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Het wordt tijd om af te druipen. Lekker in pyjama

opdebank, nog eveneenglaasje wijn met mijn Lief.
'Harde krullekes' doet nog een tweede poging als we

richting de uitgang lopen. Organisator William Appel-
man waarschuwt me niet te veel aandacht aan hem
te schenten: "Hij kan een beetje lastig worden als hij
te veel heeft gedronken." William staat zelf achter de

draaitafel. Het heeft iets schaftigs dat hij ondertussen

in de gaten houdt ofiedereen het wel naar zijn zin heeft
en niemand last heeft van ongewenste intimiteiten.
Ik ben de onzekere achttien allang voorbij. Als iemand
vervelend wordt, weet ik inmiddels precies hoe ik
hem van repliek moet dienen. Of desnoods een knietje
kan geven.
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Buiten raak ik aan de praat met de man met het
lovertjesvest. Het blijkt de partner van de mevrouw
in glitterjurk. "Tja, mijn vriendin is net een mannen-
magneet," legt hij uit. "Moet je al die kerels zien die om
haar heen zwerven! Dus ik moet wel wat uit de kast

trekken om te laten zien dat ik echt de allerleukste

ben." Ik vind het ontroerend liefdevol. Ben je toch al

behoorlijk op leeftijd en dan maak je je nog steeds

druk om de concurrentie.
We lopen met z'n drie€n over het grindpad naar de

auto, tegelijk met twee vriendinnen die het ook voor
gezien houden. Ze zijn flink wat jonger dan wij, dus

waarom zo vroeg naar huis? "We waren alvanaf acht
uur op de dansvloer, hdl' zeggenze ter verdediging.

"Geen leuke mannen gespot?" vraagt M geinteresseerd.

"Daar kwamen we helemaal niet voori zegt de oudste

van de tlvee ietwat geirriteerd. "We kwamen om te

dansen." Ze hebben zich er blijkbaar helemaal in
gegooid, want 6en van hen heeft daarbij haar enkel

verstuikt. Met z'n vijven strompelen we verder.

Godzijdank, we zijn bijna bij de auto. Dan kunnen
die schoenen uit. I

Ze$ ook ureer eens ouderwets uit uw bol gaan?

Kijk op www.leuportg.nl uoor doto en locaties uan
ile uolgendefeesten uoor 30-, 40' en 50-ph6sers.
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Drie mannen geven bij toerbeurt hun mening

over vrouwenzaken. Dit keer iournalist
Sander (41), vader van drie kinderen.

f k heb dus nos nooit een bloe-

lrrr.tl. get ocr,t. voor wie dan

ook. Vriendin ziet me aankomen,

als ik ineens met een boeketje

leukdoenerij kom aanzetten.

Overschat artikel, zo'n bossie

bloemgeluk. Waarom zou je

rozen, tulpen, desnoods een

hyacint of voor mijn part een

narcis, laat het een chrysant
zijn, nodig hebben om je

vrouw te plezieren? Wie
heeft er ooit bedacht

dat je als man zijnde

thuis goede sier

moet maken met
een bosje bloemen?

En dat jullie dames

daar dan hieperdepiep-

hoera van worden?
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lapjes nog eens een tikje gaf
en de voordeur rond etens-

tijd openging . " Kijk eens, schat!

Chrysanten in de aanbieding.

Omd"atikzouan jehou!'

Vrouwen hebben waarschijn-
lijk ook niks goed te maken.

Yrouwen doen namelijk altijd
alles perfect, daar zijn het
vrouwen voor. En dat laten
jullie maar wat graag weten.

Wij mannen zijnmaar
plankton in jullie

samenleving.

"OJwevandaagnog
gqan strijhen? Enof
deuoortuin al gedaan

is? Hebbenwedie

'Ahhh bloemen. Nou, kom er

maar weer in dan. Het maaht

ineens helemoal niet meer uit
dat je gisterentienminuten met

buur ur ouw G er ds heb staan

keuuelen ouer haar kunstgras en

dat je daarbijbovenmatige inte-

r es se leek te tonen in haar no g al

imposante boezem. Heerlijk, die

nar cis s en. lk hou weer u an j e!'

Even serieus, zijn er ooit
vrouwen geweest die een bosje

bloemenvoor hun man hebben

meegenomen? Dat hij de sukade-

smerige ramen al gezien?

Entrouwens, de auto is oolzwel

uies, hb? O, de luier s zijn op,

maatje 5 graag, de winkel is om

acht uur dicht, dus opschieten

graag."

Ach, laten we eerlijk zijn, laat

ik eerlijk zijn. Ik voer gewillig

de opdrachten van Vriendin
uit. Met liefde. OmdatVriendin
zorgt dat het hier allemaal

reilt en zeilt. In feite zou ze

de Keukenhof verdienen.
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