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(Roker van de Zwaarste Bregpijp aller Bregpijpen!!!Grootmeester in de Orde Der
Masturbanten)

Bedankt voor je brief de dato jongstleden per omgaande terug en vice versa. Hoe krijg je het
voor elkaar als eenvoudige schoolmeester:18 paginas dundruk in successie. Het gaat maar
door,het emmert maar voort! Over je avonturen in avondjurk…pardon, verkeerd
geïnterpreteerd over je dolkomiese avonturen in de avonduren tijdens je militaire dienst
(Heden mosselen, Morghe Gij!) toen je nog als willoos kanonnenvoer voor flinke jongen in
legergroen studeerde (als ik in België ben ken ik alleen paling in het groen) en je met gráá –
hahahahaha-haagte des koningins wapenrok droeg en wie weet wat en wiens voor rokken nog
meer.
Da’s geen schande, hoor, zelfs Göring zowel als Edgar Hoover droegen allerlei frivoliteiten,
lingerie en jurkjes, parelkettinkjes, armbandjes, diadeempjes en ik ook als ik op pad ga naar
een gevoelsgenoot die van S.M. spelletjes houdt tut ik mijzelf zo op.
Hierbij een pikante foto van mij in nylons, jarretelgordel, tangaslipje, bustehouder en op pumps
om je aan op te geilen.
Ik heb de foto een jaar geleden tentoongesteld op Arti et Amicitiae in Amsterdam. Moet
kunnen, toch?We leven in de gay nineties (vrolijke negentiger jaren) dus vooruit met de geile
geit! Hahahaha, geile gijt en geiligheid.
Hoe poetste jij niet in 1965 met onverholen trots het koper van je koppelriem tot je vingers
blauw zagen van den koperpoets en je gesp boven je vette gulp weer voor twee dagen glom.
Echt heel nuttig werk en het heeft sowieso verhinderd dat de Russen ons dierb’re vaderland
binnen vielen.
Voorwaar; je hebt het Vaederlandt en zijne getrouwen gedient tot in den doet omdat we van
Duitschen bloed zijn en de koning van Hispanje altijd geëerd, zoals het volkslied van de
Oranjeklanten ons voorzingt!Geen gelul! Nee, nu je dit weet niet gelijk zelfmoord plegen, dat is
nou ook weer niet nodig.
Tussen twee haakjes: valt er nog wat te mosselen in de Heemsteedse kontreien (niet te
verwisselen s.v.p. met kont rijen, anders gaat het zo ruiken in de huiskamer!)

Het is nog steeds jammer, maar nu wel defintief te laat dat je die klasgenoot de dikke papzak
zonder tieten Fietje von Kogelenberg of Ursula Uylenreet, met die bril met glazen er in ter dikte
van cola flesbodems, niet tot de jouwe hebt gemaakt en dat ze geen tieten heeft die
kogelenbeer dondert niet, want de kogel is al lang door de gereformeerde kerk van huis uit
gevlogen. Jelui zouden een perfekt paar hebben gevormd en je weet; als echt paren echt
paren hebben echtgenoten echt genoten! Goede tekst om in een houten plankje in te branden
en boven de gaskachel te hangen!
Ik heb nog nooit mijn zusje geneukt toen ik veertien was en nu is het te laat! Die photographiën
van het Koningshuis en Willeke Alberti, dat Jordaankind met die scheve bek vol tandjes zullen
onderde-hand toch wel van de schoorsteen verwijderd zijn? Anders kom ik niet!
Je kent toch wel die teksten op die geglazuurde tegeltjes:Knollen rapen doet het gat gapen!Ik
woud er één voor je verjaardag geven,maar weet niet wanneer die heug lijke gebeurtenis
plaats vindt. Je wordt onderdehand anders aardig een ouwe lul, zeg .Godtbe waarme! Affijn,
een kut is geen konijn, zeg nou zelf!Je schreef dat je de een of andere vrouwelijke fietsie
jooteerappeutte aan de hand had,maar dat die jou de auto heeft uitgesodommieterd toen je
vertelde dat je in de Sociale Werkplaats tewerk was gesteld? Nou, da’s toch helemaal geen
schande?Wel is het sneu dat ze je achterna riep dat je een halve zool was,dat zul je mij niet
horen zeggen,ouwe rukker.
Scheur je nog steeds in de Heemsteedse biebliejotheek afbeeldingen van naakte wijven uit
kunst boeken? Zeker om je bij af te rukken? Niet dat het mij ene teringmoer uitmaakt als de
bladen aan elkaar plakken, want dat spul uit je lustveer lijkt net gluton beenderlijm, daar niet
van, maar ik heb nu eenmaal als bisekskuele masochistiese travestiet niet te klagen over de
seksjuwelen belangstelling van dames en heren. Zo heb ik onderdehand duizende
photographieën van mijzelf in lingerie, jurkjes,op pumps, maar ook naakt vastgeketend,
gebonden, in de boeien of hangend aan een Andreas kruis ter-wijl een bevallige dame of
gespierde man me kastijdt met riemen en zwepen. Ik stuur zo nu en dan fotos van zulke
sietuwaatsies aan S.M. bladen, maar ook aan geïnteresseerden en gevoelsgenoten,al of niet
van dezelfde kunne!Weet je nog wel dat je vroeger in de Ensieklopie maar steeds zat te lezen
over sexuele afwijkingen?Nou,ik geloof dat ik als geilneef zelf onderdehand een
rondwandelende encyclopedie ben van alles wat er op dat gebied te beleven valt!
Hoe mooi was het niet toen jij in je stugge gras groengrijze uniform der Nederlandsche
landstrijd krachten mij kwam bezoeken op mijn verjaardag en hoe trots je was op je uniphorm
burgernorm dat je voor het eerst van je leven een identiteit gaf!Ik zie je nog voor me.Honderd
en twintig kilo dapperheid schoon aan de haak en 240 pond ijzeren zelfbeheersing in
uniform!Niet bepaald een zak aardappelen van een mud,maar meer van: Mag het een onsje
meer wezen?
Een Bregman betekent in het Fries een brugwachter,het eigenlijke Friese woord is
Brêgewipper. Wellicht bestaat je voorgeslacht van de manlijke kunne uit brugwippende brug
wachters. Een eerbaar en belangrijk beroep overigens, want waar zouden wij zijn als zij er niet
zouden zijn!Weet je dat ik altijd moest denken aan dat boek De Avonden als in jullie
oergezellige huiselijk sfeer vertoefde aan de Vijfheerenstraat? Ik zie jou toch wel als een soort
kruising tussen Han de Wit van Heere Heeresma en van het Reve anderzijds.
Hoe is het nou met dat boek dat je zou schrijven? Waar blijft het? Hoe dik is het? Je zit toch
onderde-hand niet in Vogelenzang ,hè, want daar horen ze de vogeltjes zingen ook als ze er
niet zijn. Ga je nog steeds op zondag naar de kerk? Prima therapie zo’n symboliese massage

van het geweten! Je herinnert je Leo Musch nog wel? Zijn eerste echtgenote; Kitty, zie ik nog
wel eens. Ze heeft een lange gepas-sioneerde affaire met een vrouw achter de rug maar kiest
nu weer voor het gezonde, normale hetero-seksjuwelen leven.
Niet mijn keuze, maar men moet zelf weten wat men doet. En waar kies jij voor? Het zal toch
langzamerhand tijd worden om een of ander wijf met jong te schoppen voor je als
droogklaarkomer op zwart zaad zonder nakomelingsschap zit en niemand hebt bevrucht of
bevroren! Die heterootjes hebben toch hooguit de andere helft van de wereld in hun bed;wij
biseksjuwelen de hele! Nu jij! Zet ‘m op, witte muizen!

Met een groet

Fred van der Wal
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