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Een zeer aanvechtbare stelling!

Nee, hoor, helemaal niet. Integendeel! En dan denk ik weer aan m’n nieuwe, niet zo jonge, tot
voor kort zo eenzame liefdes vriendin Tiny Tothebel uit de Takkenstraat in Leeuwarden, de
enige kunstenares die niet als een bunzing de pot uit stinkt en daarom ook aan de lopende
band na een cursus van drie weken aan het Creativiteits Centrum te L. prachtige fop kutten in
keramiek maakt waar je ‘m zo in zou willen stoppen als heteroseksjuwelen man (dan krijg ik
een stuk ontroering in mijn strot en mijn ballen, dat wil je niet weten!) en die nooit iets gelezen
heeft, behalve de Cosmopoli tain en de Viva, heeft toch een bijzonder zuiver oordeel over alle
dingen des levens en kan, niet gehinderd door enige kennis van zaken, ondanks haar
middelbare leef tijd toch nog heel aardig uit de hoek ko men in haar stamkroeg. Okee; ze is
veel bleker dan tien jaar geleden, maar heeft wel een prachtig krulpermanent en een kit tig, kek
Persianer bontjasje en doet een week over zo’n damesblad, maar gelet terd zijn is niet het
enige criterium voor wat mijn keuze van mijn minnaars en minna ressen als biseksjuweel
betreft. Ander zijds neem ik juffrouwen uit het onderwijs sowieso niet serieus die hun
bescheten le ventje lang op een flatje wonen of bijvoor beeld beweren doktoranda te zijn
terwijl ze dat in de verste verte niet zijn en zelfs de meest elementaire begrippen of vreemde
woorden niet kennen en eigenlijk totaal nergens iets van af weten.

Het hebben van een zuiver oordeel is dus niet gebonden aan enige scholing of kulturele
bagage?

Nee, hoor, vraag maar aan Tiny, maar als er tegenwoordig in een E.O. televisiepro gramma
een man binnen komt, negen van de tien keer is ie aan de drugs, net uit de ge vangenis of aan
de drugs, van beroep pooi er, inbreker, aidsofiele huurmoordenaar op christelijke grondslag die
zijn kind en zijn wijf net heeft dood geslagen met een bijl en zegt; Hij heb, dan heeft die man
automa tisch gelijk in die kringen, begrijp je, want alles wat uit de goot komt of daar graag in
vertoeft schijnt voor de E.O. programma makers iets heel bijzonders te zijn.
En dat vind ik grote onzin. Een omroep die gedrogeerde sukkels die hun ontlasting niet kunnen
op houden als Herman Brood bewierrookt, zouden van het scherm moet en verdwijnen Als
iemand zo als ik op het Vossiusgymnasium in Amsterdam heeft gezeten en Ateliers’63, toch
wel het Bau haus van de zestiger jaren, moeiteloos volg de, daarnaast nog een reclame
opleiding volgde en een copywritersdiploma ver wierf, dan telt zijn oordeel merkwaardig ge
noeg niet mee bij die Friese salonkom mu nistiese artistieke haarboeren van de BBK of van
Fria. Het stro komt ze van onder de bemoste pet vandaan en de koeienstront pekt nog aan hun
onappetijtelijke zitvlak, waar de honden geen brood van lusten

Dat is niet waar, het stikt bij de omroep en van de gemankeerde doktorandus sen, die uit
arbeiderskringen komen en regelmatig onder de douche gaan

De dood aan de arbeiders, de dood aan de doktorandussen!

Er is een trend in kunstenaarskringen en bewoners van de grach tengordel om maar
vooral door de arbeider voor vol te worden aan gezien.”

Werkvolk stinkt! Heb je er wel eens mee in de lift gestaan? Loodgieters en werk sters ruiken
zo sterk, dat slaat op je keel, dat gaat van uche, uche, uche… je krijgt er een smaak van in je
bek alsof je in de on gewassen derde oksel van een incontinent opoetje hebt gebeten en laat
ik je vertellen; er zijn heel wat leukere dingen in het le ven. Ik heb niets op anaal of genitaal bef
fen tegen, want de dames eisen me wat te genwoordig in het al gemeen gangbare
seksjuwelen verkeer, laat de vrouwtjes maar schuiven, maar er zijn zelfs aan mijn tolerantieen reuk vermogen grenzen ge steld door de Heere der Heirscharen!

U heeft geen achting voor hoge funktionarissen die in het weekend met ontbloot
bovenlijf de haag staan te snoeien?

Wat moet je denken van een generaal die zijn uniform niet durft te dragen als hij off duty is?
Daar kan ik geen respekt voor op brengen! Als ik of ficier was zou ik trots zijn op mijn uniform
en intensief drie vechtsporten beoefenen om iedereen gelijk op zijn bek te slaan die een grote
linkse muil durft open te trekken. Een stopkogel voor hun donder kunnen ze krijgen dat linkse
tuig! Ik ben vierkant voor een kolo nelsbewind die het linkse schorum stevig aan pakt en op zijn
plaats zet! Als ik dan die juffrouw van Groen Links persoonlijk weken lang intiem mag martelen
met elec triciteit op d’r tepels en d’r tumtummetje hebben ze aan mij geen kind, daar geil ik
helemaal bij weg! Bij de twee karate scho len waar ik tot 1995 vier maal per week trainde
waren zwarte banden, zelfs een tweede dan die ik probleemloos uitschakel de. Daar kan ik dan
alleen maar minach ting voor hebben. The survival of the fit test heb ik op mijn ballen
getatoeëerd. Ik ben in mijn hele karate carrière als één van de weinigen nooit ook maar één
maal knock down gegaan in een partijt je full contact karate ondanks tientallen flinke blessures
die soms na zes maanden nog niet genezen waren. Mijn leraar, Hendry

Thamrin, zei tegen mij; omdat je niet knock down wilde gaan. Over mentaliteit gesproken! Full
contact karate is de hardste sport die ik op boksen en kontroeien na beoefend heb. Daarbij
vergeleken is judo en jiu jitsu, waar ik in de sixties ook twee eerste kyu graden in behaalde,
niet meer dan meisjesballet op spitzen in een rose tutu. Een sport voor mietjes, beeldende
kunstenaars en gemankeerd onderwijspersoneel dat zich met liefde in zijn reet laat naaien!
Nou; ik teken er voor, hoor!”.
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