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'Conclusies
VanBuuren
oververzetgaante ver'
Het boek 'De Afrekening'van Maarten
veruet
van Buurenover het tri/estlandse
in aorlogstijdheeftnogalwat stoÍdoen
opwaaien in vooral het oudere Westland.Van Buurenbescfuijftin zijn boek
de handel en wandel van Piet.Doelknokman, leider van de lÀ,testlandse
ploeg, en verbindt daaraan de conclusie dat het gervapendverzet geen
verhaal van Christeliikenaastenliefde
is, maar vooralvan 'gerveldpleging,
onderlingerivaliteitvan bendeleiders,gewapenderoofovervallen
en liquidaties'.
LeenValstaruit Naaldwijkis éénvande
Westlandersdie beinn'aarmaakt tegen
Van Buuren en zegt: "De conclusies
van Van Buuren gaan mij te ver, 0ver
de íiquur
van Piet Doelrnankan ik kort
'dixu\Feft
\-in..0rru,u
fulaartenvan Buuren
grrs ziin,
goed onderzoekvenicht en komf hij
tot een iuiste conclusie.De doorvertaling van de daden van deze man naaÍ
al het andere werk'l'an de knokploegen geeft echter ge€n pae en doet te
kort aan het werk wat dezeorganisatie
heeftgedaanvoor een volk'wat in benauwdheidlsefde,"Valstaris vandichtbij bekendmet de verdiensten
van het
verzet:"lk ben geborenop 29iuni 1945,
dus moet het hebbenvan overlevering
en verhalen.De oorlogheeftin mijn familie een scherpspoorgetrokken.Mijn
oom Leen M. Valstar(schuilnaamBertusi is in de oorlogactiefgelveestin het
(landelijk)verzeten in de zomer 1944
opgepakten op 4 september1944doar

dr: DuÍtsersin karnp Vughtvermcord.
Ir,{iinopa Fulpstr/.Valstar is op 30 augrlstus1944tklor een SibefiaÍlnecoln,
mando op lafhartigewi.ire stanrlrechtelijk dood geschoten.Miin oorn en opa
stondenver tr'anordinairecriminaliteit!"
lbrige rareekpresenteerdelan Buu!?lstar was
ren zijn boek in &laassluis;
er bij: "De schrijvermaaktedaar eett
behoorlijkeuitgliider door de bezettingstroepen
in tretWestlandte typer*n
als soldatendie niet veel voorrtelden,
omdat de werkelijke strijdersaan het
Oostfrontzaten. Dat gaf knokploegen
in Westlandwij spel.Dat is geenjuiste
informatie, omdat het llestlernd voor
de Duitserswel belangriikgelriedwas
gezien de nabijheid van Den Flaag,
maar meer nog het Fort l{oek van Hulland, wat een $elangrijkstrategische
positie vr,'as.De knohJrloegenhielclen
zich daarom onder meer intensiefbezig met spionageom informatie van
positiesdoor te geven
die strategische
Dit is zo maareen
aan de geallieerden.
voorbeeldvan zakenwaar Van Buuren
geenonderzoeknaar gedaanheell, en
hii nietteminziclt een meningen visie
aanmartigt
die hii niet afleidt aan verricht onderzoek.Het zou van Ma;rrten
van Buuren rrljs ziin geweest als hij
zich beperkthad tot w'athif had onderzocht.Ook zou het hern sierenals hij
met enige terugtroudendheidzijn megaf."
en t-lperingen
ningen,conclusies

