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Wil van den Bos en Leen Valstar erelid

Oud-voorzitter drs. Wil van den Bos en oud-secretaris ing. Leen Valstar zijn beiden door de
Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van het Genootschap Oud-Westland. Wil van
den Bos heeft het voorzitterschap vijftien jaar bekleed. Leen Valstar was twaalf jaar lang
secretaris. Er kwam veel tot stand tijdens hun bestuursjaren. Het ledental steeg van 350 naar
570 leden. Het jaarboek kreeg een facelift en er kwamen bedrijfsexcursies. De
Oud-Westlandprijs werd ingevoerd om bijzondere verdiensten voor streekcultuur en historie te
belonen. Er verscheen een viertal boeken, zoals Monumentaal Westland, Schilders van het
Westland, Joods Westland en recent Buitenplaatsen van het Westland.

Bestuurslid Harry Groenewegen sprak Wil van den Bos en Leen Valstar toe: ,,Het waren
bestuurders met ruime ervaring, die ze aanwendden voor het Genootschap’’, zei Groenewegen
,,Het was een duo, zoals het een echte voorzitter en secretaris betaamt. Ze wilden geen DB,
dagelijks bestuur, genoemd worden, maar soms leek het erop. Altijd scherp, stipt, tot aan het
eind, tot aan het eind van elke vergadering. En vooraf kenden ze hun stukken. Ze waren
duidelijke vertegenwoordigers van het Genootschap naar buiten toe. Ze kwamen duidelijk uit
hetzelfde nest en waren zich wellicht daardoor zeer bewust van de pluriformiteit van het
Genootschap en handelden daar ook naar. Ze waren recht door zee.’’

Over Wil

,,Wil, is in zijn element en op zijn sterkst bij het inspreken voor bijv. de Druiventuin in de
Westlandse Gemeenteraad. Hij brak een lans voor Cultuur: er moet een Westlands
Kunstmuseum komen. Anderen nemen nu het stokje over. Hij is een taaie: ’s morgens om vier
uur bij Maarten van der Schaft stapten we doodleuk naar buiten en het boek Schilders van het
Westland was klaar. Brief naar Hendrick de Keizer, waarin werd duidelijk gemaakt dat het
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Genootschap niet zou accepteren, dat de plaquette van de voormalige synagoge gehaald zou
worden. Afspraak is afspraak. Hij heeft een bijzondere humor, die indien nodig ook aangewend
werd op moeilijke momenten. En tot slot, Hij heeft een dik boek geschreven, De Poortwachter,
nog te koop bij Vingerling achterin de zaal.’’

Over Leen

Leen, kenmerkt zich door stiptheid in de organisatie van de lezingen, algemene gang van
zaken, details, financiën, kritisch tot op het laatste moment en letter. Volhoudend, wat is er in
het verleden besloten en vooral wat is de grote lijn. Zorgvuldigheid. De excursies vooraf
doornemen en bezoeken. In een woord “Solide”.

Wil heeft ’n dikke pil geschreven en Leen is aan het schrijven voor het jaarboek 2019 en 2020,
‘n special over WOII, over familie Valstar. Tot slot mijne dames en heren: Op beiden kon je
bouwen en rekenen, ook in het persoonlijke vlak. Ze hebben het genootschap opgestuwd, het is
een solide, gedegen en springlevende vereniging geworden, die door de politiek is opgemerkt.’’
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