"Toog onlangs nog persoonlijk naar het Ministerie van Justitie "
Toog onlangs nog persoonlijk naar het Ministerie van Justitie om inzicht in m’n ellenlange
strafblad met TBR veroordelingen op te eisen in het kader van de nieuwe openheid ten
gevolge van al dat moderne gedoe met kleine meisjes en de wet op de privacy (het werd hem
uiteindelijk getoond in aanwezigheid van twee breed geschouderde gentlemen van de BVD
met dubbele namen, een license to kill op zak, smetteloos witte paleis sokken, om de stieren
nek à la Pim Fortuyn dubbel geknoopte zijden dassen de machtige schijngestaltes geperst in
scherp gesneden kostuums van Armani.
De snub nose revolvers veroorzaakte een bobbel in het schouderholster en de bankbiljetten
een tiet vol met poen net als in een Amerikaanse gangster film.
Op de achtergrond een bode erbij met een hoge rang vanwege het vele goudgalon op pak en
pols en, in direkte lijn nog geparenteerd aan de opperstalmeester van Soestdijk en mogelijk
een buitenechtelijk kind van de Prins, de gelijkenis was meer dan sprekend met die befbaard
en die bril geen gezicht 1998…. En, euh… ik bedenk zojuist dat op
beschaafde wijze en zachte toon praten met dergelijke Hoge Heren met hun smakelijke aanen inhang bij tijd en wijle zeer interessant lijkt en heel wat revenuen kan af werp en als je het
handig aan pakt en lekker mee slijmt; zo lust ik er nog wel tien vooral als de bikini lijn gelaserd
is, anders hoef je ook geen nerveus gesneden tangaslip aan je lijer aan te trekken als de
eeuwig wuivende bossen er bij hangen als de tuinen van Babylon, dat zoveelste wereldwonder
van onder! Ik ben trouwens een aanhanger vaan de schaambos sekte en tegen glad
geschoren van onderen. De volwassen vrouw en een kleuterk*tje gaan nu eenmaal niet
samen.
Ik kan wel nu bij nader inzien toch even nog de strikt persoonlijke correspondentie onder
kenmerk D 24050/BA2003/0743 met de Nederlandse consul, de Weledel gestrenge Heer P.J.
van S. te Parijs, aan u tonen, documenten op 80 grams papier met de het logo Koninkrijk der
Nederlanden rechtsboven in Bordeaux rood gedrukt, rechts van het wapen der Nederlanden
met een niet bijster martiaal ogende leeuw in kontrasterend diep blauw, die aanblik doet me
toch zo naar het Vaderland en mijn Moedertaal verlangen.
U heeft in mij niet met iemand te maken die van de straat komt of veneries is.
U treft in mij een oprechte meneer die nog respect heeft voor de hiërarchie op elk terrein want
er zijn Meesters en Slaven, Meesteressen en Slavinken. De Meesters en Meesteressen
meppen er op los, de slavinken liggen te spetteren in de pan of springen er uit als het ze te
machtig wordt.
En ik ben om die reden niet helemaal op mijn achterhoofd gevallen als Miep Kniep dus ik roep
als vrijdenker nooit voor de eerste collecte drie maal kut in de kerk.
Wel na afloop in de consistoriekamer waar ik altoos op veel bijval kan rekenen.
Onze vorstin zal ik ook niet gaan beledigen zoals datminkukel Aaad Veldhoen meende te
doen, bijgestaan door die ondermaatse trut Hedy d’Ancona, alhoewel ik een republikein ben en
nimmer de wapenrok des Koningins heb gedragen vanwege mijn wederspannigheid tegen het
staatsbestel als dienstweigeraar en alle politiek daarbij bullshit vind om de burger te
verneuken.
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