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PETER V.
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Ik heb me niet in deze hele discussie gevoegd. Wel heb ik inlichtingen ingewonnen bij
het STEDELIJK MUSEUM.

Deze hebben BEVESTIGD dat er inderdaad negen werken van FRED VD WAL in de collectie
aanwezig zijn.
De mail heb ik in mijn bezit, maar stel ik niet hier beschikbaar.
Ten eerste staat mijn echte naam erin (en die gaat niemand hier iets aan), ten tweede staat de
naam erin van mijn contactpersoon (en die gaat ook niemand iets aan).
Jullie zullen het moeten doen met de naam die ik hier meen te hebben en die ik hoog wil
houden.
En waar blijft de ontkenning van webloggers Krudzlo, Rozen en Aerdappel die het feit dat
FRED VAN DER WAL al sinds 1971 werken in de collectie van het STEDELIJK MUSEUM
heeft aanvankelijk met veel poeha ontkenden?

Ongetwijfeld uit pure jaloezie op onze omstreden kunstenaar FRED VAN DER WAL
ventileerden zij hun laster en leugens!
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OM DE VOORTDURENDE HETZE VAN ENKELE JALOERSE WEBLOGGERS DIE
ARTISTIEKE ASPI RATIES KOESTEREN TE ONTZENUWEN EN BIJ HOOG EN BIJ LAAG
BEWEREN DAT ONZE KUNSTENAAR FRED VAN DER WAL GEEN WERK IN HET
STEDELIJK MUSEUM TE AMSTERDAM HEEFT EVEN DE BEWIJSJES OM DE BOYS
GERUST TE STELLEN:

Van: fred van der wal [mailto:XXX@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

RE: Van: M.
Verzonden: vrijdag 24 juli 2009 12:20:10
Aan: fred van der wal (@hotmail.com)
1 bijlage
korte bes...doc (839,0 kB)

Geachte Heer van der Wal,
Bijgaand in attachment de korte beschrijvingen van de werken in onze collectie. Geen drie,
maar zelfs negen.
Met vriendelijke groeten
Drs. M.

Hoofd Bibliotheek/Collectieregistratie

Head of Library and Collection Registration

Stedelijk Museum Amsterdam

Postbus 75082

1070 AB Amsterdam

tel. 0031-20-5732911

tel.0031-6-23976557

fax.0031-206752716

For directions and opening hours of the library consult

www.stedelijk.nl click on EN for English and go to library
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Peter Louter 05-11-2009 14:24

Zal ze dat de mond snoeren?
Eigenlijk te gek dat je je op deze manier moet verdedigen omdat kwaadwillenden zonder hun
huiswerk goed te doen maar wat blijven beweren en suggereren.

Isis Nedloni 05-11-2009 14:28

Lieve schat.....goeiesmiddags lieve schattenman.....en maar hopen dat de loezers het Stedelijk
gaan bellen en eens hun aangebrandde bekjes houden.....maar helaas zal dat niet gebeuren
daar de mens die nog erg in conflict met zichzelf leeft deze verhelderde boodschappen niet
eens kunnen oppakken laat staan uitvoeren.....
Men denkt dat jij een monster bent...en daarmee basta.....dat zit in de projecties gebakken en
kun je het met geen stel of sprong veranderen....helaas....helaas.......
Het staat analoog aan de uitzendingen van KOOT EN DE BIE.....Dacht je dat de typetjes die
deze twee top komieken uitbeeldden, ook daadwerkelijk bekeken werd door de typetjes die ze
uitbeelden????

Nee toch....

Dag mn lief

Maar ik begrijp je offensief wel
dat wel

tot straks liefling
XXXXXXXXXXXXXXX
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