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1 Heden ten dage snakken ook niet-adellijke Harense dames weleens naar een echte
donjuan die hen met laatmiddeleeuwse élégance kan verwennen door het bereiden
van een romantisch soupertje met hertenpaté, verrukkelijke postelein en papaja-ijs.
2 Na het schenken van sterkedrank en een espresso met een delicaat chocolaatje,
zouden zij dan gezamenlijk op een chic crapaudje gaan zitten, en dan zou onze
bijdehante verleider haar uitnodigen voor een relaxte chachacha, te midden van de
restanten van hun bourgondische maaltijd.
3 Deze amoureuze avond zou dan eindigen met een geenszins gênant of gestrest
adieu, en door het glas-in-loodraam zou ze, als in een James Bondfilm, nog net de
achterpanden van zijn jacquet zien verdwijnen achter de aardewerken potten met
bougainville.
4 Maar helaas moeten de vrouwen het in de Groene Parel doen met 65+’ers
(vijfenzestigplussers) in doordeweekse ribfluwelen pantalons, die faliekante
tegenstanders zijn van andere kleding dan fleece bodywarmers, en die hooguit
een roseetje of een bordeauxtje bij het barbecueën schenken.
5 Onze plaatselijke broekenmannen vinden het al een pre dat zij een baguette of een
focacciabroodje kunnen afbakken, een voorgerecht met carpaccio kunnen bereiden en
ten slotte een espressootje van eigen fabricaat kunnen serveren.
6 De vrouwen moeten zich in de microkosmos van Haren dus behelpen met een appel
op stereotiepe doorsneeburgers; middenmoters die geen weet hebben
van de verlokkingen uit Duizend-en-een-nacht of de opwinding van een
miss-wet-T-shirtverkiezing.
7 Maar als de Harense dames desalniettemin met kerst de flessen sterkedrank
opentrekken, de koninginnensoep klaarzetten en de koteletjes aanbraden, genieten
ze secondelang van hun huis-tuin-en-keukenpartners, die ’s maandags gewoon de
gft-bak weer buitenzetten.
8 En de mannen, ach, zij vlijen zij zich elke avond in hun pyjamaatje heerlijk tegen
het decolleté van hun eigen señorita’s en dromen van hun schattebouten die in de
maneschijn romantische kattebelletjes schrijven onder een wolkeloos zwerk.

