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Johnny de Mol (r.) met Eduard Schaepman (l.) en Monique des
Bouvrie.

Marcel Boekhoorn en Veronique Schaepman.
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Johnny de Mol kreeg
op het jaarlijkse Mossel-
gala de doorgaans zo
luidruchtige gasten uit de
vastgoedwereld muisstil
met zijn verhaal over het
leed van de vluchtelingen
op het Griekse eiland
Lesbos die hij helpt met
zijn organisatie Move-
ment on the Ground.

„Sluit je mensen op als
beesten, dan worden
sommige mensen dat ook.
Movement on the Ground
behandelt mensen als
mensen, en ondersteunt
hen actief in de eerste
stappen naar een nieuw,

beter bestaan”, sprak De
Mol in het bomvolle Café
Moeke Spijkstra in Blari-
cum. 

Hij ontving daarna de
speciale Bronzen Mossel
uit handen van Monique
des Bouvrie, de winnaar
van vorig jaar en ambas-
sadeur van Lymph&Co, de
club van prins Bernhard
die strijdt tegen lymfe-
klierkanker.

Johnny’s verhaal maak-
te zoveel indruk dat veel
vastgoedbazen tijdens de
veiling de portemonnee
trokken voor items als
olijfbomen voor Lesbos en

een reis met De Mol naar
het eiland. Daar gaan
vastgoedontwikkelaar
Luigi Prins, organisator
van het DNA Gala Jan
Roersma en eigenaar van
Moeke Spijkstra Patrick
Lommers met hun kinde-
ren naar toe om vier
dagen mee te helpen in
het vluchtelingenkamp. In
totaal werd het recordbe-
drag €162.222 opgehaald.

Initiatiefnemer van het
Mosselgala, oprichter
Eduard Schaepman van
het flexibele kantorenbe-
drijf Tribes, ging daarna
met de andere gasten uit

zijn dak tijdens optredens
van onder anderen Ge-
rard Joling. Maar er
waren ook veel onderons-
jes, zoals tussen directeur
Cees Faes van The Com-
munication Company en
Marcel Boekhoorn over
diens onlangs overgeno-
men HEMA. Ondernemer
Dennis Albada Jelgersma
sprak de wens uit dat zijn
eigen goede doel, Vereni-
ging van het Verschil,
volgend jaar de Bronzen
Mossel, gemaakt door de
Gooise kunstenares Ju-
dith Wiersema, mag ont-
vangen.

JOHNNY KRIJGT VASTGOEDBAZEN STIL

V.l.n.r. Nick
Heath, Coen
Masselink,
Rem Korte-
weg en Kevin
Kelly.
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’W
aarom zou
het pre-
mier The-
resa May
niet luk-

ken om het Brexit-akkoord
door het Britse parlement te
krijgen?”, reageerde Nick
Heath, tweede man van de
Britse ambassade, op de
twijfels van Korteweg. „Het
lukte haar toch ook om met
de EU-landen tot overeen-
stemming te
komen? Bij el-
ke fase van de
onderhande-
lingen riepen
pessimisten:
’Het wordt
niks’.” Maar uiteindelijk
lukte het haar toch een ak-
koord met de EU te sluiten!”

Ook de Ierse ambassa-
deur Kevin Kelly bezag de
Brexit van de zonnige kant.
Hij onderstreepte hoe mooi
het was dat de EU-landen in
de onderhandelingen met
het Verenigd Koninkrijk
eensgezind en standvastig
hadden opgetreden. „Hier-
door is de steun voor de EU
onder de bevolking van de
lidstaten gestegen”, haalde
hij peilingen aan.

De grootste zorg van Kor-
teweg is dat de EU, ongeacht
hoe de Brexit verder ver-
loopt, schade heeft opgelo-
pen. „De relatie van de EU
met een van Europa’s be-
langrijkste economische en
militaire mogendheden is
beschadigd”, stelde hij. „En
het imago van de EU heeft
een deuk opgelopen.”

De Clingendael-geleerde
was tot het begin van de

Brexit-onderhandelingen in
april 2017 onderzoeker bij
het Centre for European Re-
form in Londen. Dit ontlok-
te de gastheer van de mid-
dag, Des Indes-directeur
Coen Masselink, de kwink-
slag dat Korteweg een
’Brexit-migrant’ was.

In de discussie over Brexit
wordt vaak verwezen naar
Noorwegen dat geen lid is
van de EU maar wel van de
Europese Economische
Ruimte (EER) „Ik denk dat
de Brexiteers dit nog te veel

band met de EU vinden”,
meende de Noorse ambas-
sadeur Martin Sørby. Dank-
zij hun EER-lidmaatschap
hebben de Noren namelijk

toegang tot de interne
markt van de Europese
Unie, inclusief het vrije ver-
keer van goederen, diensten
en... personen. 

Bezorgde ’Brexit-vluchteling’ 
Na alle zorgen over de Brexit die Clingen-
dael-wetenschapper Rem Korteweg zijn
gehoor voorschotelde tijdens de traditio-
nele ambassadeurslunch in het Haagse
Hotel Des Indes klonken er ook positieve
geluiden.

’Imago EU heeft
deuk opgelopen’

Martin Sørby en zijn Finse collega Päivi 
Kaukoranta.

De oudste kunsthandel
van Nederland scoort met
de modernste schilderij-
lijsten. Douwes Fine Art,
sinds 1770, bedacht de
acrylaat (perspex)-lijst om
oude meesters uit de 17e

eeuw op een moderne en
letterlijk transparante
manier te presenteren.
Dat blijkt te werken.
„Ik koop al enige jaren
moderne kunst, maar
werd ineens gegrepen
door oude meesters. Voor-
namelijk door deze door-
zichtige lijsten, die niet
afleiden en waardoor een
oude meester heel goed
past in een modern inte-
rieur”, vertelde Arthur
Suiker, oprichter van het
succesvolle Rotterdamse
uitzendbureau Jelle dat in
2015 werd gekroond tot

beste van het land. 
Hij heeft intussen twee
oude meesters gekocht.
Een familieportret van
een Leidse professor in
1637 geschilderd door
Pieter Dubordieu en een
mansportret uit 1590 uit
de School van Van Miere-
velt, waarin hij zichzelf
meent te herkennen. „Ze
komen allebei in een per-
spex-lijst te hangen in de
Rotterdamse stadsvilla uit
1890 die ik momenteel aan
het restaureren ben.” 
„We gebruiken de door
ons ontwikkelde lijsten
ook voor schilderijen uit
de 19e eeuw”, zei Evert
Douwes, die sinds kort in
het familiebedrijf wordt
bijgestaan door zijn zoon
Evert-Anthony. De achtste
generatie!

OUDE MEESTERS 
IN MODERNE LIJST

Evert Douwes
en zoon Evert-
Anthony (r.)
met hun neef
Jochem
Myjer.

Arthur Suiker
(r.) met caba-
retier Richard
Groenendijk
met wie hij
beurzen
afstruint.


