
  
Motie ‘Monument vergeten groep slachtoffers seksueel geweld in voormalig  

Nederlands-Indië’  

  

De gemeenteraad van Rotterdam bijeen op 28 mei 2020, ter bespreking van een motie vreemd aan de orde 

van dag,   

  

constaterende dat;  

• de Indo-Europese Elizabeth Dorothy de Bruin, Beppie genaamd, haar leven lang geworsteld heeft 

met een oorlogstrauma als een van de duizenden slachtoffers van verkrachting tijdens de Japanse 

bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog;  

• zij in 2013 dood gevonden werd in haar woning in de Jan Porcellisstraat;  

• zij tien jaar lang dood in haar woning heeft gelegen en na al die tijd bij toeval gevonden werd;  

  

overwegende dat;  

• de vondst van Beppie de Bruin in haar appartement Rotterdam heeft wakker geschud voor de ernst 

van problemen rond eenzaamheid onder ouderen;  

• haar tragische leven tegelijkertijd symbool staat voor de vergeten slachtoffers van verkrachting door 

Japanse militairen en de diepe wonden die hierdoor zijn achtergelaten;   

• initiatiefnemers een monument ter ere van Beppie en al haar lotgenoten willen plaatsen in 

Rotterdam; 

• dit monument ook als oproep dient om de problemen rond eenzaamheid zichtbaar te maken; 

• middels een crowdfundcampagne de kosten van het monument opgehaald zullen worden op 

instigatie van de initiatiefnemers, onderzoeksjournalist Griselda Molemans in samenwerking met de 

Task Force Indisch Rechtsherstel, Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkampen (SvJ) en Indisch 

Platform 2.0.;  

• Stichting Thuis in West op 22 mei namens de initiatiefnemers een aanvraag heeft ingediend bij de 

Monumentcommissie (CBK/BKOR) en het monument al een breed maatschappelijk draagvlak heeft; 

  

verzoekt het college om;  

• teneinde de dagelijkse situatie van jonge vrouwen in het bezette Nederlands-Indië zichtbaar te 

maken en een plek te geven in het collectieve Nederlandse en internationale geheugen de 

Monumentcommissie te vragen of spoedige behandeling mogelijk is van het monument ter ere van 

Beppie zodat het met de herdenking van 15 augustus gereed zou kunnen zijn; 

• waar nodig de initiatiefnemers hiervoor te faciliteren om het monument tot uitvoering te brengen in 

lijn met de regels van het monumentenbeleid in Rotterdam;  

  

en gaat over tot de orde van de dag.  

  

Aart van Zevenbergen,      Jimmy Smet,  

SP Rotterdam                     GroenLinks  

  

  

  

  

  

  

  


