De kippenleren tanga
Geschreven door WilFab

WilFab (61) kwam in 2018 bij de
nachtopvang van Perspektief terecht.
Sinds februari 2019 heeft hij weer
een eigen woning. WilFab werkt bij
Perspektief Werkt en neemt ons
via deze columns mee in zijn
ervaringswereld.

De kip met de gouden eieren
Kip ik heb je
Plofkip
Wat kun je kippen leren? De tanga? Of is
het de tango?
Nee, niets van dat alles.
Kippenleer heeft te maken met kippenvel.
We hebben hier allemaal mee te maken,
want we krijgen allemaal wel eens kippenvel.
Bij het horen van mooie muziek, of als het
erg koud is. Maar we krijgen ook kippenvel
bij het geluid van nagels over een ouderwets
schoolbord. “Ja toch?”.
Kippenleer is niets anders dan het bewerkte
velletje van de kip, “en dat is niet misschien”.
Tanga is een stukje lingerie dat overal te
koop is, of was want dat kan ik niet meer
bijhouden op mijn leeftijd.
Het schijnt echter zo opwindend te zijn dat
je er kippenvel van krijgt.
Hoe ziet zo’n kippenleren tanga eruit zul je
je afvragen.
Nou... Heel eerlijk... Ik weet het niet.
Ik heb er wel ideeën over die ik graag met
jullie deel.

"De meest
ideale tanga-kip
is de bruine
barnevelder."

Van lingerie mag je verwachten dat de
pasvorm goed is; te groot is niet sexy en te
klein is niet praktisch.
Te klein dan zou je het eerder over “kuikenleer”
hebben, maar dat vinden we weer zielig.
Te groot dan past zij meer op de tentenafdeling van de Bijenkorf.
Nee, de kippenleren tanga moet nauwsluitend
zijn en iets te wensen overlaten.
De dame die deze tanga draagt moet
passen in maatje 38 want grotere kippen
met voldoende vel bestaan er niet.
De meest ideale tanga-kip is de bruine
barnevelder.
Deze in de Bible-Belt gefokte kip voldoet aan
alle eisen; hoog op de poten, donkere oogjes,
zacht velletje en zo af en toe van de leg
zodat zij niet te veel oprekt.

Het productieproces voor het maken van een
kippenleren tanga is strikt geheim, en de man
die dit bedacht heeft werkt in een volkomen
afgesloten omgeving.
Plukken, looien en op maat snijden van het
vel kun je niet nabootsen want er is patent
op verkregen.
Na het roken van een “pretsigaretje” kwam
deze man op dit lumineuze idee.
Volgens het octrooiburo was zijn idee uniek
en het patent was binnen.
Nu ik hier over nadenk komen er toch wat
vragen in me op die ik graag beantwoord
zou willen hebben.
Want is het wel echt of heeft deze man een
grote duim waaruit alleen maar ideeën
gezogen worden?
Als ik de barnevelder zo bekijk, valt de lange
nek me meteen op.
Die zou eraan moeten blijven want anders
is de hele structuur van de tanga verdwenen.
Maar wat doe je met die nek?
Aan de achterkant laten meeslingeren met het
heupwiegen van de dames lijkt me geen optie.
Aan de zijkant dan misschien, dan kun je je
telefoon en je autosleutels erin kwijt.
Probleem is wel dat je als draagster dan een
bobbel op je heup hebt en je broek moet laten
zakken als de telefoon gaat.
Aan de voorkant dan?
Of zou het dan... Nee... Of toch wel.
Zou de kippenleren tanga voor mannen zijn die
hun edele delen in de nek kunnen opbergen?
Ik denk er nog even over na tijdens het “oud
hollands bierdrinken” en maak me niet te veel
illusies....
Slipze
WilFab, met dank aan G.O.

Hoewel WilFab sinds kort geen gebruik meer maakt van de nachtopvang, hebben wij nog een kleine voorraad columns van
WilFab uit de periode voordat hij zijn eigen woning kreeg. Te leuk om te laten liggen! De volgende verschijnt rond eind maart.

