R.S.V. P. JAÏR

Jaïr Ferwerda bezoekt wekelijks een feest.
Wat? De gezamenlijke verjaardag van Noraly
Beyer (65) en John Leerdam (50) in het Avila
hotel op Curaçao.
Curaçao? KLM vloog ons naar het eiland voor
de voorstelling Claus (Lux, 30 juli); op het eind
van de trip pikten wij nog even dit feestje mee.

> Stralend middelpunt op het feest
was ex-Kamerlid John Leerdam,
artistiek leider van de productie Claus.
John was met al die aandacht
zichtbaar in zijn nopjes. Tijdens de
tournee over de Antillen verwierf
Leerdam de bijnaam ayatollah John.
„Dat heeft Gerda Havertong
liefkozend bedacht. Het zal zijn omdat
ik zo streng ben. Ik zie het als een
geuzennaam.” Naast iedere ayatollah
staat natuurlijk een sterke vrouw. John
was op zijn vijftigste verjaardag lyrisch
over zijn Roos: „In het leven heb je altijd
een piloot en een co-piloot. Roosje is
mijn co-piloot.” Over deze diepe
filosofische wijsheid moest R.S.V.P.
Jaïr in het vliegtuig naar het koude
Amsterdam nog lang nadenken.

< Feestvarken nummer twee was
oud-nieuwslezeres Noraly Beyer. Wij
missen haar ‘goedenavend’ nog elke
dag. Hoewel het de verjaardag van
Noraly én John Leerdam was, eiste de
extravagante John op het partijtje
vrijwel alle aandacht op. „Dat moet hij
vooral doen, ik vind het helemaal niet
erg. Ik ben eigenlijk nogal verlegen.
Dat zou je niet zeggen, hè?”
Aangezien Noraly nu de gezegende
leeftijd van 65 bereikt heeft, vroeg
R.S.V.P. Jaïr haar of ze al AOW en een
kortingspas bij de NS heeft
aangevraagd. „Haha, daar had ik nog
helemaal niet aan gedacht. Maar ja, al
die kortingen, dat is toch wel aardig.”

>

Oud-staatssecretaris Jack de Vries, te gast
op het partijtje van John en Noraly, bekende dat
ook hij jarig was. Met majoor Melissa de Goede
genoot De Vries van twee weken vakantie op
het eiland. De majoor had voor haar Jack met
welhaast militaire precisie een programma
uitgestippeld. „Vandaag heb ik een introductieduikles voor hem geregeld. Nu moet hij nog een
cursus volgen, en dan kunnen we op het eind van
de vakantie lekker samen duiken.” Jack stond als
een kleine jongen te glunderen.
„Ik heb al een schildpad gezien”, vertelde hij trots.
< Zangeres Giovanca had wel erg veel moeite gedaan om
aan Claus mee te doen. Tussen de optredens door vloog
ze snel heen en weer naar Nederland voor een concert in,
jawel, Nederweert. „Daar kon ik niet meer onderuit.
Contract is contract.” Wij vroegen haar waarom ze dat
allemaal voor de voorstelling over had. „John Leerdam!”
antwoordde ze resoluut. „Hij is echt geweldig. John heeft
mij, en alle anderen die aan zijn voorstelling meedoen,
altijd gesteund. Van Maartje van Weegen tot zangeressen
uit Amsterdam-Zuidoost, iedereen is hier gelijk. De sfeer is
geweldig en dat komt allemaal door John. Ik hou echt van
die man. Ik reis de ayatollah overal achterna!”
Staat R.S.V.P. Jaïr nog niet op uw gastenlijst? Mail naar rsvpjair@nrc.nl

