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THEO BEZOEDELD DOOR KLAPLOPER VAN DE WEEK FRED VAN DER WAL!
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Het is Theo's eigen schuld, wie zaait zal oogsten!

In ongeveer die amoebe-bewoordingen werd er gereageerd op de dood van Theo van Gogh, zo'n 5 jaar geleden op mijn blog, door
een klaploper pour sang.
Iemand met een klein beetje hersenen, die zal zo'n reactie verafschuwen en bombarderen tot uitglijer van het jaar.
Ik zou zeggen,
Wees dan zo'n kerel om vanuit Frankrijk dit persoonlijk tegen zijn ouders te verkondigen,
of tegen zijn zoon,
Of tegen zijn vrienden,
vriendinnen,
collegae, die niet meer durven te schrijven uit angst, dat hen hetzelfde overkomt.
O Gij, Verkoper van goedkope reacties,
Zal ook branden in de Hel, van de Allah, die er voor gezorgd heeft,
Dat ons vermoorde medeburger, uit diezelfde naam,
beschoten
en afgeslacht werd.
Althans, volgens de Moslimfundamentalisten natuurlijk.
Hoe durf je, het vrije woord, de polemiek en de kunst,
de verworven waarden,
waar onze voorouders zich letterlijk kapot om hebben gevochten,
op zo'n lafbekkerige manier
met voeten te treden!

fred van der wal 02-11-2009 23:33

Van Gogh heeft een en ander aan zichzelf te danken
wie wind zaait zal storm oogsten

IN DE LIJN VAN VAN GOGH - DE POLEMIEK
Kunst en cultuur

63
reacties

Ate 03-11-2009 00:21
Zou je klaploper niet eerst eens opzoeken voor je het gebruikt?

En hoezo op jou blog?

Jan P. en Aerdappel 03-11-2009 00:24

Jouw blog bedoel je.
Ja mijn blog idd

Een klaploper is een nietsnut.
Precies hetgeen ik dus bedoelde!
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Grutte Pier 03-11-2009 00:26

@Ate
De Zyprexa is op....

Jan P. en Aerdappel 03-11-2009 00:28

Heb je het nou over jezelf? Ben jij er ook zo één die laag onder de gordel probeert te scoren?
Grutte Pier is klaarblijkelijk goed op de hoogte van medicamenten, hoe zou dat toch komen?
Het lijkt me geen type voor het vak apotheker
simpelweg, omdat hij daarvoor veel te veel tijd online besteed,
waarschijnlijk is ie werkloos
en een alcoholist ...

Is je wijn soms op?

Ate 03-11-2009 00:28

Dit blog bedoelt hij:
www.vkblog.nl/bericht/284886/T...
Die klaploper slaat dus als een tang op een varken, of zie je dat zelf niet?
Maar ja, je zegt zelf al: Mensen met een klein beetje hersens verafschuwen dit.

Ate 03-11-2009 00:29
@ Grutte, ik heb nog een krat whisky !

Jan P. en Aerdappel 03-11-2009 00:30
Ate Schreef: Je hebt een reactie gekregen op een van je berichten op het Volkskrantblog.
Het gaat om dit bericht: THEO BEZOEDELD door K L A P L O P E R van de Week!.
De eerste 200 tekens van het commentaar zijn: Dit blog bedoelt hij: www.vkblog.nl/bericht/284886/T... Die klaploper slaat dus als
een ta ...
Met vriendelijke groet
Redactie Volkskrantblog
Nee Ate... Een nietsnut is het, niets meer en niets minder, net als jij, ...
net als jij....

Jan P. en Aerdappel 03-11-2009 00:32

Drink die krat whisky vooral leeg, en doe dat iedere week, Hoe sneller hoe beter,
dan sterven er snel hersencellen af, des te eerder is Mensa zulke ongelooflijk ignorante figuren kwijt uit hun systeem...

Ate 03-11-2009 00:33

Een nietsnut zoals ik zou een te groot compliment zijn voor Fred (hoezeer ook gewaardeerd)
Maar hoe kom je tot die snelle beoordeling?

Ate 03-11-2009 00:35

Je bent je mensanummer vergeten door te geven.
(ignorante opgezocht?)

Jan P. en Aerdappel 03-11-2009 00:35

Kwestie van intelligentie.
De basis van intelligentie zijn: snel verbanden kunnen leggen tussen, in dit geval, oordeel, en de strekkende gevolgen hiervan.

Grutte Pier 03-11-2009 00:36

Neuh, als ik al drink is het een biertje. Ben geen JoostX of Sjaalmans. Maar je herkent de medicamenten, en ik neem aan ook de
Oxazepam?! Ik ben momenteel online, maar niet zo veel. Gezien je 'happerigheid' heb ik 'beet'. Ik ben een visser...

Jan P. en Aerdappel 03-11-2009 00:36

Lees op je blog waarom ik uiteraard geen nummers door ga geven.
Ignorante, waarom zou ik dat moeten opzoeken?
Maar goed om jou een goed gevoel te geven:
ignorant
onkundig, onwetend
onkundige, onwetende
ignorantijn

Jan P. en Aerdappel 03-11-2009 00:38

Grutte Pier.. Gebruik je dat dan?

Gezien je happerigheid.
Misschien toch eens je bedje op gaan zoeken,
als je een visser bent
moet je er over 3 uurtjes alweer uit,
da's niet goed voor papa gruttepeer's hersentjes,
zeker niet in combinatie met dit soort chemische troep toch :)
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