R.S.V.P. JAÏR

Jaïr Ferwerda bezoekt wekelijks een
feest.
Wat? Feest ter ere van het 25-jarig
bestaan van zakenblad Quote.
Wie? Trotse multimiljonairs,
oogverblindende golddiggers en
een paar ordinaire loonslaven.

Wij vroegen aan ex-minister
Herman Heinsbroek of hij nog wel
eens gezellig op de koffie gaat bij
professor Eduard Bomhoff. „Ik heb de
goede man na de val van ons kabinet
nooit meer gezien. Hij is toch het land
uitgevlucht?” Oh, wat heerlijk!
Stiekem verlangt R.S.V.P. Jaïr wel eens
terug naar de tijd van met elkaar over
straat rollebollende LPF’ers.
Heinsbroek is echter niet alleen oudpoliticus, maar ook oud-platenbaas.
Daarmee verdiende hij zijn notering in
de Quote 500 (nr. 153 met 182 miljoen)
bij elkaar. Klopt die schatting nou een
beetje? „Dat willen ze bij Quote ook
altijd graag weten. Maar laat ik het zo
zeggen: die jongens hebben een
aardig richtingsgevoel.”
>

> Iedere zondagochtend zitten wij
likkebaardend voor de tv, als sterverslaggeefster Suze Mens weer met
een kritische reportage in haar vaders
programma Business Class verschijnt.
„Oh, wat leuk, ik zal de volgende keer
naar jullie zwaaien!” R.S.V.P. Jaïr was
reuze benieuwd naar de geheimen
achter de samenwerking tussen vader
en dochter Mens. „Af en toe is er wel
eens frictie”, verklapte Suze, „we
geven elkaar namelijk nogal eens
ongevraagd advies. Maar als kijker
krijg je daar gelukkig niets van mee.”
Suze is helemaal klaar voor het nieuwe
seizoen. „Er komen dit jaar weer een
paar heerlijke reportages aan. Zo ga ik
voor een hotelketen de stormbaan
over. Spannend, joh!” Wij hebben
alweer een cirkeltje in de tv-gids gezet.

< Geen tijdschriftenfeestje kan
tegenwoordig nog zonder awards. De
Lifetime Achievement Award van
Quote ging naar miljardair Marcel
Boekhoorn. „Terecht, toch? Haha,
maar laten we eerlijk zijn. Eigenlijk had
Freddy Heineken hier moeten staan,
als hij nog geleefd had. Over
tweehonderd jaar drinken de mensen
nog steeds een koude Freddy, en van
Boekhoorn heeft dan niemand meer
gehoord.” Boekhoorn, die werd
vergezeld door zijn trotse vriendin
Danielle Liauw, had een bijzonder
advies voor ons. „Jongen, luister, je
moet altijd tegen de stroom in roeien.
Dit zijn juist de beste tijden om te
investeren.” Snel renden we naar huis,
smeten ons spaarvarken kapot en
kochten aandelen Saab en Griekse
staatsobligaties. Wie weet.

> De presentatie van de avond was in handen
van niemand minder dan zanger Ron Selling.
„Dit is natuurlijk een grandioze avond. Als hier
een bom op het gebouw zou vallen, dan valt er
tenminste wat te verdelen.” Selling houdt de
Quote 500 nauwlettend in de gaten. „Als je nog
eens een sponsortje voor je theatertour nodig
hebt, moet je wel weten bij wie je aan moet
kloppen.” Het gaat overigens crescendo met de
zelfbenoemde schnabbelkoning van Nederland.
„Dat komt ook door die commercials, waar ik in
meespeel. En sinds ik gestopt ben met zingen,
gaat mijn zangcarrière eigenlijk als een speer.”

Staat R.S.V.P. Jaïr nog niet op uw
gastenlijst? Mail naar rsvpjair@nrc.nl

