"Bij de right wing evangelicals gaat het om totale heerschappij.."
Bij de right wing evangelicals gaat het om de totale heerschappij over de kerk, maatschappij en
over de mens. Na de lectuur van de spreuken van dat soort dictators kan je niet anders dan
gaan twijfelen aan de verstandelijke vermogens van wie ze heeft bedacht. Als je de bijbel strikt
volgt, zal je nooit onderschrijven wat de evengelicals beweging dicteert.De doelstellingen van
de voorgangers zijn extreem en gevaarlijk, getuigen van een grenzeloze hoogmoed en
machtshonger”, aldus Fred van der Wal. Volgens Feike ter Velde, eens het gezicht van de EO
is de helft van de EO medewerkers homosexueel. Dat maakt mij niets uit, maar zij propageren
wel als enige vorm van sexualiteit het huwelijk. Die tatoeage aap Arie Boomsma had een
programma “veertig dagen zonder sex” en verklaarde dat hij tegen sex voor het huwelijk was,
maar wel woonde hij ongehuwd samen met de een of andere allochtoonse vrouw. Nogmaal;
mij stoort het niet. Hypocrisie echter wel. Dàt accepteert men niet in fundamentalistische
kringen.
Volgens Fred van der Wal rekruteert elke evangelische sekte of extreme pinkstergemeente
met uiterste charme en vriendelijkheid, maar eens in het zoet gevooisde net van etherische
muziek en hoog gestemde gedachten gevangen begint de brainwashing en het vernietigen van
de persoonlijkheid. Ik vergelijk in dit geval deze beweging met de praktijken van de Jezuïeten
en de SS.“Ogen dicht en gehoorzamen. Recht zo die gaat! Leichengehorsam. Befehl ist
Befehl! De voorganger heeft altijd gelijk! Niet nadenken maar opvolgen!”.
Fred van der Wal: Terug in Nederland na zeven jaar Frankrijk schreef ik op het Vkblog toch
behoorlijk heftig, nihilistisch en rauw proza.‘Ik was de eerste en praktisch enige schrijver op het
Vkblog die überhaupt over Sex en geweld, sadisme en masochisme, bisexua liteit,
transsexualiteit en travestie schreef. Ik was ruw, sexistisch, gewelddadig en niet zelden semipornografisch. Het werd soms ophef in Vkblog kringen. Hoofd internet redactie GJ Bogaerts en
moderatrice Diana van Driessen waren tegenstanders van de teksten van Fred van der Wal. Zij
waren niet de enigen.De academisch gevormde webloggers behoorden daar ook toe. Vrijwel
zonder enige uitzondering.De overgesubsidieerde kunstartiest Rommert Boontra heeft zomer
2007 een actie willen ontketenen op het Vkblog tegen Fred van der Wal om hem van het
weblog af te krijgen. Dat mislukte grandioos.Het liep hoog op die controverse. Zowel websiet
Lucaswashier als Boonstra met een aantal volgelingen onder de webloggers en de hele Vk
internet redactie kreeg ik op mijn dak.Van Boonstra horen we al jaren niets meer, die droomt
weg bij kunstsubsidies. Ik heb hem enkele keren in de Bourgogne ontvangen. Vanaf het eerste
bezoek wist ik binnen vijf minuten dat de relatie op niets zou uitlopen. Kunstschilder Krudzlo
heeft ook regelmatig opgeroepen om mij te boycotten en heeft streken uitgehaald om mij van
Wikipedia af te krijgen samen met weblogger half eitje lege dop eierschaal op zijn kop. Wie
zich presenteert als Calimero heeft een vreemd zelfbeeld. Zelfspot is mij niet vreemd maar
zodar het ontaardt in het cartooneske zeg ik nee.
Fred van der Wal: Ik ben nog steeds actief met dagelijks een nieuw weblog. Mede daarom
onthouden ze mij in de Blogliteratuur. Ik zie de weblogs inclusief de reacties als een nieuwe,
dynamische vorm van literatuur. Behoudende webloggende academici zijn het daar niet me
eens, die winden zich vreselijk op over mijn bijdrages. Zelf presteren zij niets of weinig, een
enkele uitzondering als Glaswerk daar gelaten, die volg ik wel en reageer hoffelijk.
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