"Brief aan een musicus te Heerenveen (deel 1)"
2007 sept. Kort geweest in Friesland in sept., kort, daar wij niet meer kunnen verblijven in huis oudste
dochter die een tweede baby heeft tegen wil en dank. De hele dag en nacht gekrijs aan je kop en ik slaap
al zo licht, doe dan helemaal geen oog meer dicht!
Heb gevraagd of ze soms een gaatje in d'r hoofd had met al die koters. Zie nakroost niet als verdienste.
Ben daarom heel verstandig man. Zie niets in babies. Ben te weinig paedophiel daar voor. Om die reden
ook niet in het lager onderwijs gegaan waar ik aanvankelijk voor ben opgeleid. Zag niets in bleke
brekebeentjes in korte broek met hun ruikende gulpen. Tegen mijn zin onderwijsakte gehaald. Stam uit een
tijd dat de eigen wil bij de opvoeder achter de deur stond en wel met een knuppel in zijn hand. Begrijp die
strofe nog steeds niet. Gaarne uitleg omdat jullie beiden nu in onderwijs werkzaam zijn en uit dien hoofde
vrijwel alles weten. Mijn wanbegrip! Komt allemaal door eenvoudige Friese afkomst. Kan er niets aan doen.
Wil er niets aan doen. Dan is het goed. Een werkende vrouw in huis is een zegen voor de mensheid plus
de portemonnee. Beginnen met vier dagen om te wennen en langzaam opvoeren naar zes. I. ging in 1976
volledig werken hetgeen mij tot zegen is geweest maar ook veel werk voor mij met zich mede bracht! Een
kwaad wief in huus is erger dan en lekkende dakgoot, zo zegt de Grote prediker. Niet getreurd. Immers; een
dag niet gelachen is een dag niet geleefd zegt een boertige auteur wiens naam ik liever niet noem.

De vrouw is niet geschapen voor het aanrecht alleen, alhoewel dat natuurlijk in wezen vanaf het begin van
de Schepping met een grote S haar voornaamste recht is en recht zonder plicht bestaat niet. Ik keten mijn
geliefde graag aan het fornuis en zet haar oventje op standje 10. En dan denk ikw eer an dozen pizzas,
kroketten, koude appelmoes, frikandellen of anders gespeld frikadellen, frieten met mayonaise, hmmm...om
van te smullen. Persoonlijk zou ik niet anders willen. Ik weet dat Zoenvis bijvoorbeeld Chips eet des
avonds laat en dan naar Paul Witteman kijkt die net zo bleek is als haar chips en witte wijn. Die kop van
Wittebol staat altijd op verbeten. gef mij maar Jeroen Pauw, de womanizer. Heb voor het eerst van mijn
leven stukje zalm gegeten. Wist niet dat het zalm was. Al ik geweten had dat het zalm was had ik het
sowieso niet gegeten. En wat ik altijd nog wal gelijker vond ; stok brood met gerookte paling. Palingen
vreten stront! They are full of shit dien tengevolge! Het viel allemaal mee met die zallum! Heb neigingen tot
braken nog net op tijd kunnen onderdrukken aan het met champagne overspoelde kerst diner in Subligny
omdat ‘t zo'n vreemde indruk zou maken op de aanwezigen, die grotendeels uit Haarlem, Heemstede en
omgeving af komstig waren. Kennemer tuig dus! Vantevoren had ik mijn haar door Ina kort laten knippen,
vest met horlogeketting aan getrokken en stemmig anthracietgrijs colbert plus zwarte pantalon en mijn
beste schoenen met lederen zolen aangedaan om mee te kunnen met het VVD gezelschap. Leuk die
dixielandmuziek. Geen dames lingerie onder mijn kleding deze keer want dat wordt gauw te warm als de
open haard ook nog vol op brandt dan ga ik uitzweten en globbert mijn jarrtelgordel van mijn onderlijf en
mijn neha van mijn lijer. Men stelt daar in dat gezelschap prijs op het vorsten huis, Napoleon en aan
verwante geborneerde klootzakken. Excusez les mots. De Oranjeklanten lichtelijk onbenullig. Sinds mijn
achttiende fervent republikein. Goed dat je het weet. Misschien kun je je voordeel er mee doen.
Heb gekeken op Google naar naam Bartlema en vond diverse vermeldingen o.a. de geheimzinnige
boodschap : ‘Bartlema bedreigt bomen'. Ik vermoed dat de buren zich nu zo bedreigend zijn gaan opstellen
dat je hun bomen wilt gaan aanvallen met een bijl. Geval van overmacht. Graag uitleg hoe je het gaat
aanpakken. Wil ook wel mee helpen aan destructieve plannen, bij voorkeur in Oud Tes tamentische stijl,
toen er nog gehakt werd dat er spaanders vielen. Goede zaak. Ben in het bezit van twee houtkloofbijlen en
twee kettingzagen. Effectief voor het grove werk. Nou, ja, zie maar. Zie ook de horror movie The Texas
Chainsaw Murders voor de juiste aanpak. Film overigens niet om aan te zien. Maar al van de hak op de tak
springend op nieuwjaarsdag even serieus en een over weging om mee te geven per email: Peta heeft
behalve een aardig snuitje ook het een en ander aan hersen inhoud in haar bol, dat wist iedereen al lang.
Viel me al snel op in de gemeente, waar ver standige vrouwen met een lampje zijn te zoeken. Dame om
mee rekening te houden dus. Toch moeten we niet het woord uit Prediker vergeten : vermeerdert men

kennis dan vermeerdert men smart. Daarom zijn veel EO leden van die blije mensen. Blijheid en domheid
zijn synoniemen. Je ziet dat ik overal zo mijn gedachten over heb en dat maakt iemand niet populair, zeker
niet in artistieke kringen. Heb ont zettend de pest aan beroepsbeeldende kunstenaars en er een hier zelfs
uit huis getrapt t.w. de zeer met zich zelf ingenomen kunstenmaker XXX. Zijn echtgenote mag nog wel
komen en doet dat ook, al thans voor kort tijd. Op de lange duur zal ze wel afhaken. Ze kijken erg neer op
mijn werk als kunste naarsechtpaartje en voelen zich hoog verheven boven mij omdat zij tonnen
kunstsubsidie krijgen en steken dat niet onder stoelen of banken. Tijdens een tentoon stelling van mijn
werk in Donzy temidden van Franse genodigden oreerde hij aan één stuk dat mijn werk "rotsooi was" en
"moet je eens kijken hoe die er bij staat" over mij dus. Hij verkeerde in de veronderstelling dat het allemaal
Fransen waren op die ope ning, alleen stond mijn goede vriend Wim van Grootheest naast hem en die
heeft de denigrerende op en aanmerkingen van XXX haarfijn aan mij over gebracht. Toen heb ik XXX. ons
huis uit geschopt. Mijn vriendelijkheid is allen bekend, meent mijn echtgenote, behalve in het beeldende
vak, doch dat spreekt van zelf. De late schilde rijen van Constant, nog altijd de slimste van die vreselijke
Cobra groep, vind ik niet zo slecht als je misschien zou denken en zijn vroege plexiglas constructies New
Babylon indertijd ook niet alhoewel het niet mijn cup of tea is en dat is andere koffie dan thee. De
theoretische uitgangspunten van deze mensen totale nonsens. Appel en Corneille kommersjele prut, hun
vroeg werk slechte deriva ten van Klee en Miro. De visie dat de kunstenaar ‘door de ogen van een kind
moet kijken' pure hum bug en per defintie een onmogelijkheid. En ze hadden steeds maar andere wijven
waar ze niet alleen mee thee dronken maar het ook nog mee deden hetgeen ik ook geen aanbeveling vind.
Lees net op internet een Telegraaf kop : ‘Minder verkeer, meer ongelukken'. Het gaat dus weer eens heel
goed met het vaderland dat toch al veel te vol is. Een ander hot item is drank gebruik. Wij verkeren in de
omstandigheid regelmatig een vrolijk echt paar te treffen in de Cher dat veel drinkt, na vijven worden
tenminste drie flessen roodwijn soldaat gemaakt. Ik heb daar over mijn licht op gestoken bij een bevriende
medicus in Heerenveen, die de inname van zulke hoeveelheden zonder meer levensbedreigend noemt.
Alhoewel er uitzonderingen zijn beperken wij doorgaans ons drink gedrag tot een/twee (volle) glazen
Bordeaux, indien wij niet in gezelschap zijn, behalve gisteren omdat het oud jaar was en dan geldt het de
volgen de dag niet meer. Het kost niet echt veel moeite die beperking. Bovendien moest ik om mijn woede
temperen over die vreselijke caberetier Joep Meloen van ‘t Hek. Heb een kwartier gekeken en vond het
toen wel genoeg. Wat betreft die betaling van het schilderij dat jullie van mij hebben daar heb ik nooit meer
naar gekeken, maar zal het doen. Ik neem aan dat jullie veel beter zijn in administratie en zakelijke
aangelegenheden waar ik een ontzettende hekel aan heb. Wel verricht ik papierwerk voor I. betreffende het
aanvragen van een ZVO vergoeding en het laatste half jaar bezwaar schriften schrijven naar de inspectie
van de belastingen, waarbij ik in het gelijk ben gesteld door mij te beroepen op het Frans Nederlands be
lasting verdrag waarbij dubbele heffingen uitgesloten worden. Toevallig was ik op een artikel over
belasting wetgeving gestuit.
Je weet nog dat leuke, kleine poesje dat toen in de heg zat te miauwen, helaas is dood gereden. I. en ik
heb ben er bij staan grienen als een hyena toen we hem op een zomeravond vonden. Hij is begraven in de
tuin met een steen op zijn grafje waar een tekst op staat. Hij is niet ouder ge worden dan twee jaar. Ik vind
het nog steeds moeilijk te verteren. C.S. Lewis heeft gespeculeerd in zijn boeken dat huisdieren van
christenen behouden blijven en gelijk door naar de hemel gaan. Ik mag het hopen en eigenlijk vind ik het
een zeer acceptabele opvatting, die niet door iedereen wordt gedeeld. Er wordt door jagers hier in de buurt
geschoten op alles wat rond loopt op vier po ten en ik ben blij dat ik (nog) geen vuurwapen in huis heb want
ik weet niet of ik mij zou kunnen beheersen als ik een glaasje op heb. Wie op dieren schiet, schiet ook op
mensen. Er lopen veel jonge herten rond in draf door de velden, soms vlak bij het huis en dat is fantasties
om te zien, dat geeft mijn leven zin. Tijdens een oto rit met Karel en Madeleine vloog een grote uil tegen de
voor ruit op. De vogel heeft het niet overleefd. Dat is jammer. Laatst tijdens een wandeling een grote, dode
das zien liggen, die een gevecht met een hond niet had overleefd.
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