerst in Amsterdam: ik wist niet wat 
ik zag. Balletje-balletje, fiets kopen? Mensen 
die de spuit in hun arm zetten. Wow, wat een 
stad. Ik had met mijn kroeg in Goes wat geld 
verdiend, en de aannemer van het restaurant 
van mijn vader had een cafeetje te huur. Café 
Zwart, op de hoek van de Damstraat. Ik maakte 
de deal. Ze hebben zich suf gelachen, de eerste 
jaren. Er gingen weddenschappen: hoe lang 
dat Chineesje het zou uithouden, met zijn Ba-
variabier in Heinekenland. Nou, ik ben er nog.’
 
Hoe ziet u de dood? ‘Mijn vader is 56 jaar oud 
geworden, ik ben nu 43. Ik leef alsof ik nog der-
tien jaar te gaan heb, de rest is ‘overtime’. Wat 
dat betekent? Het maximale eruit halen. Ik ben 
geen losbol hoor. Ik kan ’s ochtends heel lastig 
zijn voor mijn medewerkers en diezelfde avond 
ga ik op stap met diezelfde mensen, op mijn 
kosten. Geld is een middel om goed te leven. Ik 
kan voor tien mille bieden tijdens een goede-
doelenveiling, maar ineens ook voor een veel-
voud daarvan. Als iets me raakt op zo’n avond 
gebeurt dat. Het is eigenlijk ook afkopen van 
het schuldgevoel jegens de minderbedeelden. 
Goede doelen horen een beetje pijn te doen. 
Anders heeft het voor mij geen betekenis.’
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