"! Hij beledigt er maar op los... "
Mijn opvattingen over allochtonen kultuur en literatuur zijn mijn goed recht…
september 7, 2013

ZOALS U ZIET BEN IK VAN NATURE EEN DIRECTEUR…
EN EEN DIRECTEUR WEET VAN ZICHZELF DAT HIJ EEN DIRECTEUR IS…
ANDERS WAS HIJ GÉÉN DIRECTEUR…
EN WAAROM IS HIJ EEN DIRECTEUR?
OMDAT HIJ GEBOREN IS ALS DIRECTEUR…
MET EEN GROTE SCHEUR…
SCHREEUW IK TEGEN EEN IEGELIJK
DIE MIJ NIET BEVALT
DÁÁR IS HET GAT VAN DE DEUR…
EN GELIJK BEREND BOTJE
NIET MEER WEEROM KOMMEN
MET JE NEGOTIE IN EN NOTENDOP
MET JE DALLES EN MERODE
TOEGANG VERBODEN
HET KAN MIJ NAMELIJK NIETS BOMMEN
HOEVEEL KINDEREN ER VAN KOMMEN
ER ZIJN NU EENMAAL HEREN EN KNECHTEN…
EN ALS DE KNECHTEN NIET WILLEN LUISTEREN…
IS DÁÁR HET LOKET VAN DE WW
ZIJ BLIJ
IK OOK BLIJ
EEN HEITJE VOOR EEN KARWEITJE
EEN BLOEM EN EEN BIJTJE
ALLE VIJF OP EEN RIJTJE

EEN EI IN DE MEI
HOORT ER BIJ

Geachte Mevrouw,

Mijn opvattingen over allochtonen kultuur en literatuur is mijn goed recht en ik heb geen personen hiermee
beledigd of namen genoemd. Ik was niet op de hoogte van Uw misselijke en volkomen onterechte stukje
laster waarin U mij beledigt. Ik verzoek U ten tweede male Uw bijdrage weg te halen. Indien U blijft
weigeren dan volgt een klacht bij de redactie. Ik heb U alle ruimte gegeven om dit te voorkomen en het spijt
mij werke lijk dat U de zaken met enkele andere web loggers op de spits drijft!

Karin

Spuit elf wordt ook wakker….( auteur dezes: FRED VAN DER WAL DUS)

Helena

Ik heb het stukje inmiddels aangepast omdat ik geen zin heb in toestanden en NU WEL IETS ANDERS
aan mijn hoofd heb! Bovendien vind ik het zeer kinderachtig van Fred om hierover de redactie te
waarschuwen. Heilige boontjes heb je overal en dat geldt dus ook voor Fred en zijn aanhang, alsof je zelf
nooit gemene opmerkingen maakt en misselijke opmerkingen richting anderen!En als ik nog reacties moet
verwijderen dan hoor ik het wel.

Karin

Helena, heeft Fred aanhang? Ik kan me daar niets bij voorstellen.Een ding staat vast, hij is bijzonder
hypocriet. Zelf beledigt hij erop los, vindt dat zijn goed recht, maar zelf incasseren, ho maar. Daar is maar
een woord toereikend voor;--------ZIELIG!---------------

Helena

Karin, daar ben ik het mee eens!Goed dat je hebt gezien dat F. dit blog dan eindelijk heeft gevonden.
Waarschijnlijk duurt het ook een dag of 10 of 20 voordat hij ontdekt dat ik het stukje inmiddels heb
aangepast-PS heb jij dat ene blog (werkeloos) verwijderd?

Helena

Geachte blogger X (Fred):

u schrijft zelf ook misselijkmakende reacties over mensen! Dus u bent een heilig boontje van de eerste
klasse!

Ik citeer een reactie van u:

Ik heb niet de pretenties van Heyboer, vind zijn werk flauwe kul en zijn wijze van leven behorend bij een
achterhaalde vorm van kunste naarschap.Ik schat mijn kwaliteiten als beeldend kunstenaar dusdanig hoog
in dat ik van opvatting ben dat een galerie in zijn handen mag knijpen als hij mij mag vertegenwoordigen.
Voor het minste of geringste heb ik veel belovende contacten met grote, internationale galeries afgebroken,
ook in mijn arme tijd. Ik ben niet te koop,Wim, geld interesseert mij niet, roem, status glitter en glamour al
helemaal niet. Met schooiers als Heyboer die in een afbraak leefden , noch met het onappetijtelijke,
ongewassen vrouwelijk uitschot dat daar rond hing wil ik iets te maken hebben.U mag kennelijk wel van
alles en als ik iets schrijf over u dan waarschuwt u de redactie! Laffere mensen dan u ken ik niet.

Karin

@Helena: die Fred, ja ach……. arrogant en hypocriet, en te dom om zich te realiseren dat hij zicHzelf voor
gek zet.Blijkbaar zijn er nog steeds 'kunstenaars' die menen dat je vooral negatief en neerbuigend over de
ander moet zijn om een 'echte' kunstenaar te zijn.Nou dan ben ik liever geen kunstenaar!

Fred van der Wal

Geachte Helena,

Ik heb de redactie nog niet gewaarschuwd omdat ik U in de gelegenheid wilde stellen zelf veranderingen
aan te brengen in Uw aanvankelijk onzinnige en beledigende tekst, veranderingen die U klaarblijkelijk ook
wenselijk vond en dat pleit voor U. Bij uw huidige bijdrage heb ik verder geen enkele opmerking.U kent de
ambiance waar Heyboer in leefde totaal niet, noch zijn praktijken waar ik nog wel eens over zal publiceren.
Ik heb inside information en vind mijn commentaar op het knoeiwerk van Heyboer zelfs een zeer gematigde
en ben van mening dat ik als beeldend kunstenaar een waarde oordeel kan en mag vellen over andere
kunstenaars. Zoals U zult weten ben ik geen liefhebber van abstracte flauwe kul in verf of kleurkrijtjes. In
hoeverre mijn reacties "misselijk makend" zijn dat is naar een ieders smaak. Ik schrijf waarover ik verstand
heb en dat kan niet van iedereen op het weblog gezegd worden. In elk geval geloof ik dat U een juiste weg
heeft gekozen door Uw nieuwe bijdrage en wens U verder enig succes met uw weblog;

Helena

@Fred, dank voor uw reactie. Ik zal u eerlijk vertellen dat ik van begin af aan al twijfelde over deze
bijdrage. Maar omdat ik andere dingen aan mijn hoofd heb nu en geen zin heb in onzinnige onenigheden
etc etc heb ik de bijdrage aangepast.

Fred van der Wal

Mag ik U nog mede delen na Uw tirades dat ik niet van plan ben ooit een boek te lezen van een niet
Europese of Amerikaanse auteur? Ik waardeer de Westerse cultuur als superieur boven elke ander cultuur
en heb van dichtbij het mislukken van de poging om tot intercultureel onderwijs te komen aan de NHL
sectie TeHaTex. Een mislukt experiment dat een basis heeft in het socialisme, dat ik als vals
internationalisme betitel van de Weg Met Ons Beweging! Mag dat? Dank U!

Fred van der Wal

Beste Helena,

Ik zie je aanpassing van het stuk niet als een nederlaag voor jou, maar heb er respect voor!

Helena

@Karin, gelukkig maar dat het uitzend bureau de samenwerking niet heeft beeïndigd! Ja zij hebben ook
fouten gemaakt.

@Fred, dank dat je er respect voor hebt!

edu

@Helena

Ik begrijp je ingrijpen, maar betreur het wel. Dat fretje is een hypocriet van de bovenste plank! Hij beledigt
er maar op los en begint meteen te huilen als iemand iets over hem schrijft. Een kleuter gedraagt zich nog
socialer.

Fred van der Wal

Een weblogger die zich specialiseert in het lager onderwijs en de toegezonden post van het minsterie nog
eens uitvoerig behandelt op zijn weblog kan zich in feite met kunst en vliegwerk veel beter beperken tot
hetgeen zich in de lagere school af speelt onder de morsige, geurige gulpen en de inbleke, kale mosseltjes
met zullie hullie d'r brekebeen tjes, brieke bekjes en TMF gekrijs en vooral niet op vruchteloze wijze zich
gaan bemoeien met de beeldende kunsten op nivo of het weergaloze proza van een artist om trots op te
wezen, namelijk onze Fred van der Wal, een activiteit die nu in korte tijd meer dan 50000 (!!!) downloads op
Basic heeft opgeleverd en-beste mensen, op weg naar de honderd duizend- niet te stuiten dus en een
download is echt toch net iets anders dan een page view. Pot voor meneer!

Als laatste der bohémiens, levenskunstenaar, genie, behuwd vader en grootvader afkomstig uit een groot
geslacht (HIJ IS GROOT, HIJ IS MACHTIG, HIJ HEP EEN LUL VAN TWEE METER TACHTIG) en daarbij
van huis uit oprechte Bourgondiër, Zoenvis en ik nemen graag een keil of wat in de keilenwinkel, kan ik
alleen maar

groot respect hebben voor het wijze besluit van Helena om de veel te ver gaande persoonlijke aanval len
op mij, inclusief het verhaspelen van mijn Friese naam en verdere onsmakelijke verwijt en weg te halen, te
meer daar haar dit een schorsing had opgeleverd en dat gun ik niemand, zelfs niet mijn grootste vijanden.
Ik ben tegen polarisering op het weblog en het aanwak keren van de zo genaamde web oorlogen als man
van de Onbegrijpe lijke vrede die alle verstand te boven gaat, dit slechts voor de serieuze Bijbelvorser, die
ook wel eens wil weten van wie, wat, waar, op kos mische schaal in breder kunstmaandverband. Toch?

Zo ben ik altoos bereid den ander te woord te staan en te luisteren naar zindelijke argumentering, geuit in
fatsoenlijk taal gebruik, een manco van onze tijd, waar menigeen mank aan gaat, maar kijk, nou, nou, daar
staan al weer een paar gebladderde krukken van het Groene Kruis tegen de wand en een rollator in de
gang om een soepele voortgang in het leven van alle dag op weg naar de Aldi te garanderen. En is er iets
mooiers dan dat? Nee Toch? Nou dan!

fred van der wal

IK heb de korte inhoud van Niemandsland even bekeken en vraag mij af: wie gaat er dan ook naar
Niemandsland, want daar gaat niemand naar toe en woont ook niemand, dus lekker rustig. je kunt toch veel
beter nar Torremelinos gaan, want daar kan je friet, rookworst en en Neder landse krant krijgen en op het
resort hebben ze tenminste Veronica met Jantje Smit en Marco Borsato. Zitten er net een stel toffe Amster
dammers naast je is het gezellig klaverjassen, schutjassen, toepen, pluisje blazen, ezeltje pik en rummy
kuppen met strip poker!

Helena

@Fred, dank voor je reacties.

Ben er zelf niet helemaal van overtuigd dat het stukje een schorsing zou hebben opgeleverd. U bent ook
niet helemaal aardig naar Edu. Het boek Niemandsland is prachtig. Naar Torremelinos of hoe het ook heet
ga ik nooit van mijn leven naartoe! Want van Jantje Smit en Nederlands eten op vakantie en al die
Hollanders hou ik niet echt!

fred van der wal

Hallo Helena zonder Troje,

Ik ga nooit naar Torremelinos en naar Jantje Smit en die andere rakkers als Borsato luister ik eigenlijk
nooit. Vanmiddag had ik een Franse tekenleraar met zijn echtgenote uit Azerbeidjan op bezoek en we
hebben kunnen lachen met zijn vieren. Zie je nou wel dat de Shiskebab nooit zo heet gegeten wordt als
opgediend? En die uitnodiging om over een paar weken een Islamistische lekkernij met veel honing en
koek te eten sla ik echt niet af, want als er iets te halen valt staat deze Hollander helemaal voor aan.Ik vond
die korte inhoud van Niemandsland van een treurigheid, die ik liever niet tot mij neem. Ik heb genoeg
ellende in de eerste 25 jaar mee gemaakt om me niet meer te verdiepen in toestanden uit Verweggistan. O,
ja hoor, het moge uitermate bekrom pen en beperkt zijn van mijn kant, politiek ook nog uitermate
incorrect,misdadig en van, een fascistische men taliteit getuigen, maar wat de fatsoenlijke morele
meerderheid denkt of doet zal me worst wezen.Hè, nou schiet ik al weer op een ruwe, ongenuanceerde
wijze uit mijn beide sloffen met losse halve zolen. Nu maar hopen dat pedagoog Heer Edu er niet over valt
als ik mijn oude, breekbare bespataderde mannenbeentje uit steek als hij voorbij komt en kakelend begin
te lachen om daarna over te gaan in onverstaanbaar gemonkel, oude mannen zo eigen!

Daar zeg je me wat: niet aardig tegen die Edu,hè, maar verdient die meneer Edu het dan om door mij
aardig gevonden te worden na het jarenlang spuien van onaangename boodschapjes bij Isis Nedloni en
mij en moet ik iemand wel serieus nemen die lego in zijn schild en Avatar voert, dat is toch bij het BLO af
voor een volwassen vent? Ik ben toch niet gek?

Nou jij!

fredvanderwal

Heppu dan ooit wat gelezen van een allochtoon meheer van de Wallen?
Nee.
Ik heb het boek "De Versliegeraar" van Kale Hoesseini niet gelezen, maar het is eens slecht boek.
Zeker weten. Anders had ik het namelijk wel gelezen.

Ik vind ook Chicklit Clitoris Litterature veel boeiender, dan die nood en rampen verhalen over gekelurde
medemensen die veel steun nodig hebben om niet om te vallen, daar gebeurt nog eens wat in dokters
romannetjes over gynaekologies grotonderzoek door speleologen met valhelmen en koplampen om hun
pikhouwelen bij te lichten en dan wil ik het beslist niet gelijk weer over kuttenkijkers hebben. Helemaal niet.
Kunst van klasse is historisch de West Europeaan voorbehouden dankzij eeuwen lang Godvruchtig leven
van onze voorvaad'ren en studie van de Heilige Schrift. We kunnen maar tot één conclusie komen en dan
heb ik het niet over Swami Banani Nikkeradatsja met zijn waanzin in de ogen en zijn besmeurde
schaamlap.
Over de Heir der Heirscharen:
Geprezen zij Zijn Naam, want de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. Het was ook altijd heel
moeilijk communiceren met de heidenen van het VKblog. Hun warm was mijn koud en mijn boodschap niet
van deze wereld, dus botsten de meningen nogal eens.
Los geslagen types moeten het zijn geweest als ik ze door de bank genomen op de keper beschouw.
Deden maar wat.
De kaken van de hel zal de ongelovigen verslinden. Eigen schuld dikke bult. Wie de Schrift niet kent is
among the Livin' Dead. Zombies. Geen geouwehoer. Kanonnenvoer.
Zoals de Zeventiende eeuwers van de VOC al zeiden: vertrouwt op den Heire Heire maar houd het kruit
van Uwe musketten droog en Uw lul op half zeven uit de gulp bij wijze van eerste hulp paraat.
En hoe verre zijn zij daar niet mee gekomen? De wakkere spuitgasten.
Beantwoorden
Bewerken

fredvanderwal permalink

Kom! Ik pak de bus maar effe naar Torremelinos…

fredvanderwal

Ik vind het hele fijne mensen die allochtonen en ook die fluwelen oogopslag van asielzoekers is mij zó
dierbaar als SP stemmer, alleen wil ik ze niet over huis en anders verlaat ik het pand stante pede. Ik heb
dat mijn echtgenote zeer nadrukkelijk ingepeperd. De analfabeten opvang, de uitvreters soepterrien en de
inburgeringscursus waar niemand komt is een mijl verder op, maar niet hier.
En waarom dan wel meneer van de Wallen? Bennu soms faksist? Ik zal U oprecht antwoord geven.
Omdat mijn home MY castle is en niet eigendom voor het tweede gebruik van ongeletterde halluvve wilden
die van onder hun bananerokkies onze mooie taal niet eens spreken.

(Er roept al weer een mevroj discriminatie en dat ze "aangifte" gaat doen!)
Onze geliefde import gasten naar de multi culti flauwe kul opvattingen van onze verlichte bestuurders. Wat
zien ik?
Voor je het weet is de ijskast leeg, loopt je dochter met een dikke buik rond en is je zoon tot homo bekeerd
en zakt de zoldervloer door onder balen Qat en Herowien als daaglijkse vitamien, dat is toch de
omgekeerde wereld? Dat zien ik!
Hoe leuk was het niet in Amsterdam hordes langharig arbeidsschuw gedrogeerd tuig te zien rennen
achtervolgd door polietsies met schild en lange wapenstok plus blaffende bloedhonden als billenbijters
terwijl ik eigenlijk vind dat zij daar de blanke sabel voor moeten gebruiken, want dat rijgt beter en komt
harder aan. Helpt ook dat niet dan moet de MAG er even over heen. Snelvuur. Kartetsgranaten.
Zenuwegassen die blijven hangen, zwaarder dan de lucht. Je ligt effe te krampen maar dan heb je ook wat!
En ik vind het ook heel erg dat er wel 300 ps-ps-psiegopaten rond lopen die onze fijne Koning der
Koningen met zijn bolle kop iets aan willen doen of de gerimpelde appel prinses Beatrix de moeder en de
hoeder des vaderlands, ondanks dat ik republikein ben kan ik dat beslist niet geod keuren als man van de
Eeuwige Vrede. Krijg nou gauw wat!
Hele fijne mensen allemaal. Zo lang het volk een keuning wil hebben we een keuning te respecteren en er
niet op in te rijen met een DAF. Zijn ze nou helemaal belatafeld? Nee toch?
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