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Wat ergert U op het ogenblik het meeste in Nederland?
Eigenlijk van alles.Ten eerste natuurlijk Friesland, de stomste en kultureel gezien meest
achterlijke provincie van het hele land.De radio ergert mij bui tengewoon en de televisie
ook.Een kleine ergernis is ook dat ik in Friesland geen mogelijkheid heb om regelmatig mijn
werk te exposeren.De aanzienlijke immigratie van allerlei al of niet bedreigde mense lijke
soorten,dood geknuppelde en geknuffelde zee hondjes die onder het mom van mens
lievendheid hier een vrijblijvend leventje in ons luilekkerland mogen leven op kosten van de
werkende en belasting betalende Nederlanders is vanzelf sprekend een grote ergernis omdat
de salonsocialisten die deze instroom hebben georganiseerd geen ander doel hebben dan de
opheffing van Nederland als zelfstandige,blanke,historiese natie,die blijkbaar zo snel mogelijk
moet worden omgevormd tot een onderontwikkeld derde wereldland van analfa beten met
bananenrokkies en een veer in hun vro lijk schuddende en kwispelende al of niet geslachts
zieke reet of een menselijk botje artistiek door de neusvleugels geboord.Weer een heel andere
anti christelijke verschrikking is de verhomonisering van de maatschappij waarin binnenkort
mannen met mannen kunnen trouwen met uitsluitend doel de bespotting van het moreel hoog
staande heterosexuele huwelijk.Iets walgelijkers, tegennatuurlijkers, smeriger,demonieser en
meer los geslagen kan ik mij als ex-karateka en koene,onvervaarde heteroseksjuwelen kut- en
kontknijper niet voorstellen! Kijkt U eens,wat de ene sexueel afwijkende, vaak ook nog
gemankeerde gehuwde man als schandelijke ontuchtige minderheid met de andere
vertegenwoordiger van de perverte sektie doet ergens in de bosjes,in een duister,naar urine en
besmet,rottend zaad ruikend ondergewaterd portiek of in de beslotenheid van de openbare
pisbak terwijl een dozijn potenrammers kwijlend hun kans om de hoek afwachten met hun
knuppel in de hand of afwijkende mannen die lieflijkheden onder de klamme lappen van een
broeierige hotelkamer in het geniep in elkaars hol bot vieren,dat zal me allemaal als gezond
denkende hetero,die wel van de vrouwtjes houdt, een zorg zijn,dat geholwortel, gereetkees en
gepoepstamp van die matrozen van de bruine vloot,zal ook zo zijn lustvolle,intieme
momenten,onvervreemdbare hoogtepunten en geuri ge charmes hebben,daar wil ik maar het
liefst van af blijven,om geen vuile handen te krijgen,maar dat brutale,openlijk gedemonstreerde
tegennatuur lijke uitleven van dat wat een gruwel in de ogen des Heren is volgens de Bijbel,dit
door die voorganger van het COC Herr Von Groszschnickel bot vieren van door deze
organisatie gepropageerde dierlijke, tegennatuurlijke driften, daar wens ik als gelovig
christenmens niet mee geconfronteerd te worden bij de noen.Men doet maar buiten mijn
blikveld wat men wil,maar niet waar ik bij sta en naar moet kijken.Ik geef die goed
doortimmerde dappere timmerman Leen van Dijke van de RPF groot gelijk als hij
homoseksjuwelen in Bijbels opzicht verge lijkt met dieven,hoeren,tollenaars en vuige moorde
naars van den beginne.Het staat geschreven!Nou U!De Schrift liegt niet,maar scheidt merg en
been! Waar gehakt wordt vallen spaanders!En toch zeg ik heel liefdevol en ook nog eigentijds
ruimdenk end:iedere homo,zelfs de ergste, verdient een troos tende arm om de van
zelfverwijten snikkende schok kende schriele homophielterige schoudertjes,zo knokig gestoken
in het rafelige,roze,zelf gebrejen truitje met als te hoog gepositioneerde aandacht trekkende
schaamlap die uitda gend frontaal er op geborduurde roze driehoek,die bij sommige kleuren
blinde homophielen toch geheel en al wegvalt tegen de kleur van de bleke wol,maar da’s een
gansch ander verhaal.Men hoeft niet gelijk op alle slakken zout leggen of elkaar gelijk mietje te
noemen! En laat ik eens royaal doen:die troostende armen wil ik hem,die zwaar geteisterde
homophiele medemensch graag bieden, ook al heet de man in kwestie van

Groszschnickel,hetgeen het ergste doet vrezen wat mans welgeschapen genitale afmetingen
betreft, maar dan nog zal ik hem ondanks die prominent ten hemel schreiende aanwezige goed
geprononceerde genitale stuurknuppel ten hemel schreiend aan mijn behaarde mannenborsten
klemmen en daar voorze ker laten vertoeven zo lang hij zelve maar wil,doch lager en verder in
de richting van zijn pientere pookje kan ik toch met mijn beide grove eeltige, kunstenaarsjatten
echt niet gaan!Ze kunnen lullen zo lang als het breed is,die homootjes;een echte man gaat
toch liever op een wijf liggen krikken in plaats van op een bos prikkeldraad als surrogaat!
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