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'Conclusies Van Buuren
over verzet gaan te ver'
Het boek 'De Afrekening' van Maarten
van Buuren over het tri/estlandse veruet
in aorlogstijd heeft nogal wat stoÍ doen
opwaaien in vooral het oudere West-
land. Van Buuren bescfuijft in zijn boek
de handel en wandel van Piet. Doel-
man, leider van de lÀ,testlandse knok-
ploeg, en verbindt daaraan de con-
clusie dat het gervapend verzet geen
verhaal van Christeliike naastenliefde
is, maar vooral van 'gerveldpleging, on-
derlinge rivaliteit van bendeleiders, ge-
wapende roofovervallen en liquidaties'.
Leen Valstar uit Naaldwijk is één van de
Westlanders die beinn'aar maakt tegen
Van Buuren en zegt: "De conclusies
van Van Buuren gaan mij te ver, 0ver
de íiquur van Piet Doelrnan kan ik kort
ziin, 
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fulaarten van Buuren

goed onderzoek venicht en komf hij
tot een iuiste conclusie. De doorverta-
ling van de daden van deze man naaÍ
al het andere werk'l'an de knokploe-
gen geeft echter ge€n pae en doet te
kort aan het werk wat deze organisatie
heeft gedaan voor een volk'wat in be-
nauwdheid lsefde," Valstar is van dicht-
bij bekend met de verdiensten van het
verzet: "lk ben geboren op 29 iuni 1945,
dus moet het hebben van overlevering
en verhalen. De oorlog heeft in mijn fa-
milie een scherp spoor getrokken. Mijn
oom Leen M. Valstar (schuilnaam Ber-
tusi is in de oorlog actief gelveest in het
(landelijk) verzet en in de zomer 1944
opgepakt en op 4 september 1944 doar

dr: DuÍtsers in karnp Vught vermcord.
Ir,{iin opa Fulps tr/. Valstar is op 30 au-
grlstus 1944 tklor een SibefiaÍlne coln,
mando op lafhartige wi.ire stanrlrechte-
lijk dood geschoten. Miin oorn en opa
stonden ver tr'an ordinaire criminaliteit! "
lbrige rareek presenteerde lan Buu-
ren zijn boek in &laassluis; !?lstar was
er bij: "De schrijver maakte daar eett
behoorlijke uitgliider door de bezet-
tingstroepen in tret Westland te typer*n
als soldaten die niet veel voorrtelden,
omdat de werkelijke strijders aan het
Oostfront zaten. Dat gaf knokploegen
in Westland wij spel. Dat is geen juiste
informatie, omdat het llestlernd voor
de Duitsers wel belangriik gelried was
gezien de nabijheid van Den Flaag,
maar meer nog het Fort l{oek van Hul-
land, wat een $elangrijk strategische
positie vr,'as. De knohJrloegen hielclen
zich daarom onder meer intensief be-
zig met spionage om informatie van
die strategische posities door te geven
aan de geallieerden. Dit is zo maar een
voorbeeld van zaken waar Van Buuren
geen onderzoek naar gedaan heell, en
hii niettemin ziclt een mening en visie
aanmartigt die hii niet afleidt aan ver-
richt onderzoek. Het zou van Ma;rrten
van Buuren rrljs ziin geweest als hij
zich beperkt had tot w'at hif had onder-
zocht. Ook zou het hern sieren als hij
met enige terugtroudendheid zijn me-
ningen, conclusies en t-lperingen gaf."


