"Soms heeft je werk Reviaanse wijsheidstrekjes , Fred."
Rein Scholtens 07-08-2007 12:12Heer Fred,Wat een verhaal. En nog allemaal waar gebeurd
ook. U maakt meer mee in twee dagen dan ik in mijn hele leven. Maar daarvoor ben je
natuurlijk ook kunstenaar!Ik geniet altijd van uw rondborstige ontboezemingen.Het ga u goed.
fred van der wal / 07-08-2007 12:33 Beste Rein,
Dank voor je aanmoedigende, ironische commen taar. Ik zuig het allemaal uit mijn zwerende,
kloppende perverse duim, omzwachteld met een smerig verband, zoals het hoort in artistieke
kringen. En ruiken dat het doet!
Wim Duzijn / 07-08-2007 16:15 Een mooi nadenkertje…:"Zo lang je een granaat maar hoort
fluiten weet je dat je goed zit en dat ie bij de buurman naar binnen vliegt…"Soms heeft je werk
Reviaanse wijsheidstrekjes FRED.
fred van der wal 07-08-2007 17:55Wim, dat is me vaker gezegd, zonder dat ik mijdat bewust
ben of veel van Reve heb gelezen. De boeken van hem die ik heb doorgelezen zijn op één
hand te tellen en van voor 1965. Ik denk dat het komt doordat Reve zowel als ik in Amsterdam
zijn opgegroeid met Amsterdamse familie die in mijn geval sinds begin 1800 zich daar
gevestigd hadden. Hetzelfde heb ik met WF Hermans die in Amsterdam zuid opgroeide en
ouders had die een typisch negentiende eeuwse opvatting van wurgend klein burgerlijke
deugden en plichtsbesef hadden; alhoewel ik uit een aanzienlijk kapitaal krach tiger milieu
kwam van VVD-ers die aanvankelijk sociaaldemocraten waren. Het VVD milieu en die partij
heb ik altijd verafschuwd, net als de PVDA clan.
Klaverblad 07-08-2007 18:43….en langs de kant van de weg sliploos lag te wachten met
gespreide dijen tot hij voorbij zou scheuren .Ik heb sinds ik jou lees geen rustige nacht meer
gehad. Het is de verklaring voor al mijn op-en-neergangen, metamorfoses, diverse
vakantiebestemmingen. Ik ben mezelf niet meer. Klaverblad / 07-08-2007 18:45 En nu volgens
protocol.…en langs de kant van de weg sliploos lag te wachten met gespreide dijen tot hij
voorbij zou scheuren .Ik heb sinds ik jou lees geen rustige nacht meer gehad. Het is de
verklaring voor al mijn op-en-neergangen, metamorfoses, diverse vakantiebestemmingen. Ik
ben mezelf niet meer.
fred van der wal / 07-08-2007 19:23 Beste Klaverblad,ik heb uit het verhaal net de naam
Klaverblad weg gehaald uit respect. Ik vond het niet juist Klaverblad in een fictieve setting te
plaatsen die als kwetsend of ongepast zou kun nen worden opgevat en wil beslist de
benodigde discretie hand haven. Ten koste van anderen mogen mijn verhaaltjes beslist niet
gaan!
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