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Betreft: behandeling ouders na de bevrijding 

 

 

Geachte heer Riedstra, 

Al in 1980 en 1986 zijn mijn ouders overleden, maar pas na mijn pensionering 

begon ik aan een zoektocht naar de achtergronden van mijn ouders voor en 

tijdens de tweede wereldoorlog. 

Over dit onderwerp werd in ons gezin niet gesproken, mede door de scheiding 

van mijn ouders in 1957. Toch wilde ik weten hoe de waarheid rond hun 

verleden eruit zag. Daartoe bezocht ik vooral het Nationaal Archief en heb ik na 

tien jaar onderzoek een boek geschreven over hun verleden.  

Mijn ouders werden na de bevrijding van Putten verdacht van collaboratie en 

het uitgeven van NS-propaganda. Er werden verschillende maatregelen tegen 

hen genomen en hun vermogen werd onder beheer gesteld van het 

Nederlands Beheersinstituut (NBI). Het NBI besteedde het beheer uit aan 

mensen, die men daartoe geschikt achtte. Tijdens dat beheer werden de 

richtlijnen van het beheer geschonden en veranderde het vermogen, volgens 

documenten van het NBI zelf, in een schuld.  



In 1949 werden beide verdenkingen door het NBI ongegrond verklaard. Hoewel 

het NBI daarvoor verantwoordelijk was werd mijn ouders elke vorm van een  

schadevergoeding geweigerd en wat ik nog erger vind, zij werden nooit officieel 

gerehabiliteerd. Men betreurde wat er was gebeurd, meer niet. 

Al deze ellende heeft grote gevolgen gehad voor het leven van mijn ouders en 

de levens van mijn zusters en van mij. 

Voor geïnteresseerden in mijn verhaal schreef ik het eerder genoemde boek, 

met de naam ‘Jalna’, naar de naam van ons huis in Putten. Bovendien maakte ik 

een website waar de belangrijkste documenten kunnen worden ingezien en het 

verhaal in beknopte vorm kan worden gelezen. www.almansgeest.nl 

Uiteraard ben ik graag bereid een exemplaar van de tweede druk op te sturen 

of persoonlijk toelichting te geven op mijn verhaal. 

Deze brief is niet bedoeld als begin van een claim, maar nadat de gemeente 

Putten een formele brief heeft geschreven, waarin zij hun fouten en 

vooroordelen van direct na de bevrijding erkennen en daarvoor excuses 

aanbieden, vraag ik mij af hoe u hierover denkt. Het NBI werkte tenslotte in 

opdracht van justitie. 

Ik stuur deze brief per post en aan de mailadressen. 

Graag hoor ik uw reactie. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Olav Du Ry van Beest Holle, huisarts niet praktiserend 

 

Kopie aan: 

Klaas Dijckhoff, fractievoorzitter van de VVD 

http://www.almansgeest.nl/

