"Zondag 4 jan. 1987. Ik breng Ina weer eens ontbijt op bed."
Zondag 4 jan. 1987. Ik breng Ina weer eens ontbijt op bed.Speel daarna de VARA nachtsjoo
af die ik op video had opgenomen.Het is koud buiten en er valt natte sneeuw.Om acht uur belt
Taeke af en de afspraak wordt verzet naar Vrijdag.Op de tv Quo Vadis en een special over de
populaire fitnesscultuur in Amsterdam . Maandag 5 jan. 1987.
Correspondentieafgewerkt.Ziektenkostenverzekering opgebeld.Geschilder aan Huigs Dolfijne
Vis.Schrijf 6 paginas herinneringen aan de Galerie Mokum jaren in Amsterdam. Woensdag 7
jan. 1987. Sneeuw.Auto naar garage voor een nieuwe V-snaar.We maken een slip van 180
graden op een kruispunt bij het ziekenhuis van Leeuwarden.Geen schade.Ik koop nieuwe trui
en jeans bij V & D.Ook nog schoenen aangeschaft.Bij boekhandel van de Velde van Johnny
van Doorn “Gevecht tegen het zuur” en een afgeprijsd boekje met anekdotes over W.F.
Hermans.Drinken koffie bij V & D en daarna bij Chez Francois (spreek uit:Zjee Franswa).In
ieder geval spelt Franswa het woord baguette verkeerd met een g in plaats van een q.Er is zo
te zien en te horen wel meer verkeerd aan Franswa of is dat zijn billemaat die voorbij komt
wiegen en voor een ieder een olijke kwinkslag in petto heeft.Stoute jongen!Auto om half vier
klaar,olie ververst.Bij het gas geven horen we een raar slippend geluid en we maken de
autokap open om te kijken wat er aan de hand is.Ik zie dat de V-snaar slipt,meet ‘m na en zie
dat hij 11 mm. smaller is dan de originele snaar en dat verklaart het euvel.Morgen terug naar
de garage.Naar fitness over een half bevroren gladde weg.We fitten tot zeven uur,drinken een
blikje gezond.Het is uiterst rustig in de sportzaal.Des te beter.Hoe minder zielen,hoe meer
vreugd.Om half acht weer thuis.Misja en Natasja hebben de keuken opgeruimd en eten
gemaakt.De ideale dochters? Donderdag 8 jan. 1987. De 5 polige plug van mijn elektriese
gitaar uit elkaar gehaald en door een drie polige plug vervangen en vast gesoldeerd. Vrijdag 9
jan. 1987. Een uur lang vulliszakken gevuld met allerlei rommel.Totaal zeven vulliszakken,drie
dozen en twaalf plestik tasjes met troep bij de vullis gezet.Daarna De Telegraaf en De
Volkskrant gelezen onder het genot van twee kopjes espresso.Gitaar gespeeld.Daarna weer
naar fitness tot twee uur.Tommy en Taeke op bezoek tot één uur. Zondag 11 jan. 1987. VHS
recorder gehuurd en 3 films,o.a. de SM film Nine and a half weeks met Mickey
Rourke,Cleopatra met Liz Taylor en Churchill and the Generals.Verder VHS band van de buren
geleend met A deliberate Stranger.De hele dag dus video gekeken. Maandag 12 jan. 1987. Bel
dokter voor Misja.Ze komt naar Garijp.Ik kijk Churchill and the Generals verder af.
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