"dagboekfragmenten 1987 (deel 4)"
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 weekendkranten 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 zal 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.

Woensdag 3 maart 1987.

Breng Ina koffie en boterhammen op bed.Raam dias verder in.Lees interview met Zero kunstenaar Henk
Peeters.Misja gaat met Ronnie naar Groningen.Schrijf adressen in mijn kaartsysteem.Pelham Trading
Company belt me op over de beleggings mogelijkheden.Ik houd de boot af.De V- snaar stond te slap
afgesteld.De accu blijkt leeg in Bergum.De ANWB komt een stroomstoot leveren.We rijden een half uur om
de accu op te laden.Ellen Doré van het humanisties centrum te Groningen belt op om afspraak te maken
voor de tentoonstelling waar ik ongeveer 23 weken kan hangen.

Donderdag 5 maart 1987.

Diafilm Fuji gekocht in Bergum.Negatieven opgehaald.Om half twee naar fitness.Ina vertrekt vanuit fitness
naar Wageningen om morgen Ulrike Sterman op te zoeken.Om vijf uur verlaat ik de fitnesszaal.Onderweg
naar de Schoolstraat hoor ik een kleutermeisje hartverscheurend huilen in de bosjes bij de supermarkt.Ik
stap op haar af en vraag waar haar moeder is.Boodschappen doen.Samen gaan we de supermarkt in
mama zoeken.Nergens te vinden.Ik vraag of ze weet waar haar huis is.Ze knikt bedremmeld.We lopen er
naar toe,vlak bij de supermarkt.”Hier is het,” zegt ze en loopt via de achterdeur naar binnen.Om kwart over
zes bus naar Garijp.Vijf minuten nadat ik thuis ben belt Ina van uit Wageningen op.

Zondag 8 maart. 1987.

Ik lees Ina voor uit “Reizen”van Jef Geeraerts.Koffie op bed en boterhammen gebracht.Het is buiten
koud,min twee graden.Zonnig en windstil.Lees artikel in Volkskrant over het Leidseplein.De dias uit
Bretagne aan het inramen.

Donderdag 12 maart 1987.

Meegereden naar Leeuwarden.Diaraampjes CS Agfa gekocht.Bij boekhandel De Tille uit het antiquariaat
aanbod het boek “Gijzelaars van satan” van Malachi Martin gekocht.Om half twee weer naar huis met bus
20,die voor onze deur stopt.Om zes uur naar fitness.

Donderdag 21 april 1987.

Om half zes bij Chris van Geest, Amsterdam, gearriveerd. Chris zegt dat Helmantel een gek is. Een simpele
gek. Naar café Jan Heuvel waar Peter Vos luidruchtig kinderliedjes zit te brullen.
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