"Zaterdag 27 dec. 1986. Een ongefrankeerde nieuwjaarskaart "
Zaterdag 27 dec. 1986. Een ongefrankeerde nieuwjaarskaart ontvangen van Tommy en
Taeke.Misja draait LP van Frank Zappa.Uit de videotheek de tragikomiese video
Reuben,Reuben gehaald over een mislukte,alcoholiese dichter.Hij lijkt een kruising tussen
Oscar Wilde en Dylan Thomas. Op de tv ‘s avonds een interview van Ad Langebent met een
lichtelijk nerveuze Jef Geeraerts,die zich zelf een uitgeknepen literaire citroen noemt n.a.v. open aanmerkingen over zijn detektief jes.Geeraerts draagt een afschuwelijk pak dat volkomen
detonneert bij een overhemd met gifgroene strepen.Is de ex-stiliste en mode ontwerpster Nora,
zijn gade, hier debet aan?
Zondag 28 dec. 1986. Videofilm Quakster Fortune van Gene Wilder gezien.Het is negen
graden morgen overdag.Ik win met dammen van Natasja.In de Volkskrant artikel gelezen over
uitgever van Oorschot.
Maandag 29 dec. 1986. Ina leest HP artikel over Hans van den Doel voor.Gîtes de France belt
met aanbieding vakantiehuizen in Bretagne.Om half drie vertrekken we naar fitnes.Na afloop
koop ik een financieel magazine.Lex verhaalt over de voor- en nadelen van de punt 38
snubnose revolver,de Magnum.de Beretta en de riot guns.Steven traint met dumbells van 48
kilo.Hij heeft er twee jaar voor getraind en anabolen geslikt om dit te bereiken.Straks heeft hij
er kanker mee bereikt.Fles Portugese wijn Dâo Penedo van 1979 gekocht en
opgedronken,want daar is ie voor.Op de tv naar de flop opera van Jan Cremer gekeken.Het is
een slap aftreksel van West Side Story,Saturday Night Fever en Top Pop.Achter het nieuws
met fragmenten van Cremer interviews.
Woensdag 31 dec. 1986. René belt af om naar fitnes te gaan.Arthur blijkt te zijn weg gelopen
naar zijn vader in Amsterdam om daar te gaan wonen.Om half twee rijd ik met Ina mee naar
Bergum.Ze zet me af voor het gemeentehuis.We komen onroerend goed makelares D.
Sprokkereef tegen bij de boekhandel.Ze heeft de helft van haar makelaardij verkocht.Ik koop
een Algemeen Dagblad en een Telegraaf.Het gepeupel steekt de hele dag vuurwerk af.Uit
verveling kijk ik die avond naar Miami Vice.Onze katten Ducky en Micky zijn erg bang voor de
vuurwerk knallen.Om drie uur gaan we maar naar bed.In de straat branden met benzine
overgoten autowrakken,walmende autobanden en kerstbomen.Zware knallen van
carbidbussen en een aanhoudend rollend geluid alsof er een trein passeert van een groot leeg
olievat dat door de straten wordt gerold.Hier en daar vechtpartijen tussen beschonken
cafébezoekers met gebroken bierflessen in de hand.Rauw gejoel en geil,dierlijk gekrijs.Een
paar uur lang zal het boerse gajes de straat regeren.Alles is deze nacht gepermitteerd in
Garijp.De dorpsjeugd heeft zich bewapend met messen,staven,knuppels,kettingen en één
inwoner zit de hele avond met een geladen jachtgeweer achter de deur.Helden zonder
glorie.Sukkels zonder sokkels. Talloze malen die oudejaarsdag en nacht belt het psychopaatje
uit Ede die zich mijn vader noemt op en legt zonder iets te zeggen de telefoon weer op de
haak.Ik leg de telefoon er naast.
Donderdag 1 jan. 1987. Van vier uur tot tien uur ‘s ochtends geslapen ondanks de herrie van
voort-durend geknal.Ook nu ik dit om half drie opschrijf gaat het lawaai steeds weer door op
straat.
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