L I FE ST Y L E S E K S

Rijk zet
zich te
kijk

Onze Marith wilde een elitair seksfeestje bezoeken, maar vond het
prijskaartje iets te gortig. Dus ging
ze als showgirl.
T EK ST M A R I T H I EDEM A
FO T O GR A F I E JA SPER S U Y K
L I NGER I E PL E A S U R EM E N T S

Ik keek
naar een
man die
werd
gepijpt
door
twee
meisjes.
Hij had
alleen
zijn overhemd aan
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lf jaar nadat de eerste editie van erotisch
event X in Londen plaatsvond, besloot de
oprichtster dat het de hoogste tijd was voor
een feest in Nederland. Mooie, rijke en seksueel
georiënteerde mensen samenbrengen op A-locaties bleek niet alleen te werken in de Engelse
hoofdstad, maar ook in New York, Los Angeles en
The Hamptons. Amsterdam was de logische volgende stap, die eind april werd gezet.
Geënthousiasmeerd door een nieuwsbericht over
het evenement speurde ik het internet af op zoek
naar meer informatie. Ik las verhalen over gigantische orgieën op James Bond-waardige locaties.
De bezoekers van de X-party’s werden door de
founding mother omschreven als ‘The Worlds
Sexual Elite’. Inmiddels heeft de organisatie
wereldwijd 85.000 leden die geregeld feesten
bezoeken. Lid word je niet zomaar. De X-organisatie voert een uiterst streng deurbeleid. Voor je een
kaart mag kopen, moet je eerst een foto opsturen
en een aantal vragen beantwoorden. Op basis
daarvan wordt bepaald of jij deel mag uitmaken
van dit chique clubje.

Leuke pakjes
Je snapt dat ik dit feest niet aan me voorbij kon
laten gaan. Alleen vond ik 100 euro voor een
kaart (of 250 euro voor mij en mijn vriend samen,
mannen betalen meer) een hoge prijs voor mijn
nieuwsgierigheid. Ik was dan ook blij toen vriendin J. een ingang bij de organisatie bleek te hebben. Zij regelde dat we als showgirls aan de slag
konden, wat erop neerkwam dat we rond moesten lopen in leuke pakjes (veredelde decoratie,
zeg maar).
In de kleedkamer was het druk. Ik telde wel dertig modellen en vijftien visagisten. Mijn haren
werden gekruld, mijn oogleden versierd met eyeliner en ik kreeg een zwart jurkje aan. De avond
kon beginnen. Ik moest alleen nog even een
geheimhoudingsverklaring tekenen (De boete die
staat op uit de school klappen is niet mals: 10.000
euro. Vandaar dat ik het heb over feest X).
De ruimte was exact zoals ik me had voorgesteld: tot in de puntjes verzorgd. In levensgrote
cocktailglazen zwommen halfnaakte vrouwen,
modellen paradeerden door de zaal in lingeriesetjes, dikke roodf luwelen gordijnen zorgden
voor een intieme sfeer en de darkroom achterin
het vertrek leek op een suite uit een vijfsterrenhotel.

Om 21.00 uur was het tijd om de gasten op te vangen. Langzaam druppelde het publiek binnen, in
totaal nog geen honderd man. Hier en daar zag ik
een BN’er. De mix was zoals ik gewend was van
feesten waar ‘de elite’ de dienst uitmaakt; de
mannen hebben poen, de vrouwen zijn knap. Een
beetje ongemakkelijk hingen de aanwezigen aan
de bar en nipten van champagne van 20 euro per
glas. Achterin waren plekken gereserveerd voor
de crème de la crème, de allerrijksten. Twee
machomannen werden vergezeld door zes vrouwen met decolletés waar je u tegen zegt. Van de
horloges die ze droegen, zou een mens een aardig
optrekje kunnen kopen. Geen van allen leek hier
graag te willen zijn.

Bankje in de hoek
Het duurde even voordat de sfeer erin zat. Eenmaal aangeschoten werd er gedanst en durfden
de eerste stellen een bezoek aan de darkroom te
brengen. Ik ging eens poolshoogte nemen en nam
plaats op een bankje in de hoek van de ruimte.
Niemand lette op me. De aanwezigen hadden het
te druk met elkaar. Ik keek naar een man die
werd gepijpt door twee meisjes. Hij had alleen
zijn overhemd aan. De blouse was nog helemaal
dichtgeknoopt en kwam tot zijn knieën. Erg charmant. Zijn buurman was van het type: als ik het
doe, doe ik het goed. Als enige lag hij poedelnaakt
op het kingsize bed te vozen met een blonde
vrouw die haar niemendalletje nog aanhad. Als
hij haar vingerde, ging hij op zijn knieën zitten
zodat voorbijgangers recht in zijn hol keken. Gek
hoe je compleet gewend kan raken aan vreemden
die seks hebben voor je neus, dacht ik. Vroeger
vond ik het bijzonder, maar tegenwoordig doet
het me net zo weinig als iemand die een rondje
rent.
Tijd voor een toiletbezoek. Een vrouw rechts van
me controleerde of er resten coke in haar neus
zaten. Een dame van het crème de la crèmegroepje poederde haar neus terwijl ze op zeurderige toon tegen haar vriendin sprak. ‘Dus ik zei
tegen ’m, nou andere mannen doen het toch ook
alleen met hun vrouw. Waarom kan jij dat dan
niet?’ Haar vriendin knikte van ‘goed zo meid’.
Ze liepen terug naar hun tafel en ik volgde ze. Het
groepje stond er nog even stijf bij als in het begin.
Geld is leuk, maar sfeer koop je er niet mee (en
ook al geen vrouw die openstaat voor seks met
derden, blijkbaar). Toegegeven: alles en iedereen
zag er op en top uit, maar geef mij maar Wasteland, waar bezoekers zich massaal laten gaan.
Nee, ik was niet onder de indruk van de Amsterdamse versie van feest X. Misschien moet ik nog
een poging wagen in Londen of New York. ✖
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