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Jaïr Ferwerda bezoekt wekelijks
een feest.

Wa t ? VIP-reisje naar de start van de
Mille Miglia.
Mille Miglia? Een van de exclusiefste
o l d t i m e r- r a l l y ’s ter wereld.
Wa a r ? Brescia, Italië.
Wi e ? Een afgeladen privéjet vol
prinsen, ex-premiers en autofreaks.
Dolle pret.

R.S.V.P. JAÏR

> Oranje boven in het Italiaanse land. Een van
de deelnemende teams bestond uit Mille

Miglia-veteraan prins Bernhard jr.enprins
Maurits, die als bijrijder van zijn broer debuteerde

in la corsa più bella del monde.„Je hoeft geen
autoliefhebber te zijn om hiervan te houden”,

doceerde Bernhard, „als je door het glooiende
landschap rijdt in die prachtige auto’s, dan voelt
dat als poëzie.”Dat de nieuwe commissaris van

Antonov hiervan genoot, verbaasde R.S.V.P. Jaïr
weinig, maar wat deed ‘Mr. Elektrische Auto’

prins Maurits in zo’n benzine slurpende ouwe
bak? „Dit moest ik een keer samen met

mijn broertje gedaan hebben. En hierna gaan
we lekker heel veel CO2 c o m p e n s e re n . ”

> „Ik ben blij dat de Zweedse roddelpers
hier niet bij is. Het zijn tegenwoordig bijna

Engelse toestanden bij ons.” Prins Carl
Philip Bernadotte, tweede in de lijn van

troonopvolging in Zweden, genoot
zichtbaar van zijn relatieve anonimiteit. In

Stockholm kan de playboy-prins niet
over straat, maar in Brescia was hij

gewoon een van de racers uit de
Nederlandse State of Art-equipe. „Mijn
vader en peetvader hebben deze race
ook gereden. Ik ben trots dat ik in hun
voetsporen mag treden.” R.S.V.P. Jaïr

informeerde uiteraard ook naar het wel
en wee van de zuster van Carl Philip, de
beeldschone prinses Victoria. „Ze is erg

gelukkig met haar Daniel. Het is, kan ik je
verklappen, een sprookjeshuwelijk.”

< Wie was toch die man die de
hele tijd bij ex-premier Jan Peter
Balkenende in de buurt liep?
„Dit is mijn broer Er nst-Jan”, vertelde
Jan Peter trots. EJ had voor ons nog
wel een leuke anekdote over JP in
petto: „Zijn eerste auto was een
Opel Kadett. Ik mocht toen nog niet
meerijden, maar moest de auto
‘aandrukken’. Nu rijdt hij de Mille
Miglia in een prachtige klassieke
Porsche, en ik zal wel weer moeten
duwen.” De broers konden er hartelijk
om lachen. Twee jaar geleden reed
Jan Peter ook al even mee: „To e n
maar twee uurtjes, omdat ik nog bij
Berlusconi op bezoek moest. Nu kan
ik eindelijk in alle rust genieten.”

Voor de zesde keer sleepten State
of Art-oprichter Albert Westerman
en zijn dochter Evelyne een zwik
gasten mee naar Brescia. Ieder jaar
nodigen de Westermannetjes
bovendien bijzondere coureurs uit om
in hun oldtimers aan de rally deel te
nemen. „Er heeft nog nooit iemand
‘nee’ gezegd. De mensen uit het
hogere echelon gaan graag met ons
mee.” R.S.V.P. Jaïr vroeg Albert wie hij
nog op zijn verlanglijstje heeft staan.
„Volgend jaar willen we prins Joachim
van Denemarken strikken.” En
brokkenpiloot prins Laurent van
België? „Ach, hij is van harte welkom.
Als hij een ongelukje krijgt, dan is het
allemaal te repareren. Deze bolides
zijn tenslotte alleen maar stukjes blik
met een verhaal erachter.”

‘Ik wist het al na drie seconden’
Vo o r
Roy: „Ik ben nooit getrouwd
geweest, helaas. Het is er gewoon
niet van gekomen. De tijd is omge-
vlogen. Ik heb altijd veel hobby’s
gehad en hard gewerkt.”

Ilha: „De mannen uit mijn leven
delen een hang naar vrijheid – het
zijn onafhankelijke, onvoorspelbare
types. Dat maakt ze boeiend en aan-
trekkelijk; dankzij hen heb ik veel
gereisd en allerlei interesses opge-
daan. Alleen ging het na een paar jaar
telkens weer uit.”

Hij: „Ik ben close met mijn ouders
en heb veel vrienden en kennissen,
maar alleen is maar alleen. Ik zoek
gewoon een maatje om leuke dingen
mee te doen.”

Zij: „Ik wil graag weer een relatie,
maar sta ook open voor nieuwe
vriendschappen. Als single heb je veel
tijd die je zelf moet invullen. Op
datingsites schrijven mensen vaak
dat ze al zo’n druk leven hebben, maar
dan denk ik: wat doe je hier dan?”

Hij: „Vijf dagen in de week kook ik
voor mezelf. Mijn specialiteiten zijn
soto ajam en het lievelingsgerecht

van koningin Juliana: gele rijst met
kalfsragout. Zalig.”

Zij; „Het mooiste is als je met je
partner op hetzelfde gevoelsniveau
zit. Dat je niet meer zoveel woorden
nodig hebt, en niet elke stemmings-
wisseling hoeft uit te leggen.”

Hij: „Als een vrouw de hele dag
thuis zit en stipt om zes uur wil eten,
dan word ik een beetje kriebelig. Ik
wil kunnen zeggen: laten we volgen-
de week lekker weggaan. Dus liever
geen vrouw met thuis wonende kids.
En ze moet niet ouder zijn dan ik.”

Na
Zij: „Ik wist het al na drie seconden.”

Hij: „Een prettige dame met een
leuke, lieve glimlach zag ik. Ze droeg
een spijkerbroek met een wat rom-
melig leren jasje en tennisschoenen.
Ik dacht: dit heeft een kans.”

Zij: „Nul komma nul aantrek-
k i n g s k r a ch t . ”

Hij: „Ze zag er wel een beetje ver-
moeid uit. Ze was herstellende van
een verkoudheid, zei ze. Maar ze stel-
de allerlei vragen, dus dat gaf mij de
motivatie om haar een goed beeld te

geven van wie ik ben.”
Zij: „Hij vertelde dat hij een

bedrijf had gehad, dat hij geld had
verdiend met een eigen uitvinding,
dat hij het leuk vond om met een
metaaldetector over het strand te
lopen. Ik hoorde dat allemaal aan en
dacht: wat moet ik hier nou mee? Ik
wilde niet onsportief zijn.”

Hij: „Ik heb meerdere pogingen
gedaan om haar zelfstandig aan de
babbel te krijgen, maar het lukte me
niet. Zelfs haar leeftijd moest ik
raden. Ik zat er ver onder. Op een gege-
ven moment heb ik gevraagd: zullen
we nog eens een keer iets leuks doen?”

Zij: „‘Ik wil het hier liever bij laten
en ik wil nu graag naar huis’, heb ik
geantwoord. Hij zei dat hij mijn eer-
lijkheid waardeerde. Ik vond het
sneu voor hem, maar ik was kláár.
Mijn hele systeem zei nee.”

Hij: „Ze heeft me wel een beetje
gekwetst. We hadden misschien
geen chemische klik, maar er was iets
tussen ons. Een basis.”

Meedoen aan deze rubriek?
Ga naar: paiq.nl/lux

BLIND DATE

Datingsite
Paiq koppelt
w e k e l ij k s
voor Lux twee
s i n g l e s.
Deze week
Ro y en Ilha.
tekst Sandra Heerma
van Voss

Roy (55), ondernemer

Ilha (niet haar echte naam),
(51), projectmedewerker,
schoenmaker

>

Staat RSVP Jaïr nog niet op uw
gastenlijst? Mail naar rsvpjair@nrc.nl
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