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Het Hilton Hotel? Bent u daar dan bekend?

Ja, daar logeer ik regelmatig als ik van uit Frankrijk in dit kale kouwe
kolerekutklotenkippenkontneukersland mijn zaken regel en we weer eens met de tattoo boys
een mud aan psychedelische versnaperingen hebben weg ge zet en door gestoten naar de de
taillist, de klootzakken, die ik streetcornerworkers noem. U moet dat niet door vertellen anders
eindigt U naar adem happend met de voeten in een blok snelbeton gegoten rechtop staand op
de bodem van het Noordzeekanaal, tever geefs naar om hoog blikkend om hulp, de handen
vanzelfsprekend op de rug geboeid, want aan gespartel hebben we niets, dat geeft alleen maar
kringen in het water en die krijg je er met geen vlekkenwater uit. Als informant van een niet
nader te noemen geheime dienst heb ik mijn handen vrij en zelfs een voorlopige license to kill,
dus opgepast, want er staan tiental len namen in mijn Zwartboek op de doden lijst. Werk aan
de derde wereldwinkel. Lachend hebben we heel wat konkurrent en met een blok beton aan
het been het Noordzeekanaal ingejonast. Echt van één-twee-drie in Gotsnaam! Ze deden het
uren vantevoren al in hun broek voordat het moment suprème was aangebroken. Daar zaten
ze dan vast gebonden, geblinddoekt en met een prop in de mond op een stoel, met de
achterpoten in een teil snelhardend cement en ze wisten waar het op uit zou draaien, want dat
deel je ze fijntjes glimlachend vantevoren mee, terwijl je onderdehand de brandende Benson
en Hed ges uitdrukt op hun tepels. Een laatste sigaret konden ze aldus krijgen, maar geen
slaap- of kalme ringsmiddelen want ze moesten heel bewust hun dood mee maken, anders is
het geen straf maar louter genade. Ze zeggen dat je een orgasme krijgt op het ogenblik dat je
de pijp aan Maarten geeft en dat is ook zo, dat heb ik zelf gezien. Mannen die zijn dood
geschoten, gewurgd of opgehangen komen spontaan klaar, hebben al tijd een knaap van een
stijve lul en een flinke vlek in hun broek, heb ik ook van WO II veteranen (o.a. WO II ex-para
trooper Michael Podulke) gehoord. Een natuurlijke refleks. Sex en dood zijn synoniemen en
voor de rest bemoei ik me alleen met Heisse Nächte und Schwarze Nylons. En dat heeft met
het homohuwelijk of hete nichten in zwarte nylons toeval lig niets te maken zo lang Fred van
der Wal regelmatig rond loopt in nylons, jarrtelgordel, tangaslipje, bustehouder en een lange
onderjurk op pumps. Alles in het zwart natuurlijk want dat is de kleur van de zonde, de nacht,
de tegennatuurlijke hartstocht en van de Boze.
Ik heb dertig jaar lang gewoond in Amsterdam, dus overnacht ik ook in Amsterdam. Of in
Tjaardastate, Oranjewoud, waar dat moffische Oranjetuig een paar optrekjes heeft op kosten
van de belastingbetaler. Daar voel ik mij echt thuis onder Ons Soort Mensen.
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