"Het ging bij Hermans niet om voor of tegen het establishment "
Het ging bij Hermans niet om voor of tegen het establishment maar kiezen tegen reputaties die
nergens op gebaseerd wa- ren.
Als zodanig een gezond makend geluid in letterenland waar met de Vijftigers het oeverloos
zinloze gewauwel zijn intrede deed in de Nederlandse literatuur.
Als navolger van het existentialisme had Hermans lak aan wat men van hem en zijn werk dacht
en was het verwerven van de volksgunst niet zijn doel.
Ik heb mij nooit uitgelaten als scheepstoeter op een wrakke haringboot met los geslagen
ankers in de mist.
Wel verzet ik mij tegen de domheid, geborneerdheid en ge- brek aan talent van het overgrote
deel van de beeldende kunstenaars, ook van gevierde, zeer kapitaalkrachtige non- sens
verkopers als Dumas c.s.
fred van der wal zegt:
Of als een Amsterdamse no existente amateur kunst artiest Ron R. die mij met onzin en laster
lastig valt.
Hij mag zich gelukkig prijzen dat hij dankzij zijn vriendje een een gracht mag wonen. Voro hoe
lang is de vraag. In het homosuwele milieu zijn stabiele relaties een uitzondering. Hetgeen
genoeg zegt over het neurotische karakter van de deelnemers aan dat sirkwie.
Naar mijn lange ervaring in de Sexualwissenschafliche Um- welt der Tiroler Holzhackerbuben i
m Lederhosen und Vier- teltakt heeft van den Aardweg gelijk gehad: in elke homo schuilt een
huilend klein onvolwassen jongetje.
Freud heeft toch gelijk gehad.
fred van der wal zegt:
Wat verstaat Wim onder een rationeel mens?
Peter Louter zegt:
Fred, bedenk maar dat narcisme, mits niet overdreven, een nuttige eigenschap voor de
mensheid oplevert. Waarom zou je het onteknnen?
fred van der wal zegt:
Peter
Dat is een opluchting!
gespiegeld moet er worden
aan den ander
en soms aan jezelf

bij gebrek aan beter
indien tot nut van het algemeen
gaat het zijn vruchten afwerpen
van die enorme grote
voor een iegelijk een stukje
goed kauwen voor het slikken
doch met mate
te eten langs lijnen
van geleidelijkheid
of zit ik nou al weer te zwammen?
G.H. Duval zegt:
Er zijn ook POOTaardappelen…
Een bijzonder type binnen de soort. Na de eerste reacties ben ik gestopt met lezen. Wat een
gedoe toch telkens weer. De vermoeidheid die doorspekt is in het bevechten van andere
bloggers… Alsof niemand ziet dat alle goede kenmerken van al die bloggers samen juist het
succes van Volkskrantblog is.
Maar wat is succes op een weblog als er één is met meer succes. Lui leven en geld zonder te
werken. Ik kan jou er ook op aankijken Fred en het denken. Beetje tekenen en hupsakee,
euro’s rollen binnen. De werkelijkheid zal anders zijn maar het beeld is tenenkrommend.
Tenminste… als je in je leven leraar bent of ambtenaar. Dat er iemand is die komt melden dat
je afgelopen week steeds later inlogt, ver na de aanvangstijd van de dagelijkse plicht. Dat 7:15,
7:30, 8:00 of 8:30 echt de uiterlijke tijd is om te starten met werken.
Dan wil je best succesvol zijn, meedoen met zo een mieters initiatief als het volkskrantblog is
maar dan wel zonder vals- spelers. Valsspelers, de anderen, de net iets slimmere jongen uit de
klas, het te mooie meisje, dat kereltje dat foeilelijk maar op jeugdige leeftijd al succesvol was.
Neen! Gedeeld succes moet gebouwd worden door gelijken. Ik denk dat het maakt dat er
zoveel mensen verbeten vechten.
Het hoeft volgens mij niet, je lijkt me een aardig mens.
.
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