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Bovendien was onze geëerbiedigde vorstin 
Beatrix virtueel aanwezig. Er was geen 
satellietverbinding en ze was dus niet in 
beeld, maar ze had haar topmedewerker 
Geke Faber, ook bekend als burgemeester 
van Zaanstad, afgevaardigd. Het officiële 
gedeelte werd ingeleid door de onvolprezen 
ceremoniemeester Ton Komen, voormalig 
topmakelaar. In naamsbekendheid steekt hij 
zijn collega Harry Mens naar de kroon. Al 
snel bleek het behagen van Hare Majesteit. 
Haar vertegenwoordigster had een verrassing 
in petto en hing haar ambtsketen om. 
Een goed ingevoerde royaltydeskundige 
fluisterde dat die keten geen functie 
had, omdat de voortvarende kapitein de 
territoriale wateren van de Gemeente 
Zaanstad reeds had verlaten. Naar verluid 
mag een burgemeester de ambtsketen 
alleen op de eigen gemeentegrond dragen. 
Daardoor kreeg de officiële plechtigheid 

toch meer een officieus karakter. Geke 
Faber was ‘ingevlogen’ om een koninklijke 
onderscheiding op te spelden bij de 
(t)onvermijdelijke Ton Vermij, voormalig 
topcommunicatieadviseur van een bank 
die minder geplaagd wordt dan ING, ABN 
Amro en Fortis. Een eindeloze reeks aan 
functies werd opgesomd. “Zou hij wel 
eens thuis geweest zijn?’, fluisterde een 
niet nader te noemen topondernemer. Tot 
ieders verrassing werd ook gezegd, dat 
Ton Vermij het magazine Zaanbusiness had 
opgericht. Dit tot hevige ontstemming van 
de echte oprichter die van alle aanwezigen 
het dichtst bij uw verslaggever stond. “Ik 
wil een half lintje van die Vermij”, zei hij 
gefrustreerd. “Hij pronkt met andermans 
veren”. Geke Faber ging onverdroten door en 
spelde een ontroerde Vermij een koninklijke 
onderscheiding op. Zichtbaar genoot hij 
van zoveel erkenning. Daarna moest de 

burgemeester weg om de majesteit weer in 
Zaanstad te dienen. Een prachtige stad waar 
zoveel goede beslissingen worden genomen. 
Ze vertrok niet vanaf het helikopterdek, zoals 
wij allen dachten, maar werd bij het Centraal 
Station in Amsterdam ontscheept. Het 
kenmerkt deze kostenbewuste burgemeester 
dat zij de trein nam, althans zo leek het.

Daarna kuierde uw verslaggever over 
de dekken van het cruisschip. Hij sprak 
met een voormalige topman van een 
kantoorinrichter, een bedrijf dat hij zelf 
ooit ‘Kantooroplichters’ noemde. Hij schijnt 
nog in Leiden gestudeerd te hebben aan de 
Leidse Onderwijsinstellingen (LOI). Boze 
tongen beweren dat dit een eenvoudige 
avondstudie was, maar het geeft natuurlijk 
wel cachet. Uw verslaggever ontdekte ook 
de eigenaar van administratiekantoor dat 
‘boekhoudt’ bij bedrijven. Zijn achternaam 
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wordt net zo geschreven als zijn werk. 
Vervolgens sprak uw reporter een bejaarde 
projectontwikkelaar die, als hij lacht, zijn 
naam eer aan doet. Zijn mond zit vol gouden 
kronen, genoeg edelmetaal om het tekort 
aan goudreserve bij de Nederlandse Bank 
aan te zuiveren. Op de vraag of hij rijk 
was, zei hij: “Ik verdien veel, maar krijg 
weinig”. Uit onbetrouwbare bron hoorde 

De Corner bestaat 25 jaar. Om dat te vieren bood het alom geprezen bestuur de leden van deze 
ondernemerssociëteit onlangs een cruise aan op het futuristische passagiersschip Jules Verne. 
Uw verslaggever was er ook, als een soort reïncarnatie van topsocietyreporter Gertjan Dröge. 
Hij ontdekte tal van hooggeplaatsten, captains of industry, succesvolle ondernemers, gepen-
sioneerde commissarissen etc. Ook waren er veel zongebruinde, fraai opgemaakte vrouwelijke 
partners van al die succesvolle mannen. 

uw verslaggever, dat het net andersom is. 
Ook zag uw reporter een directeur van een 
uitermate succesvol reclamebureau, die te 
herkennen was aan een zilverkleurig, zijden 
sjaaltje om zijn nek, dat hem een voornaam 
en creatief uiterlijk gaf. Verder sprak hij 
met de immer goedlachse ex-directeur 
van een gerenommeerde groothandel in 
bedrijfskleding, schoonmaakartikelen etc. 

Op de terugtocht nam de voorzitter van 
De Corner, Gerard de Leeuw, afscheid. De 

ceremoniemeester kenschetste, in een 
vlammende afscheidsrede, De Leeuw ‘als 
een vergadertijger’. Deze topadvocaat had 
zich zeven jaar lang het lot van Zaanse 
ondernemers aangetrokken en De Corner 
opgestoten in de vaart der volkeren. Het 
verbaasde dan ook niemand dat hij tot erelid 
werd benoemd. Sommigen lispelden, dat 
Gerard de Leeuw ook wel tot Ridder in de 

Orde van de Nederlandse Leeuw had mogen 
worden geslagen. 
Toen was de boot aan, maar niet nadat 
we drie keer langs een enorme woonark 
waren gevaren, ook wel drijvende bajes 
genoemd. Daar werden de Zaanse topfiguren 
luid toegejuicht door uitgeprocedeerde 
economische vluchtelingen, in de volksmond 
asielzoekers geheten. Vooral de charmante 
dames kregen van dit enthousiaste publiek 
veel bijval. Het was goed dat de verhitte 
supporters achter dikke ramen met tralies 

stonden, want hun libido nam gigantische 
vormen aan. Onder hen ook enige Somaliërs 
die graag met enterhaken het prachtige 
cruiseschip hadden willen overmeesteren. 
“Zij hebben geluk dat een schroothandelaar, 
die hier vlakbij woonde, dood is”, sprak 
een ingewijde. “Die had een kelder vol 
mitrailleurs die hij zo nu dan op iemand 
leegschoot”. 

En zo kwam er een eind aan een fantastische 
cruise, gezegend met heerlijk weer. Aan 
wal werden (kam)pioenrozen aan de gasten 
uitgereikt. Een prachtig gebaar waardoor 
we nog enige tijd herinnerd werden aan een 
succesvol 25-jarig bestaan van De Corner. 
Uw societyreporter keerde moe maar voldaan 
huiswaarts.


