"Stalkgedrag is de tolheffing van de roem....(deel 3)"
Kalender 05-11-2009 22:19

In je eerdere bijdrage over dit onderwerp, is de 2 mail toch anders:
www.vkblog.nl/bericht/283284/N...
Qua datum en tijdstip dan, wat is nu waar?

fred van der wal 05-11-2009 22:50

Voor iedereen is het heel eenvoudig te controleren door informatie op te vragen bij het hoofd
van de collectie administratie van het Stedelijk Museum. Het is merkwaardig dat iemand als
Rozen zich over de aanwezigheid van 9 van mijn werken zo opwindt. Onbegrijpelijk ook. In het
ICN (Instituut Collectie Nederland) bevinden zich 59 van mijn werken, hetgeen voor een
amateur schilder wellicht iets is om groen van jaloezie van te worden.

Isis Nedloni 05-11-2009 22:56

Wauw...wat zijn jullie een stelletje goedkope bloggers...Ron rozen......ik heb de redactie al
reeds gewaarschuwd daar je weer voor de zoveelste keer een pestblokje maakte.....echt
zielig......
het enige wat naar voren druipt is een spoor van ziekelijke jaloezie van een stelletje misfitten
die zo gefrustreerd zijn dat ze op een dag zichzelf opeten.

fred van der wal 05-11-2009 23:03

Kalender
Voor de goede orde hieronder even de originele mail. Voor een logische tijds indeling had ik
het onderste bericht even boven geplaatst waar meneeer Rozen bezwaar tegen maakte, maar
hier dan het mij toegezondene.

Van: fred van der wal [mailto:@hotmail.com]
Verzonden: donderdag 23 juli 2009 14:07

Aan: M
Onderwerp:

L.S.
Volgens een brief van enkele jaren geleden berusten in het prentenkabinet een tekening en
een gouache van Fred van der Wal.
Kunt U bevestigen of deze nog aanwezig zijn en of ze in geval van een
overzichtstentoonstelling als ik over drie jaar 70 word uitleenbaar zijn??
Bij voorbaat mijn dank,
F.W. van der Wal

fred van der wal 05-11-2009 23:05

Deze bovenstaande mail is een van de diverse mails die ik met het Stedelijk Museum heb
uitgewiss seld. Een aantal zullen de komende dagen volgen.

Kalender 05-11-2009 23:23

Stedelijk Museum Amsterdam
Postbus 75082
1070 AB Amsterdam

www.stedelijk.nl en klik op bibliotheek

Is het origineel. Er gaat blijkbaar wat fout nu in het tijdstip. Een bekend MS Outlook
serverprobleem (taal, tijdzonde, daylight-saving, etc)

roland rozen 05-11-2009 23:27

@Kalender
En kijk nu eens helemaal bovenaan in het weblog van fred daar staat VRIJDAG 24 juli. Heb jij

enig idee waarom fred dat heeft veranderd?
Ik sta namelijk best wel open voor de mogelijkheid die jij aangeeft alleen fred kennelijk niet.

Kalender 05-11-2009 23:32

Nee, was ook niet nodig, is idd gewijzigd. In zijn reactie op mijn opmerking geeft hij het
origineel wel goed. Desalnietemin is de mailcorrespondentie zoals ik die weergeef de juiste.
Zie ook link naar de eerdere bijdrage van Fred van der Wal. Het betreft een bekend MS Oulook
probleem dus.

Joost Lips 05-11-2009 23:42

Kunnen de afbeeldingen groter getoond worden Fred?
zou ze graag beter kunnen bekijken.
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