"Die avond een “seminar” van een Haagse kampioen body
building."
Vrijdag 6 febr. 1987.
Naar fitness.Die avond een “seminar” van een Haagse kampioen body building.Hij is in gezelschap van
een adembenemende donkere, zigeunerachtige vrouw. Het is lachen geblazen om zijn humoristiese
raadgevingen en opmerkingen over body building.
Zaterdag 7 febr. 1987.
Naar fitness.In Drachten hout gekocht en hang en sluitwerk voor het hek.Boodschappen gedaan voor het
weekend.Beleggersblad gekocht en de weekendkranten.Thuis aan hek gewerkt.’s Avonds tv gekeken en
glazen wijn gedronken en op de tenen van Ina gesabbeld.Is dat nou opwindend?Voor de echte
voetfetisjisten wel en misschien kan het zo in het Schoenenboek van Ina of in het standaardwerk The Sex
Life Of Foot And Shoe,dat ik in een catalogus te koop zag voor f 160,-!.Ik zeg het U nog een keer:Mijn enige
afwijking is dat ik geen afwijkingen heb,maar mijn enige probleem daarentegen is weer dat ik geen
problemen heb!Kom daar maar eens om in kunstenaarsland!
Zondag 8 febr. 1987.
Ina koffie en croissants op bed gebracht.Daarna het hek in de grondverf gezet.Zolder opgeruimd.Natasja
komt thuis met een stokbrood, walnoten en druiven. Programma over Frank Stella. Elly Rouckes komt exact
om twee uur met haar cursist Wim. Elly ziet er goed verzorgd uit.We hebben haar bijna drie jaar niet
gezien.Soms las ik haar naam in de krant.Ze brengen een goede witte Port mee.We drinken espresso en
praten over van alles.In de namiddag komen René en Frits. Ze geven mij de twee fotos van de niet al te
vrolijke trip naar Antwerpen, waar we geen goede herinneringen aan hebben.
Vrijdag 13 febr. 1987.
Aandelen Belindo en Claimindo verkocht tegen goede prijs.Obligaties BNG twaalf en een halve procent
terug gekocht.
Zaterdag 14 febr. 1987.
Naar fitness.Kranten gekocht.Natasja brengt reservesleutel auto omdat Ina de sleutels in de afgesloten Colt
heeft laten zitten.Om negen uur op bezoek bij Piet en T.. Drie glazen wijn gedronken en nog blijft de
konversatie gedwongen. De sfeer blijft altijd koel,afstandelijk,argwanend en afwerend ondanks T.’s
opgewonden verhalen over allerlei sexuele betrekkingen.Heet in de mond,koud in de kont,noem ik dat
altijd.Wat wil ze eigenlijk?En weet ze dat zelf wel?
Zondag 15 febr. 1987.
Dias geselekteerd.Brecht komt langs.Om vijf uur naar René.Eten.half tien terug naar ons huis.Ronnie en
een inbleke hasj doorrookte Misja zitten op de bank lusteloos tv te kijken.

Maandag 16 febr. 1987.
Reprodukties en curriculum vitae opgestuurd naar 15 expositieruimtes in Friesland. Van geen van allen
krijg ik antwoord. Geschilderd aan Scheveningen Wandelpier.
Vrijdag 20 febr. 1987.
Het is nul graden buiten.Stella van uitgeverij Cantecleer komt om 11 uur om met Ina over een nieuw boekje
“Accessoires” te praten.Om 2 uur naar fitness.Boodschappen in Bergum.Nieuwslijn special op video gezet
over wapens en wapenhandel.Brief naar robeco over omwisselen van rototaal voor robeco aandelen.
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