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Geachte heer Van der Wal
U bent vanaf nu voor drie dagen geschorst van het Volkskrantblog. Aanleiding zijn bijgevoegde teksten.
U bent Boonstra op een tamelijk valse en gemene manier aan het stalken.
Een volgende overtreding kan u op een langduriger of zelfs permanente
schorsing komen te staan.
Met vriendelijke groet
GJ Bogaerts
Hoofd Volkskrant Online
Bijgevoegde verboden pseudo- pornographische nonsens tekst nummer 2 die (bijna vanzelfsprekend na
een reeks klachten van fotograaf Rommert Boonstra) niet door deVKblog censuur kwam. 18-12-2007:
Nee, nou zullen we het alweer beleve! Nu zijn de rapen toch echt gaar in het apenhuis bij pappie, want wat
hep ik nou aan me fiets hangen? Misja! Die Frans die vond jij toch wel een leuke kop hebbe of was dat die
blonde vriendin van jou, Yvonne, zal ik maar zeggen, die dat zei en die muziek die jij draaide dat was toch
van de ‘Gebroe ders Brouwer’ en de ‘Dikke Lul Band’ met ‘Omdat je me wat dee, ruik ik nu fijn steeds aan
je verse snee’ (hier doelt de auteur op een sneetje Bums dwars gebakken) of bedoel ik toch eigenlijk
iemand heel anders, die alleen maar op jou leek, zo dat het bij mij allemaal door elkaar heen is gaan lopen,
daar heb ik steeds vaker last van als sociopaat, nee, het begint nu te dagen, ik weet het al weer, ik denk,
nee toch…ik weet het bijna zeker dat musicus Keu veel Nederlandstalig heeft geschreven, maar altijd heel
netjes, nooit semi pornografisch zoals ik doe en dat bij jullie juist altijd TMF en MTV op stond in Créantay ,
programmas met van die nakende ordinaire achterbuurt pop meiden die staan te bokken alsof ze door een
olifant worden genomen in d’r intiem, dan krijg je dat er allemaal van als je met je poesje op de buis wil,
heb ik in de Veronicagids gelezen.
Ik ken wel vanuit me eige een paar Nederlandstalige nummers zoals ‘Jongen, waarom ben jij uit Mokum
weg gegaan?’ dat heeft een goeie vriend, die dieper gaat dan een naaste buur, toen nog voor mij gezongen
op het Jordaan festival en ik had ook nooit uit Groot Mokum weg moeten gaan omdat ik daar elke week iets
verkocht, waar een gefrus treerde nep- en namaak amateur fotograaf/poweet Ollie Beer Bommel Bonestaak
Stalker uit Rotjeknor, die lul, ontzettend jaloers op is/was, die kan absoluut niet de zon in andermans
afvalwater zien schijnen, maar nu we het toch daarover hebben, alsdat je bijvoorbeeld achter elkaar
biergist en een dosis multivitaminen naar binnen slaat dan krijgt je pis een chromaatgele kleur en dat vind
ik als groot, geniaal kunstenaar mooi omdat een lichtgele kleur niet bepaald mannelijk is, dat straalt geen
mannenkracht mannenpracht uit, maar jij vond toch zeker wel die popgroep ‘Mannenkoor Karrespoor’ leuk
met dat kut nummer ‘Het is zo lekker om te trekken’ en ‘Bij ons op de zolder met Lammechien uut de
polder’, maar ik moet nu even serieus wezen anders zeg je ook sodertraal op nara je eiland met je
misjpogem. Ik vond het leven audiovisueel pas echt leuk bij dat nummer ‘Foxy foxtrot met zijn elastieke
benen’, je weet wel, dat nummer van die kleine druk doende mafketel met een gestreept pak en strooien
hoedje stijl jaren twintig, maar toen was jij geloof ik pas vijf jaar en luisterde naar heel andere muziek en
die knakker is ook al doodt en begraven of vergast tijdens de bange jaren veertig ten tijde van het Grote
Lijden van de Yid, dat weet ik ook niet meer, misschien was ie ook wel een Jood, dat kan ook, dat zijn
ontzettend druk doende personen die maar blijven rebbelen vanuit hun oorsprong en als wijf altijd de

koningin van het bal willen zijn. Je kunt nog beter met een echte ras Fries trouwen, die kunnen nauwelijks
praten en houden hun mond. Wist je dat in de Amsterdamse grachten drenkelingen voorbij drijven met
open gulp? Dat komt omdat ze na afloop van kroeg bezoek aaan de wallekant staan te sijken en dan onder
de lamstraal voorover het water in sodommieteren om nooit weer op te staan en gewoon te verzuipen.
Misschien maar goed ook. Er zijn mensen genoeg.
PS: De oplettende lezer zal vanuit zichzelve begrijpen dat op leeftijd gekomen auteur dezes, na ampele
overweging en kamerbreed overleg in het licht van de achter ons liggende kerstdagen en inspirerende
toespraak van Onze Koning Willem De Dikke nog na galmend in het achterhoofd en de komende Gelukkig
Nieuwjaarsgedacht in het voorhoofd reeds nu verkneukelend dankzij anticiperend plezier niet meer achter
deze tekst kan staan.
Zoals bekend mag verondersteld worden onder de schaarse Intimi is onze in brede kringen omstreden
artist als Lonely Blue Boy sinds zijn achttiende republikein, ex-dienstweigeraar en SP stemmer. En dat hij
door gaat tot zijn laatste snik voor hij lawaaje gaat met zijn negotie ligt geheel in de lijn der verwachting…
want Trou Moet Blijcken
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