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Begin jaren 90 bezoek ik mijn eerste
houseparty. Ik was op slag verliefd, op
de opzwepende muziek, op het dansen
en op een gevoel van saamhorigheid.
De dj die een zaal naar het hoogtepunt
opzweept, dat is een totaal nieuwe erva-
ring. House maakt me vrolijk, energiek
en optimistisch. De depressieve jaren
80 met de dreiging van kernraketten,
zure regen en de Koude Oorlog liggen
achter ons. De Berlijnse Muur is geval-
len en Nelson Mandela is weer een vrij
man. Voor mijn afstudeeropdracht in-
terview ik dj Remy en zijn broer met als
titel Op een goed feest moet je zweten.

Nighttown & Basement
1997 is het jaar van de eerste albums
van Daft Punk en Fatboy Slim. En van
Ultra Naté die scoort met het nummer
Free. Ik ben klaar met mijn studie en
kan mijn leven inrichten zoals ik dat
wil. Free is mijn lijflied: ‘Cause you’re
free to do what you want to do. You’ve
got to live your life do what you want to
do.’ In Rotterdam is Nighttown de plek
om uit te gaan. Daar staat Ronald Mo-
lendijk als residence achter de draaita-
fel. Nighttown is ook de thuisbasis van
Michel de Hey, die draait in de Base-
ment. Daar gaat het qua muziek net
even wat harder aan toe. 

Dance Parade
1997 is ook het jaar van de eerste Dance
Parade. Wekenlang golft de hype door
housend Nederland. Op de dag zelf is
het supermooi weer. Met een vrienden-
clubje zoeken we de Witte de With-
straat op. We zijn niet de enigen. Nog
ver voordat de eerste wagen van zich
laat horen, staat de straat vol. Een golf
energie rolt door de straat als de eerste
wagens aankomen, het is een sensatio-
nele explosie van muziek en dansende
lijven. Op een zeker moment komt de
parade vanwege de mensenmenigte tot
stilstand, er is geen doorkomen aan. We
voelen de straat op en neer gaan, wat
het gevoel van opwinding verder aan-
jaagt. Ik maak foto’s met een compact
camera met een rolletje erin. Op één
van de foto’s staat Fred van Leer op de
Bimbo-wagen van Ted Langenbach.
Vanaf de Witte de With lopen we met
de eindelijk weer in beweging komen-
de stoet mee. Het is een zeldzame erva-
ring, eentje om nooit te vergeten.

MTC en Boot Barocca
Naast Nighttown bezoeken we de MTC-
feesten van Ted Langenbach op ver-
schillende locaties. Als de ene club
sloot, gingen we soms – verliefd en vol
energie – ergens anders nog even ver-
der. Zoals in Full Moon op de ’s Graven-
dijkwal, ergens boven, met allemaal
kleine kruipdoor sluipdoor ruimten

waar dj’s als André Dadi draaien. Of
naar de Boot Barocca (1996-2001), nu
het lichtschip LV8, dat in de Wijnhaven
ligt. Beneden in het ruim op de dans-
vloer benemen de mistmachines bijna
elk zicht. Wat ook niet erg is, want na
een nacht dansen zijn mensen niet op
hun mooist.

Now&Wow & Liberated
In 1999 gaat er een buzz door de stad:

Ted Langenbach opent zijn eigen club.
Wat Now&Wow blijkt te zijn, in het
Lloydkwartier, in het enorme pakhuis
Sint-Jobsveem. Now&Wow bestaat uit
twee zalen: de grote zaal waar bekende
en beginnende dj’s draaien en de kleine
zaal waar de dj een mix van hiphop,
electro, een vleugje rock en meer laat
horen. De performances trappen hei-
lige huisjes om. Alles kan en mag in
Now&Wow, in de zin van: iedereen kan
zichzelf zijn, het is de diversiteit ten

top. De sfeer is te omschrijven als vrij-
zinnig, creatief en expressief. Now-
&Wow wordt ook de plek van de Libera-
ted gayfeesten van dj Remon Lacroix.
Binnen no-time trekken de gasten hun
tanktops uit en is de zaal een walhalla
vol dansende blote bovenlijven. 

Betty Ford Clinic
Voor mijn haar bezoek ik begin deze
eeuw Roodkapje aan de Witte de With-

straat. Al die artistieke outgoing types
vind ik reuze interessant. Roodkapje is
een podium voor kunst, muziek, per-
formance en kapper ineen. Daar leer ik
een beste vriend kennen, Alex, die me
de jaren erna wat kapsels aanpraat
waar mijn moeder nog steeds van gru-
welt: zwarte stekels, auberginekleurig
haar, opgeschoren en turkoois, roze en
paarse plukken. 

Roodkapje organiseert performan-
ces op locatie in onder meer Club Las

Palmas (2002-2005) in het gelijknamige
pakhuis op de Wilhelminapier. De club
organiseert de legendarische Betty Ford
Clinic (gay)feesten, een dolhuis met een
echt paard en een turner in de ringen.
Andere memorabele plekken zijn Off
Corso aan de Kruiskade, The Ponyclub
in De Unie, de feesten van onder meer
Verse Geesten in de Cruise Terminal en
de Gay Palace aan de Schiedamsesingel.

En nu?
Free is nog steeds mijn lijflied en toen
Ultra Naté in 2014 op het Milkshake Fes-
tival stond, blèrde ik weer even hard
mee. Dansen tot de zon opkomt mis ik
soms wel. Natuurlijk zijn er de festivals,
bruiloften, thuisfeestjes en de nachten
in Bird en Worm. De laatste keer dat ik
het echte partygevoel ervoer, was bij
Fatboy Slim in Annabel. Hij gaf me een
high five! Maar er gloort hoop. Vrien-
den zijn nieuwsgierig naar de nieuwe
Now&Wow en willen wel weer eens een

nachtje opofferen. Dus moet ik even op
zoek naar een outfitje dat past en aan-
sluitend een paar hersteldagen inplan-
nen. Komt goed.

Dit verhaal is gebaseerd op herinne-
ringen. Door de doorgaans nachtelijke
omstandigheden waarin gebeurtenis-
sen plaatsvonden, kunnen feiten en fic-
tie door elkaar heen lopen…

“OP EEN GOED

FEEST MOET JE

ZWETEN”

Suzanne Stam was overal vroeg bij: ze

bezocht de eerste Now&Wow en zag de

Dance Parade van 1997 door de Witte de

With trekken. 
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