"Zwart op wit niet verkeerd (deel 10)"
Dood zonder krediet

Justitie nam Fred van der Wal eind 1966 zijn rijbewijs af nadat hij in een overmoedige dronken bui met zijn
zil verkleurige Mercedes sport vanuit Park Groenendaal langs de Heemsteedse Dreef met 160 km. naar
huis scheur de en een jonge, blonde vrouw, Annemarie van B., die net van in haar smetteloze tennisjurkje
van de tennisklup uit Overveen terug fietste, via zijn bumper voor op de motorkap schepte er weer af
stuiterde en tientallen meters weg slingerde. Overleed terwijl hij al weer kilometers ver was weg ge scheurd
naar beach tent Riche aan het Zandvoortse strand! Dood was ze! As dead as a door nail, om met Dickens
te spreken! Ze konden de stoffelijke resten en het hersenweefsel van het plaveisel schrapen als
circumstantial evidence! Het deed hem allemaal niks! Cru noemt hij het nog steeds glimlachend “een
bedrijfsongelukje van een playboy. Moet kunnen!”. De rechter dacht er anders over. Ontnam hem voor goed
de rijbevoegdheid omdat hij geen spijt betuigde aan de nabestaan den. Gaf slechts een voor waardelijke
straf omdat de familie relaties had in justitiële kringen. Sindsdien laat hij zich als een Prins rond rijden door
zijn wederhelft en verkondigt als excuus dat hij te lui en te dom was om het rij bewijs te halen. Ook een
alibi! Het zou niet de eerste dood door schuld en moord met voorbedachte rade wor den in zijn kriminele
verleden! Ouders en verloofde van het verloofde slachtoffer konden het psiegies niet langer bolwerken en
gingen zwaar aan de Valium en de Librium. Zagen hun hele leven en karrière naar de knoppen gegaan.
Waren gedwongen door de omstandigheden hun zaak en villa te verkopen voor een krats aan de konkur
rentie. Waar Fred van der Wal zijn loodzware, onvermijdelijke hoef had gezet zou geen gras -the
green,green grass of home- meer groeien! Alles naar de kloten en daar gaan we nog een keer! De
gedupeerden wilden als ge reformeerden begrijpelijk genoeg achteraf wraak nemen op Bijbelse wijze, oog
om oog, tand om tand, maar wa ren daar net iets te laat mee. Via via druppelde het nieuws van een
mogelijke wraak neming door bij de kunst schilder en zijn onafscheidelijke kriminele maten. Bloedgabbers
van den beginne, die zich niets lieten gezeggen en een ander uit de weg ruimden voor niets! Fred van der
Wal vond het na uitvoerig familieberaad tijd worden voor ingrijpen omdat anders de zaak uit de klauw zou
lopen en er tientallen slachtoffers zouden vallen tijdens de vendetta. Hij formeerde een hecht team
kickboksers en karatejongens uit het milieu van de Haarlemse onderwe reld. Lokaties wer den al vast
uitgezocht in de Waterleidingduinen voor massa graven. Beter mee verlegen dan om verlegen!Fred van der
Wal: “Toen ben ik met 4 echt gevaarlijke, bloedlinke boys uit H.-ik kende ze uit ver dachte kroeg en rond
de Botermarkt en de beruchte Horse Club (Fred van der Wal was al tijd vergezeld van de bloedmooie
zigeunerinneachtige Monique en Yacintha de M., die erbij waren toen de couturier Max Heijmans hem in
bed poogde te krijgen aan de bar van een Leidseplein kroeg)- een obscure tent waar kunstenaars en kri
minelen sa men kwamen, bajesklanten, rasechte psychopaten met een tbs status van hebbikjou daar, even
bij ze gaan thee drinken in Algemeen Beschaafd Nederlands uit gelegd wat we van plan waren met de
scheermessen die we op zak hadden. De Mariakoekjes bij de thee lieten we liggen, dat was mietjesvoer
voor Roomse reetridders. We beloofden ze levend te villen! Na het onderhoud nog even het interieur
grondig verbouwd en de fusée pennen uit de wielophanging van zijn Jaguar gehaald.Hij sloeg bij de
afsluitdijk drie maal over de kop!Gelachen dat we hebben toen ie maanden lang op krukken voort
schuifelde met zijn gipspoot! Wat wil je ook; het had net geij zeld. Ze konden dus niks bewijzen! Hij is nog
net niet verongelukt, zijn kippenek maanden lang in een gips verband, zo’n hoge kraag, lachen geblazen,
dat is na maanden revalidatie weer goed gekomen, maar hij loopt wel nog steeds met een manke poot
door die ijzeren pinnen door zijn verbrijzelde enkels! Ik maakte trouwens gelijk school door met één
karateklap een antiek tafeltje doormidden te klieven! Een erfstuk uit de empire! Dat maakte indruk! Ze
hebben geen aangifte durven doen.
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