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Elke week verloten we leuke 
cadeaus onder onze abonnees. 
Deze week drie keer een 
Ellessy-boekenpakket. In elk 
pakket drie heerlijke (feelgood)
romans van topauteurs José 
Vriens, Suzanne Peters en 
Margreeth Kooiman. Om vanuit 
je strandstoel even helemaal bij 
weg te dromen.
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Goud
Onze speciale uitgave Binnenkijken bij de ster-
ren is uitgekomen. Lekker gluren bij de buren, 
al is de kans natuurlijk groot dat u naast een 
niet-beroemdheid woont. Een interieur (niet 
in de special) dat mij zelf bijbleef, is dat van 
het zestig meter lange motorjacht New Hori-
zon L van wijlen Bram van Leeuwen, alias de 
prins van Lignac. Voor een reportage over al 
zijn rijkdommen logeerde ik ooit in Miami met 
een fotograaf op het schip. De gastvrije mul-
timiljonair woonde aan boord met zestien En-
gelse vaarofficieren en elf Aziatische stewards. 
Van Leeuwen hád een partner, de twintig jaar 
jongere Hans Verver, maar die leed ineens aan 
zeeziekte en verhuisde naar Costa Rica. De 
prins had een economische verklaring voor al 
het goud op zijn schip. ‘Het is goedkoper dan 
koper: het hoeft niet gepoetst te worden. Dat 
spaart één steward uit.’ Over een muziekdoos: 
‘24 karaat goud, ingelegd met diamanten, ro-
bijnen, smaragden en parels. Hij was van de 
laatste Russische tsaar. Honderdtwintig jaar 
oud. Ik kocht hem op een tentoonstelling en 
kreeg na de aankoop mijn toegangskaarten 
vergoed. Die veertig gulden kon ik dus van 
de prijs aftrekken! Ruim één miljoen gulden 
waard.’ Zijn bestek was met 24 karaat goud 
overtrokken en ‘geslagen’ in de mal van het 
bestek van Lodewijk XIV. Waarde: 120.000 gul-
den. ‘Ik kreeg het van mijn eigen holding. Dus 
nog aftrekbaar ook.’ Over de met bladgoud 
gelakte boeddha op de gang: ‘Tweehonderd 
jaar oud. Ik heb de Thaise douane moeten 
omkopen om hem uit te mogen voeren. Hij 
was twintig centimeter te lang, dus ik liet hem 
inkorten zodat ik hem hier kon neerzetten,’ 
zei hij – bloedserieus. Vanuit zijn juwelenkist 
showde de prins als laatste een ketting waarin 

zijn schip als plak-
kaat verwerkt was. 
Hij moest zowaar 
lachen. ‘Een dwaas 
ding. Die draag ik 
alleen boven mijn 
zwemslip. Dan laat 
je duidelijk zien dat 
het puur als grap 
bedoeld is.’ 

Graag tot volgende 
week!
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