"Hierbij verslag van leessessie diskette"
Hierbij verslag van leessessie diskette.Het was een stuk opwindend proza.Ik heb er meteen
een toegangswachtwoord op gezet dus niemand kan het lezen verder behalve ik of je moet er
een cracker programma op zetten dat heb ik wel maar vertel ik niet aan Iemand. omdat die
iemand dan al mijn brieven en documenten via de toegangs-codes zou kunnen kraken! Puik
geschreven.Dat had ik ook wel van je verwacht.De komplimenten aan mijn adres doen me
overigens goed.Ik ben wat betreft proza en schilderijen van anderen, maar vooral ook op
mijzelf heel erg krities en ik vind het nooit niks,maar dat weet je wel.De maatstaven die ik op
andermans beeldend werk toe pas vind ik ook van toepassing op het mijne,dus vandaar mijn
vaak dodelijke kritieken. Niemand heeft iets aan vriendjes aaierij,tenminste wat de kulturele
kollegaatjes betreft!Ik heb alleen iets gehad aan soms heel harde kritiek van andere
kunstenaars,vooral in de eerste jaren.Je moet tegen een stootje kunnen.Ga je nog wel eens
naar de hoeren? Volgens mijn wel, maar houd je het geheim! Ik zou ook niet naar zo’n sexclub
willen, want het gaat zo ruiken als je met zijn allen gaat jakken, je begrijpt de moeilijkheden.
Een schilderij dat bijv. in een uurtje of een middag wordt gemaakt heeft niet mijn
belangsteling,omdat instant kunst niet be staat. Zulk werk is hooguit psyhio- of bezigheids
therapie en in het gunstigste geval een stukje entertain ment van de maker zelf voor zichzelf.
Nee!Versierpogingen mijnerzijds ten aanzien van Koos zullen er nooit volgen (Van anderen?
Nou,nooit?Dat is wel erg stellig gezegd!Ik durf dat eigenlijk niet zo te stellen, maar ben er wat
mij betreft op tegen! Het hoort gewoon niet om andermans wijf te begeren, dat staat allemaal in
het Dikke Boek)omdat ik dat gebrek aan goede smaak en vooral gebrek aan respekt voor jullie
bei den zou vinden. Ik vind Koos in alle opzichten inte ressant, aantrekkelijk, boeiend en goed
ogend,(benen en vooral haar kleine borsten,want ik houd wel van grote tieten maar
verandering van spijs doet vreten)dus daar ligt het niet aan.Ze is ook mooier en aantrekkelijker
dan haar zussen en broer! Bovendien houd ik niet echt van one night stands en geloof alleen in
sexualiteit als sluitstuk van een bestendige en langdurige relatie alhoewel mijn brieven en ruwe
bootwerkers taal anders zullen doen vermoeden ben ik een timide man.Ik zou dus geen seks
met haarwillen hebben ook beslist niet een malig,laat die beker aan mij voorbij gaan,
misscheine anderen,maar dan op zijn tijd meerdere malen.Ik trek mijn handen er van af. Er is
voor alles een tijd van komen en van gaan.Sommige zaken des levens zijn niet herhaal
baar.Waarom?Het magic moment is er niet meer. Tijd, plaats en handeling sluiten niet
naadloos op elkaar aan.In het al of niet een delen van partners op sexueel gebied geloof ik
absoluut niet.De praktijk bewijst dat deze aktiviteiten vluchtig zijn en eigenlijk denk ik dat ze
schade opleveren. Je vindt het maar knap moraliserend? Nou,dat moet dan maar. Wat een
gelul allemaal!
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