"Gluiperige broeders en zusters van de Pinstergemeente. "
Zondag 19 juli 2015
Beste Fred
Je vasthoudendheid om uitleg te krijgen voor mijn gedrag raakt me. Het overtuigd me dat je
recht hebt op een verklaring. Wat me doet aarzelen is dat ik er niet op zit te wachten verleid te
worden tot een woordenspel dat ik van te voren gedoemd ben te verliezen en wat naar en
nodeloos kwetsend kan worden. Wat jou en Jan aan elkaar bindt is een diep wederzijds
respect voor elkaars begaafdheden en intellectuele raakvlakken. Ik ben niet in staat om tot
zulke artistieke en intellectuele hoogten te stijgen, en richt mijn focus dan ook liever op het
gewone en alledaagse. Ik ben er van overtuigd dat je weet dat er die ene avond in Leeuwarden
bij mij een grens is overschreden. Hoewel jij duidelijk gesteld bent op de open confrontatie is
dat niet voor iedereen de norm. En al helemaal niet als er weinig uitzicht is op
overeenstemming, maar misschien ben ik daarin te vooringenomen en doe ik je daarmee te
kort. Wat ik echter zie is dat een confrontatie jou voedt, je energie geeft en inspireert tot
geschreven schermutselingen waarin je niet schuwt de mens in al zijn kwetsbare naaktheid
neer te zetten. Jouw kijk op de wereld en de medemens is niet altijd de mijne. Begrijp me
goed, ik ben er van overtuigd dat de mens tot weinig goeds in staat is en er bestaat geen
onbetrouwbaarder soort dan dat. Maar wat me mild stemt is het feit dat ik een van dat soort
ben en me er dagelijks van bewust dat het vlees zwak is. Niet aflatend heb ik de vergevende
genade van Jezus nodig, een genade waar een hoge prijs voor is betaald. Dat is kostbaar,
ernstig en valt voor mij niet te beschimpen. Vanuit deze mens-visie, dat we niet zo fraai zijn,
maar blijkbaar fraai genoeg om voor te sterven, bekijk, beoordeel en benader ik de ander.
Daarom is het voor mij een brug te ver om iemand, wat je ook van die persoon vindt, kanker
toe te wensen. Verder heb ik mij geschaamd voor jouw benadering van de ober en kok in dat
restaurant die avond. Deze mensen staan daar met bloed, zweet en tranen avond aan avond
hun schamele brood te verdienen om de maatschappij een stuk inkomen af te dwingen en jij
vindt er duidelijk genot in om ze publiekelijk te vernederen om een paar grammetjes vlees
omdat jij je de meerdre voelt van deze eenvoudige hard werkende medemensen. Ik heb me
plaatsvervangend vernederd gevoeld door jou voor de zoveelste keer en ik heb besloten dat ik
me niet weer vrijwillig in een situatie laat brengen waar hardwerkende mensen waar jij nog een
voorbeeld aan kan nemen onnodig worden geschoffeerd voor hun harde werken in het zweet
van hun aanschijn en waar ik, door mijn aanwezigheid, helaas in jouw onaangename
gezelschap deel van uit maakte voor een keer.
Weet je Fred, mij om het even, je mag zeggen en schrijven wat je wilt, schofferen wie je wilt, je
doet maar wat je niet laten kan, maar ik wil daar niet direct of indirect deel van uitmaken. Dat
heeft mij doen besluiten dat ik me voor goed van je distantieer. Bij deze de reden van mijn
terughoudende en voortdurende zwijgzaamheid die niet zal veranderen.
Met vriendelijke groet
Peta

fred van der wal

Aan:

Dag Peta,
Het is niet mijn bedoeling om een woordenstrijd aan te gaan. Er hoeft niets gewonnen te
worden. Jouw koud is mijn warm en vice versa maw ik heb geen interesse in je wel en wee
noch in je wat onbenullige persoon.
De opmerking die ik maakte tegen jou over Piet de V. was misschien ongepast voor de
doorsnee rap gebekte snibbige simpele gristenvrouw, doch wel gemeend. Hufters kunnen voor
mij een One Way Ticket To Their Self Created Hell krijgen, waar ze nu al in verkeren.Laat
iedereen verder maar lekker door roken in Nederland; ze konden van mij toch al altijd de
kanker krijgen.
De terechte opmerking mijnerzijds over het geserveerde in het restaurantje terecht. Een klant
van een restaurant kan altijd op- en aanmerkingen maken over hetgeen geserveerd wordt als
een en ander niet naar wens is. Laat je dit door mij gezegd worden. Bij deze dus. Als simpele
Friezin ben jij niets gewend wat dineren buiten de deur betreft, dat is wel heel duidelijk.
Als prijs kwaliteit verhouding onevenredig blijkt in een restaurant zal ik daar iets over zeggen,
waar ik ook ben onafhankelijkvan het gezelschap waarin ik mij bevind.
Daar ontleen ik geen genot aan om dat te doen hetgeen jij schijnt te veronderstellen. Dit verwijt
is onnodig, overbodig en zegt meer over jou dan over mij.
Ik word niet graag gepiepeld door de commercie of als massaproduct behandeld,dat laat ik
over aan mijn in sociaal opzicht gaarne de underdog spelende stiekeme, achterbakse,
gluiperige broeders en zusters van de Pinstergemeente.
Als bezoeker van een restaurant sta je niet bij de voedselbank maar je betaalt voor het
product. Als ruim betalende gast heb ik niets te maken met de werkomstandigheden van de
kok.
We zijn er nooit meer geweest overigens.
Te weinig privacy, meer geschikt voor studenten en mensen die genegen zijn alles te slikken,
letterlijk en figuurlijk.
Mijn respect betrof niet alleen Jan maar ook jou. Jullie hebben je meer dan bewezen door
positieve deelname aan de maatschappij, werk, kerkgemeenschap en omzien naar de
zwakken van geest waar jee aardig mee op een lijn zit. Ik kijk overigens graag verder als ik met
mensen omga dan alleen intellectuele zaken en talent. Karakter en instelling tellen voor mij
zwaar. Een kok of kellner/ober behandel ik net zo als de directeur van Elsevier. Wat betreft je
religieuze overtuiging daar kan ik niets op afdingen, dat is jouw zaak.
Het verzoek van Jan indertijd om niet openlijk zijn naam te noemen in mijn stukjes wil ik aan
tegemoet komen.
Een en ander wat dat betrof heb ik toen ook direct verwijderd en daar zal ik mij niet meer aan
schuldig maken. Stel je voor dat een van de benauwende burgermannetjes en volgzame
vrouwtjes waar jullie je klaarblijkelijk gaarne temidden van begeven er achter zouden komen

dat er een connectie is tussen jullie en Fred van der Wal. Nee, dat kan echt niet!
Te gemakkelijk omgaan met andermans privacy en/of mails is onder burgers doorgaans een
verkeerde zaak waar ik mij vaker aan schuldig heb gemaakt en geen spijt van heb. Ben je gek.
Daar ben ik gelukkig niet voorzichtiger in geworden, doch dit terzijde.
Je keuze voor afstand tov mij is duidelijk en permanent. Mij een suikerbiet!
Het zij zo. Eigenlijk maar goed ook.
Het loopt zoals het loopt en de situatie zal me namelijk aan mijn reet roesten.
We zullen elkaar niet meer treffen ter mijner of jullie huize. Ik zal me daar mesjoggenaas
wezen!
met een vriendelijke groet
Fred van der Wal
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