"Vreemd gaan was de grote mode in de silver sixties"
Er was aan die vreselijke daakkostak*tkweekschool een paralelle klas vol MMS meiden, niet de
slimste maar ze zagen er wel aangenaam uit en jij keek daar met je tong op je tenen
verlekkerd naar alsof het niets kostte. Vooral die ene blonde Vikingstoot met die zaad
vragende geile slaapkamer ogen en lang blond haar, hetgeen de directeur de seksjuwelen
rillingen aan zijn dinges bezorgde als ie haar op hoge meesteresselaarzen door de gang
hoorde stampen gooide ie gauw de deur van zijn directeurskamer open om haar geur op te
snuiven en te hinniken. Op een kwade dag moest zij bij de dikkedeur komen en te horen kreeg
dat zij haar lnge haar moest afknippen om een bloemkool-permanent zich te laten aan gieten
zoals al die meiden op school hadden. Als je haar in d’r strakke kokerrok op high heels voorbij
zag trippelen lag de hele school in ademnood met een dikke l*l gestrekt op het graniet. Affijn,
als ze haar lange haar niet knipte moest ze van school af want de directeuren moest steeds
aan d ehoeren denken als ie haar zag. Okee, zijn makkes zul je zeggen, maar zo lagen de
verhoudingen niet in die tijd. Affijn, affijn een k*t is geen konijn! Het leek wel de wijven kort knip
periode van vlak na de oorlog toen iedereen zich verzetstrijder waande en NSB wijven
mishandelde door ze kort te knippen, met teer te overgieten en kippenveren op hun kop te
plakken. Dat was nog eens humor, vonden de verzetshelden. Voor mij was dat gesijk over lang
haar op die kweekschool een nawee van de Duitse bezetting en het fascistoïde christelijke
dwang klimaat dat op die k*tschool heerste. De donkere, zwartharige dames, dochters van
tekenleraar B.W. mochten er wezen.
In elk geval is die blonde Vikingstoot toen per ongeluk met Burny Bos alias Ko de Boswachter,
gehuwd, maar niet voor lang. Vreemd gaan was de grote mode in de silver sixties. Vertel mij
wat! Bos nam deel aan de zompige Gooise matras zoals hij mij zelf mede deelde. Tot mijn
stomme verbazing vertelde hij een keer toen ik hem in Arti had uitgenodigd dat hij BOV wilde
worden. Nooit van gehoord. Hij legde het mij uit. Bewust Ongehuwd Vader, zodat ie overal
lekker kon rond neuken. Ik wenste hem succes. Over burgerlijk hokjes denken waar jij altijd zo
tegen was onder dat motto van Leen Kipperdewip: Gij zut niet generaliseren.
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