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niet allerlei mannen op leeftijd op verkeerde ideeEn
brengen. En hoe moet dat met de schoenen? Hakken,
zodat we er een beetje kek uitzien, ofjuist sneakers,

BURil BABY, BURII!
We moeten er even inkomen. Het duurt toch al gauw

zodat we de hele avond kunnen dansen?

in het feestgedruis te storten. We zijn niet de enigen
met koudwatervrees, hoewel niet allemaal op dezelfde

In mijn jongere jaren was ik daar nooit mee bezig. De

een glas wijn of twee voordat we de moed hebben ons

hakken waren standaard. Maar ja, toen had ik verse,
onbedorven voeten die wel wat konden hebben. En
eventuele blaren en andere ongein nam ik voor iief.
Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden... Dat soort dingen.
Maar inmiddels ben ik de 50 gepasseerd. Van een paar
uur in de auto zitten, word ik stram en sinds ik al jagend
op een Pok6mon over een stoepje struikelde en mijn
enkel verzwikte, wil dat met die hakken ook niet meer
zo iukken.

manier.
Als wij eindelijk onze eerste voorzichtige pasjes op de
vloer zetten, staat in een hoekje een ouder setie enorm
te zoenen, terwijl een andere kerel een salsaritme aangrijpt om eens even lekker de billen te masseren van
een mevrouw in een kort rood wapperrokje. De stemming begint er na een paar glazen drank dus lekker in
te komen. Whot else is new?
Nou ja, de gesprekken. Die zijn wel nieuw Ik raak aan
de praat met de mevrouw die de muntjes verkoopt.
GI.IITERJURI(TII
We kennen elkaar vaag van de lagere school waar
Al meteen bij binnenkomst in de Orangerie van
onze kinderen op zaten. Het gaat niet zo goed met
Landgoed Elswout, waar het Letz Partyfeest
haar dochters, vertelt ze. De een is ernstig
,DE
van Appelman Events voor 3O-plussers
ziek geworden, maar nu gelukkig aan de
plaatsvindt, zien we dat we ons nergens
beterende hand, de ander heeft psychidatrws slum
zorgen over hadden hoeven maken. We
sche problemen. Ondertussen hoor
0p dr rkuuv,kx'r
zijn in onze respectievelijke nette jurkje
ik dat vriendin M van een kennis uit
^
dc ntunnrn
(ik), hippe overall (M) en kant met
haar woegere tennisdagen het tragiucrkenn(in het
decollet6 (K) zowel ouerd ressed als undersche nieuws verneemt dat haar zusje is
dressed. Op de dansvloer gaat een rode
.farhltrwein'
overleden, terwijl K een meneer moed
krullenbol los in een glitterjurkje dat tot
inpraat dle net eenjaar gescheiden is. "En
net over de dijen rijkt, met een vriendin die al
zij wilde bij me weg, hd. Ik wilde helemaal niet
even frivool is gekleed. Aan de tafeltjes verderop zitten
uit elkaar." Moederlijk geeft ze hem advies over hoe
echter dames met afritsbroek en sweater. Een man met
hij de dame inkwestie eventueel kanterugwinnen.
een mouwloos vestje vol lovertjes over zijn blote bast
Dat soort gesprekken voerde ik vroeger nooit als ik
bestelt een biertje aan de bar terwijl een oudere heer in
uitging. Dan ging het toch meer over of bessen-jus
vrijetijdspullover om een wijntje vraagt.
nou de betere drankcombinatie was of safarijus.
In de Orangerie zijn twee zalen. Links wordt stampenEn: "Heb je dat ontzettende lekkere ding in de hoek
de house gedraaid, in de andere discohits uit het verre
gezien? Denk je dat-ie me leuk vindt?"
verleden. Je zou denken dat het gros van de feestgangers voor het I uill suruiue-genre zou kiezen, gezien de
#l'lET00
gemiddelde leeftijd. Dat blijkt niet zo te zijn. In de houseWat ook is veranderd: ik hou het niet vol tot sluitingszaalwaar ook de glilterdames sprankelend de sterren
tijd. Misschien maar beter ook. Ik herinner me nog de
van de hemel dansen, is het 't drukst. Opvaliend detail:
desillusie als om half vier's nachts het tl-licht aanging
er zijn vooral veel vrouwen, het aantal mannen is dun
en ik mezelf in de spiegel zag: bleek hoofd, uitgezakte
gezaaid. Het is net alsof we jaren teruggaan in de tijd.
krullen en wasbeerogen van de uitgelopen mascara.
Net als vroeger staan de dames op de dansvloer, terEn dat terwijl ik zo leuk van huis was gegaan. . .
wijl de heren een beetje in de luwte hangen om de boel
Dit feest is om 1 uur afgelopen. Ik was nog een beetje
te observeren. De groepjes vriendinnen lijken vooral
teleurgesteld over dat vroege tijdstip (vroeger ging ik
bezigzichzelfte vermaken, terwijl de mannen het jachtom die tijd pas van huis!), maar tegen tlvaalven branterrein verkennen.
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