"Volkskrant Hatebloggers tegen Fred van der Wal"
TIJDENS DE JAREN VAN HET OPGEHEVEN VKBLOG VERKLAARDEN DE ACADEMISCH
GEVORMDE VK WEB LOGGERS ALS DEELNEMERS MET HUN AAN- EN INHANG STUK VOOR
STUK:

1. Dat mijn weblogs “niets” waren.
2. Mijn Nederlands “buitengewoon slecht” en “onleesbaar”.
3. Mijn schilderijen niet om aan te zien.
4. Mijn tekeningen “geen tekeningen waren” maar met carbon gemaakt.
5. Mijn zeefdrukken lithos en etsen geen grafiek zouden zijn.
6. Mijn schilderijen “niets” waren.
7. Mijn fotos en foto montages “helemaal niets” waren.
8. Mijn werk “nooit kon zijn aangekocht” door CRM projectgroepen en niet
vertegenwoordigd in het Stedelijk Museum Amsterdam (negen werken) en het
Rijks museum Amsterdam (13 werken), het ICN (51 werken) noch in het Fries
Museum Leeuwarden (twee zeefdrukken).
9. Mijn cv “gelogen” was.
10. Ze met zijn allen “aangifte bij de polietsies tegen mij zouden doen” vanwege
mijn teksten op Vkblog en OBA.
11. dat ik een “sociopaat” , “psychopaat”, “dementerende”, paranoïde” en
“psychiatrisch gestoorde” zou zijn.
12. Mijn exposities geen exposities waren geweest.
13. Dat ik nooit op het Vossiusgymnasium heb gezeten maar toevallig in de lijst
“bekende namen” van het Vossius gymnasium “per ongeluk” een Fred van der
Wal voor komt die ook Fred van der Wal heet en toevallig ook kunstschilder is.
14. Mijn lijst tentoonstellingen “gelogen” was.

De moderne nsb-ers, versliegeraars, haatdragers en verlinkers zijn onder ons.

Een vriendelijk aanbod mijnerzijds om ter verzoening een zeefdruk uit te wis selen voor een fotobestand
van een hoog intelligente, ogenschijnlijk aimabele weblogger te Nijmegen werd aanvankelijk minzaam
geaccepteerd doch uiteraard door mij gecanceld nadat zijn echtgenote drie hateblogs aan mij wijdde, die
on danks mededeling van de Nijmegenaar niet zijn verwijderd van het weblog van zijn wederhelft, die de
broek aan heeft.

De onzinnige hateblogs tegen Fred van der Wal zijn diverse malen gepubliceerd ondanks mijn vriendelijke
en beleefde verzoek ze weg te halen

Ken ik deze personen die mij laastig vallen met hun onzin? Kennen zij mij?

Gotsijdanck niet en ik wil ze liever niet leren kennen voor het gemak ook…

U vindt dat “bevreemdend” en “o-zo bekrompen”?

nou, ik toevallig niet!
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