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Zaterdag 21 febr. 1987. Koffie en boterhammen op bed door Natasja gebracht.Om kwart voor
elf met Ina en Natasja naar open dag van de horeca en bakkervakschool. Daarna naar antiek
en rommelmarkt.Koffie gedronken bij de roze salon Likkepot.Weekendkranten bij v.d Velde
gekocht.Bij boekhandel De Tille Het Vrome Volk van Maarten ‘t Hart en van John Fante Ask
The Dust gekocht.Zoek bij De Put naar plaat van Iggy Pop.Laat een duplikaat sleutel van de
Mitsu bishi maken.Bekijk de Olivetti schrijfmachine bij V & D.Huur de videofilm Candy Candy
voor Natasja.Om half zeven komen Misja en Ronnie binnen. Zondag 22 febr. 1987. Dias
vertoond aan Ina.Samen een wandeling gemaakt.Hout gesprokkeld bij de houtkant.Meer dan 3
kistjes vol. Donderdag 26 febr. 1987. Kwart voor zeven opgestaan,koffie,boterhammen, om
half acht weg gereden naar station Leeuwarden,om half negen trein naar Den Haag.Om kwart
over elf rondleiding Akademie voor beeldende kunsten,daarna naar overzichtstentoonstelling
van mode ontwerper Frans Moolenaar.Koffie gedronken in het restaurant van het
museum.Wies N. komen we ‘s middags tegen in de Bijenkorf.Ik koop een vuist dikke biografie
van Churchill op de Denneweg.Ina koopt Griekse mythen en sagen,nieuwe pumps.We lopen
het verveelde artiestencafé Schlemmer binnen,bestellen pils en chocolade met slagroom.”Je
moet alles één keer proberen,”zegt Ina. “Dan ga je dus ook één keer met een vriendin naar
bed?”vraag ik spottend,maar nieuwsgierig,omdat we het over dat onderwerp veel vaker
hadden en het bon ton is onder de geëmancipeerde vrouwtjes om elkaar af te likken. “Dat is
heel goed mogelijk,maar dan zou het wel eens kunnen dat het niet bij één keer blijft en ik er
goed de smaak van te pakken krijg,”zegt ze ernstig.Ik geef ruiterlijk toe;”Biseksuele vrouwen
hebben sinds Catherina altijd al mijn voorkeur gehad.” Ina zegt:”Je bent altijd al een viespeuk
geweest,zul je bedoelen!” We eten eensgezind een pizza Pinocchio op en krijgen twee grote
waterglazen rode wijn erbij.espreso voor toe.Om half zeven de trein naar zwolle.We komen de
kogelronde Wies N. weer tegen.Om kwart voor tien weer thuis. Vrijdag 27 febr. 1987. Brief van
Galerie Du Palais,Nantes,dat ze met me in zee willen gaan en een tentoonstelling organiseren
in La Baule.Ik besluit er nog even over na te denken.38 aandelen robeco gekocht. Zaterdag 28
febr. 1987. Fitness om half elf.Boodschappen en weekend kran ten met Ina gekocht. Maandag
2 maart 1987. Ijzel op de weg.Naar fitness.Veel bomen breken doormidden.De wereld lijkt wel
een sprookje van glas.Schrijf Elly Rouckes een brief dat ik niet al deel nemen aan de model
schilder groep maar wel aan de stilleven groep wil meedoen.Ik zal nooit meer iets van haar
horen.Merkwaardig. Dinsdag 3 maart 1987. ‘s Ochtends naar Leeuwarden.Interviewbundel met
Norman Mailer gekocht bij De Tille.Diaraampjes en alfabetiese kaarten voor een kaartenbak
aangeschaft.We drinken koffie bij de roze salon Likkepot.Daarna naar een café aan De
Tuinen,lopen de Leger Des Heils kledingwinkel binnen,bij V & D koop ik een paar houders voor
cassettebandjes Uit de bibliotheek haal ik “De Megalieten- bouwers.”Naar fitness.Lex is er
niet.Ik kom Misja en Natasja tegen in de Schoolstraat.Ik koop lecithine capsules.Tot ‘s avonds
laat dias ingeraamd.
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