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De heer drs. S. Riedstra, secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

 

Voorschoten, maandag 24 september 2018 

Betreft: verzoek tot rehabilitatie van mijn ouders 

 

Geachte heer Riedstra, 

Op 12 juni 2018 stuurde ik u mijn brief met het verzoek om een officiële reactie 

op de behandeling van mijn ouders na de bevrijding. U droeg mijn verzoek over 

aan de heer Verburg. Op 30 augustus ontving ik van de heer Bos een reactie, 

maar de heer Bos uit zich slechts in algemene termen.  

 

In 1945 verdacht het NBI mijn ouders van collaboratie en NS-propaganda. 

Gevolg: Internering, onder-beheerstelling, liquidatie van uitgeverij en stoeterij. 

In verband met anonieme bedreigingen doken wij drie jaar onder in Frankrijk. 

Onze eigendommen werden verkocht tegen spotprijzen, nog na opheffen van 

het beheer. Wij verloren ruim 250 duizend gulden (nu ruim één miljoen euro). 

Berooid moesten wij Nederland verlaten.  

In 1949 verklaarde het NBI alle verdenkingen ongegrond.  

Een bewijs van onze onschuld kregen wij niet. Ook geen schadevergoeding. 

Zonder echt bewijs bleven de verdenkingen bestaan, zelfs binnen onze familie.  

In 1992 schreef Adriaan Venema ‘Uitgevers, schrijvers en hun collaboratie’. In 

deel 4 beschuldigt hij mijn vader opnieuw van collaboratie en NS-propaganda.  

In 2007 noemt men in Putten mijn vader in de oorlog ‘behoorlijk fout’. 

De ongegronde verdenkingen bleven bestaan.  

In april 2018 excuseerde de burgemeester van Putten zich voor het onrecht ons 

aldaar aangedaan. In Putten leeft de verdenking niet meer. Zie bijlage.  
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In de ‘Onderzoekgids voor oorlogsgetroffenen WO2’ staat:  

http://www.oorlogsgetroffenen.nl/thema/rechtsherstel/02_De_uitvoering_van_het_rechtsherstel 

Uitgangspunt van het overheidsbeleid was dat de getroffenen alles moesten 

terugkrijgen wat hen wederrechtelijk was ontnomen. 

Ons is wederrechtelijk veel ontnomen, teruggekregen hebben wij niets. 

De Commissies probeerden in overleg met het NBI en de klagers de klachten op 

te lossen. Lukte dit niet, dan werd de klacht ter beoordeling voorgelegd aan de 

minister van Justitie. 

Mijn ouders lukte dit niet en er bestaat geen formele reactie van de minister. Ik 

leg deze klacht ter beoordeling voor aan de minister van Justitie.  

Uiteraard ben ik bereid om naar Den Haag te komen voor een gesprek. De heer 

Verburg is in het bezit van mijn boek, met het verhaal en alle documentatie. 

Met vriendelijke groeten, 

 
Olav Du Ry van Beest Holle, huisarts niet praktiserend 

 

P.S. Een gesprek met staatsecretaris Blokhuis (portefeuille oorlogsgetroffenen) 

zou ik eveneens op prijs stellen, voor mij is hij onbereikbaar. 

 

 

Kopie aan: 

mr. dr. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, oud staatssecr. van JenV 

NIOD Herengracht 380 1016 CJ Amsterdam 

Bijlage: brief van de burgemeester van Putten 
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