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Hetgeorganiseerde
verzettijdensde
Duitsebezetting.heeft
eengoedenaam.
In het gedenkboek
dat kort na de oorlog
verscheen,
filetGroteGebod,
schreefds.
F.Slopp, zelf eengrootverzetsman,dat
hetvërzetzichlietleidendoor,hetliefdegebod:,;God
lieftrebbenbovenalles
en,onzdnaaste,
alsonszelve.'lfi het
werkvan dr. L,deJongbleefdat beeld
in standJeJong noemdeHet GroteGebod'eenb[i uitstekwaardevolwerk'.
Maar dat beeldklopt nie$ meent Maarten van Buuren.Hij ishoogleraarFranse
letterkundein Utrecht,maarschrijft de
laatstejarenook overandereonderwerDen.zoalsKil*er saat fretsenl.over
gezun oepressre
Nu neennu eenDoeR
schrevenoyerhet gewapendverzetin
het Westland,de streekbovenMaassluis,waar hij in 1948geborenwerd.
In het Westlandwerd het gewapende

Duitsersnamengroentenen fruit tegen
maximaleprijzen af. Maar toen de bezetterjongemannente werk ging stellen in Duitsland,kwam Doelmanin het
geweer.Hij pleegdeeen overvalom
vrijstellingenvoor dwangarÁusweíse,
beid in Duitsland,te bemachtigen.De
Duitserskwamener achteren Doelman
dook onder,in de Oostgaag,
eenpolder
bovenMaassluis.
Daarorganiseerde
hij
het verzetin het heleWestland.
Van Buurenlaat wel zien dat Doelman
lastigeman
zichniet liet leidendoor het liefdegeHet verhaaloverDoelmangaatals
bod.In de statutendie hij voor de
volgt Hij was eengereformeerdetuinKnokploegWestlandschreef,stondniet
der en varkenshouder
in Honselersdijk, alleendat men verraderszou liquideren
eenlastige,dominantemandie geen
en vijandelijk transportzou saboteren,
gezagverdragenkon.Vóorde oorlog
maar ook en met nadruk het'in beslag
maaKe hij ruzie met de kerkenraaden
nemenen veilig stellenvan voorraden'.
het gemeentebestuur.
In de zomervan
Dit blekenverhullendebewoordingen
1940,de bezettirigwas net begonnen, voor eencriminelepraktijk: de knokploegvan Piet Doelmanpleegdeovermaaktehij zichboosoverNSB'ers
die
tweemaalper Weekin Naaldwijkkwavallen op boerderijen,ook van goede
men demonstreren.Hij organiseerde / Nederlanders,
onderwie familie van
knokploegen,die gewapendmet schop- Van Buuren;en verdeeldede'buit niet
pen,bijlen, stavenen knuppelsde
onderde hongerende
menpen,maar
NSB'ersuiteenjoegen.
maaKe er in de zwarte handelvette
Daarnahield hij zich enkelejaren ruswinsten mee.
tig. Hij profiteerdevan de bezetting,zo- ZelfuerrijkingnciemtVan Buurendaf
als zoveelWestlandsefuinders,want de Wie er wat van zei,was zijn levenniet
verzetgeleiddoorPietDoelman,wiens
naamin Het GroteGebodnauwelijks
voorkomt.'Deauteurshebbenzijn rol
kleiner gemaaktdan ze in werkelijkheid was.ontdekteVan Buuren.Want
Doelmanpasteniet in het beeld.Hlj
had 2ijn naastenniet lief,maarberoofde en mishandeldehen.Eenvan zijn
naastensloeghij zelfsdood.Van Buuren is ervanovertuigd.datDoelman
geenuitzonderingwas.

zeker.Doelmanhaddrie mannenin
dienstom liquidatiesuit te voeren;hun
was sterkerontwikschiewaardigheid
keld danhungeweten.Eindapril 1945
werd Doelmanhaastper ongelukgearresteerden naarhet OrAnjehotelin
gebrachtHij zou worden
Scheveningen
geëxecuteerd,
maarwerdjuist op tijd
doorhet verzetbewijd.
LeinFrancke
Voorde KnokploegWestlandwas de
zwarte handel eenvorm van verzeL en
' devoedseldistributie,
georganiseerd
door
doorde overheiden gepropageerd
de NSB,eenvoÍm van collaboratie.Een
vande mensendie hier moeitemee
hadden,was LeinFrancke,vadervan elf
kinderenen eenman van twaalf ambachtenen dertienongelukken.Uit verzet tegende zwartehandelen de zelfverrijkingsloothij zich aanbij de NSB,
maarhij waste slapom er een hoge
vlucht te maken.
Nade bewijdingwerd hij door het verzetvan zijn bedgelichLHij had de pech
dat zijn weg werd gekruistdoor Piet
Doelman,die zojuistuit de gevangenis
kwam. Zondervorm van procesen onder het toeziendoogvan enkelever-
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zetsmakkerssloegDoelmanFrancke
dood.De laterebestuursvoorzittervan
Shell,Gerrit Wagner,was erbij, deed
niets en loog naderhandover wat er
was gebeurd.Ook:op:il16s..pláa$en in
het WestlandvergreepDoelmanzich
aan weerloze slachtoffeÉ.Hij kreeg wel
eenproces,maai hij lobgen íerdraaiae.
de feiten,en de aanklageren de rechter
namendaargenoegenmee.
Van Buurenspreekthaide woorden
over Doelmanen de KnokploegWestland.Het meestdoetDoelmanhem
denkenaaneenmafÍiabaasen diens
knokploegaaneen misdaadsyndicaat.
Uitzonderlijkwarenze niel Van Buuren meentdat het gewapendverzet
niet het verhaalvan christelijkenaastenliefdeis;maarvan Seweldpleging,
onderlingerivaliteit van bendeleiders,
gewapenderoofovervallenen liquidaties'.
zwageÍ
Diegeneralisatiewordt.in dit boek
slechtsondersteunddoor het goedgedocumenteerderelaasoverde KnokploegWestland.Maaraanwijzingendat
het gunstigebeeldvan het verzetniet
altijd klopq zijn in de krantenvan kort
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na de oorlogniet moeilijk te vinden.Na
de oorlog nam het voormaligverzetgeregeldhet recht íÍi eigenhand.Zo werd
politieagent Hendrik Schefferin maart
1946vermoorddoor voormaligverzetssrijder,C.R van Schie,omdatScheffer
in de oorlog een zwagervaÍ'Van Schie
waarnade zwagerin
had gearresteerd,
Duitslandwas omgekomen,Vlakvoor
Van Schiede trekker overhaalde,lceeg
zijn slachtofferte horenwaarom:'lk zal
uw levenomruilen voor het levendat u
mijn zwagerhebt ontnomen.U kunt
nog bidden.'
Dit voorjaarwerd bekenddat voormalig verzetsstrijdsterAtie Ridder-Visser
(97) kort na de oorlogeenleidse ingenieur had gedooddie met de Duitsers,
Datwas
zou hebbengecollaboreerd.
nieuws,omdat men zulke dingenvan
on.
hetverzet niet had vennracht:Het
derzoekvanVan BuurenflaarPietDoelman en de KnokploegWestlandnodigt
uit, de rooskleurigeverwachtingmet
donkeretinten bij te stellen.
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