"Behoorlijk koel en luchtig toch!"
Nou,dat moet dan maar, hè, ze gaan hun gang maar, die blikken dominees. Er zijn tussen de 75.000 en
300.000 travestieten in omloop op de relatiemarkt, dus kun je na gaan.
Hebben ze nog wel even werk met al hun veroordelingen.
Het woord alleen al: travestiet!
Ze beroepen zich voornamelijk op Deuteronomium 22:5, die E.O. aanhangers van de domineeskultuur,
maar degenen die dat aanhalen als bewijsmateriaal tegen travestie vergeten dat het waarschijnlijk sloeg
op het heidense gebruik van de tempelprostitutie, waarbij in de heidense tempels mannen als vrouwen
gekleed de man lijke gelovigen aan hun gerief hielpen.
Het is trouwens volstrekt belachelijk dat argument dat het niet zou mogen voor een man om een jurk aan te
trekken, want de apostelen liepen allemaal in de mooiste jurken rond die je je kunt voorstellen.
Zelfs met frivole franjes aan de rokjes en kwastjes, wat ik trouwens erg lelijk vind.
Ik vind dat daar weer een verbod op moet komen.
Er werd ook nooit over gepreekt.
Over de begeerlijke onkuisheid wel. Dat was als een getrouwde man naar andere vrouw en kijkt met
sexuele bijbe doelingen of zich in gedachten voorstelt dat hij al boven op haar ligt te krikken nog voor hij
een vinger naar haar intiem uitgestoken heeft of geregeld naar de hoeren gaat, zoals die gereformeerde
handenarbeidleraar in Wageningen en later in Maarsen altijd deed.
Maar kleding van het andere geslacht dragen?
Het kwam niet eens in die dorre dominees op dat je daar zo’n ophef over kon maken.
In goed Nederlands heet iemand die een beetje draaierig of geil wordt van lingerie en andere dames
kleding een fetisjist. Dat woord draagt het beschamende stigma in zich van “geile viezerik” en “ perverse
proleet”!
Dat is ook zo.Velen raken zeer opgewonden van lingerie en hebben daar bepaalde fanta sietjes bij en
soms werken ze die ook uit.Niet altijd in de beslotenheid van hun huis, maar vaak ook in een club.
En om die reden zou iemand een viezerik zijn?
Wat is een viezerik? Ik ken een drummer met een paar sterke poten, die wint altijd bij armpje drukken in de
kroeg in Leeuwarden,dat is bepaald geen mietje, maar die trekt zonder problemen regelmatig een leuk
jurkje aan, gaat naar een homo- of biseksuelen bar en laat zich verwennen terwijl hij een glaasje kummel
drinkt en na afloop gaat hij weer terug naar zijn vriendin.
Tegenwoordig kan alles. En wat is nou een viezerik? Ik vind het allemaal heel normaal, maar andere
mensen klaarblijkelijk weer niet! Smaken verschillen!
In zo’n mooi jurkje rond lopen dat bijna alleen maar uit bandjes bestaat. Da’s toch ook heerlijk koel en
luchtig…maar dat zit er niet helemaal in.
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