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Enige dank is verschuldigd aan de inmiddels overleden, Mevr. Hans Bigot, voor haar dood
woonachtig te Amsterdam, die in nov. 1985 Fred van der Wal in de Arti galerie aan het Spui te
Amsterdam behulpzaam was met het identificeren van nagelaten fotografies materiaal vanaf
1850-1920. Erkentelijkheid is verder verschuldigd aan Guy Bigot die twee fotos en een
uitvoerige Bigot stamboom
Notenapparaat eerste tien paginas:
In 1811 werd de registratie van achternamen ingevoerd, zodat het genealogiese spoor bijs ter
raakt om streeks 1776 in Burum en Kollum, Friesland.
Verder onderzoek zou te tijdrovend zijn en via de archieven van de burgerlijke stand van het
gemeentehuis te Burum (Friesland) moeten geschieden.
Ik voerde het genealogies onderzoek voornamelijk uit via Internet sites, tevens m.b.v. het
register van de burgerlijke stand te Amsterdam, het Ryksarghyf te Leeuwarden, het Natio naal
Theater Instituut te Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Diverse publikaties genoemd in de volgende paginas zijn gebruikt ter aanvulling of korrek tie
van al bekende gegevens. De in een oplage van slechts 60 genummerde ex. uitgegeven minibiografie ‘Steven Barends’ door auteur Gerard Groeneveld in de ‘Flanorreeks’ lever de
nauwelijks meer gegevens op dan al bekend waren uit andere bronnen t.a.v. de nationaal
socialistiese overtuiging van de eerste echtgenoot van de tweede vrouw (de SS-er is gehuwd
geweest met Truus Pfann, dochter van een Amsterdamse antiquarische boeken- en prenten
handelaar. Wat betreft haar nazi-gezindheid: zie ‘Zwaard van de Geest’ ondertitel; ‘Het bruine
boek in Nederland’, auteur: G. Groenewoud, uitg. van Tilt 2001, pg. 64, 65) en echtgenote van
de ex- verzetsstrijder Frits van der Wal, de biologiese ‘vader’ van de oms treden kunstschilder
Fred van der Wal, die auteur Groenewoud van één niet ter zake doen de anekdote uit het
leven van Steven Barends op de hoogte stelde .
Fred van der Wal, 30-10-1942 te Renkum. Sept. 1944, nog geen twee jaar oud, naar
Amsterdam met familie gevlucht uit Renkum naar Amsterdam een kwartier voor een arresta tie
door een overvalkommando van de S.D. Arnhem.

Frederik Willem van der Wal werd vernoemd naar de broer van zijn grootvader Henk van der
Wal. Roepnaam van Fred tijdens zijn Amsterdamse lagere school tijd ‘Freddy’. Zijn eerste
herinnering dateert van twee maanden voor zijn tweede levensjaar, namelijk de aankomst te
Amsterdam bij de grootouders met zijn ouders na de overhaaste vlucht om kwart voor vier in
de ochtend uit Renkum, vlak voor de inval van een arrestatie eenheid van de S.D.

Betreffende de periode juni 1968 – juni 2001.
Alle informatie aangaande familiezaken/doumenten/fotosVernietigd door Bob van der Wal
(broer van de kunstenaar), Nettie van der Wal (tante van de kunstenaar) en Truus Pfann
(tweede echtgenote van de biologiese ‘vader’ van Fred van der Wal). Al het vroege werk,
collages, gouaches, olieverven, gedichten en teksten van Fred van der Wal van 1960-1966 is
vernietigd door zijn opvoeders te Heemstede. Tekeningen, schilderijen, grafiek en gouaches
zijn pas m.i.v. mei 1967, de Amsterdamse periode (Fred van der Wal verbleef van sept. 1944
tot jan. 1957 en van mei 1967-jan. 1978 te Amsterdam op diverse adressen) van de
kunstenaar bewaard gebleven.
Pim O. testamentair executeur van de nalatenschap van Nettie van der Wal. Aanvanke lijk was
Bobbie van der Wal, lievelingsneefje van Tante Nettie en vier jaar jongere broer van Fred van
der Wal, benoemd tot executeur testamentair maar zelfs deze tijdelijke taak kon hij niet aan,
ondanks hulp van juridies geschoolde adviseurs als Mr. Betten, Haarlem en de direktie van het
inkassoburo Honing, Haarlem en last but not least, zijn voornaamste raadsman Pim Overbeek,
antiquair te Haarlem.
Tante van Fred van der Wal.
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