R.S.V.P. JAÏR

Jaïr Ferwerda bezoekt een feest.
Wat? 30ste Peter Stuyvesant Ball
aan de oevers van de Hudson te
New York.
Dresscode? Heren strak in
smoking, dames in
oogverblindende galajurkjes.

Gelukkig, ze bestaan nog!
Nederlanders die zich niet gek laten
maken door de economische neergang en ‘the American dream’ willen
najagen. Martijn Bos probeert het
met... de kaasschaaf. „90 Procent van
de Amerikanen zit totaal niet op mijn
product te wachten. Ik ga ervoor om
die andere 10 procent bewust te
maken van een stukje kaasbeleving.”
Dat klonk goed. De rest van de avond
werd R.S.V.P. Jaïr op de dansvloer
getrakteerd op grootse verhalen uit de
kaasschaafindustrie. „Dit is een enorme
groeimarkt en ik zie allerlei mogelijkheden. Ik zit nu op 100.000 kaasschaven in de VS, maar dat moeten er
meer dan een miljoen worden.”
>

> Magazine Opzij zette Renée
Jones-Bos onlangs prominent op
haar lijst van machtige vrouwen.
Sinds 2008 is zij onze ambassadeur in
de VS. Jones-Bos onderhoudt warme
banden met het Witte Huis. „Nou ja,
dat moet je ook niet overdrijven. Maar
ik zie Obama wel eens. Hij heeft mij
verteld dat hij een groot zwak heeft
voor Nederland.” Wij stelden tijdens
het diner dat het welhaast een
onmogelijke klus moet zijn om ons
kikkerlandje te vertegenwoordigen op
het grote wereldtoneel. Dat hadden
wij beter niet kunnen doen. „Wij zijn
de zestiende economie in de wereld,
de zevende handelspartner van
Amerika en op tal van terreinen tellen
we hier echt mee. Dus klein?
Totaal niet!” Na afloop van deze
welluidende promotie wisten wij: de
juiste vrouw op de juiste plek!

< Beschermheer prof. mr. Pieter van
Vollenhoven en beschermvrouwe
prinses Margriet geven ieder jaar
trouw acte de présence op het gala.
„Ik ben inmiddels de tel kwijtgeraakt.
Volgens mij is het nu de 27ste keer dat
mijn man en ik hier zijn. Wij vinden het
belangrijk om de band tussen
Nederland en Amerika sterk te
houden.” Ook Van Vollenhoven voelt
zich prima thuis in de Big Apple. „De
wandelschoenen gaan aan als ik hier
ben. Dan bezoek ik vrienden of slenter
ik wat door de stad.” Meester Pieter
vindt dat wij nog wel iets kunnen leren
van de New Yorkse melting pot. „Wat ik
zo mooi vind: ondanks alle verschillen
heeft iedereen hier één ding gemeen.
Ze voelen zich Amerikaan.”

> Het bal werd georganiseerd door Fred Peelen.
Peelen zette in 1962 als 20-jarig Hollands
studentje voet aan land in de VS. Vervolgens
maakte hij rap carrière in de hotelbusiness en
voor hij het wist vloog hij de hele wereld over om
hotels op te zetten. Peelen is Amerikaan tussen
de Amerikanen geworden. „Als ik twee weken in
Nederland ben, wil ik al weer terug naar
New York. Het is daar te klein voor me,
te bekrompen. Ik woon midden in de stad op
5th Avenue, die rush, die snelheid. Heerlijk!
Never a dull moment.” Cheers, Fred!

