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In 1999 stuurde ik vrij onbevangen een brief naar de Oorlogsgravenstichting met de vraag of zij wellicht gegevens 

hadden over mensen met mijn achternaam Captain. Ik werkte destijds aan een proefschrift over burgergeïnterneerden 

in de Japanse kampen. Een jaar eerder was ik voor het eerst in Indonesië geweest, het geboorteland van mijn vader, en 

had daar kennis gemaakt met de familieleden die na de oorlog in het land waren gebleven. Een maand later viel een 

enveloppe van de Oorlogsgravenstichting op mijn deurmat. “Hierbij doen wij u de door u gewenste necrologische ge-

gevens toekomen,” zo luidde de eerste zin. Twee namen: Willy Captain en Julius Marinus Captain. Twee geboortedata: 

21 juli 1916 en 28 januari 1922. Twee sterfdata: 24 september 1943 en 2 februari 1944. Twee graven, beide op Ereveld 

Kanchanaburi in Thailand.

De brief van de Oorlogsgravenstichting raakte me onverwacht diep. Als historica was ik vertrouwd met de bonte en 

soms rauwe Indische oorlogsgeschiedenis. Ik wist inmiddels dat mijn vader Armand, zijn broer Jan, zusje Rita, mijn 

oma San Lim Sin May en opa Maximiliaan (kortweg Max) de Japanse bezetting buiten de kampen hadden doorstaan 

omdat de bezetter mijn Indisch-Chinese familie als Aziaten beschouwde. Maar dat er broers van mijn opa Max wa-

ren omgekomen aan de Birmaspoorweg? Dat was mij onbekend. Hier stond het, zwart op wit, in een brief van de 

Oorlogsgravenstichting. De geschiedenis kwam bij mij binnen op twee niveaus: als historica met een pantser van 

professionaliteit en de daarbij horende distantie. En als familielid van ver na de oorlog, met de verwarrende emoties 

van verwantschap met familieleden die ik nooit had gekend.

Hoe we na de oorlog met de doden zijn omgegaan is in de loop der tijd veranderd. Je zou grofweg kunnen zeggen 

dat de wijze waarop wij in Nederland oorlogsslachtoffers herdenken, 

zich heeft ontwikkeld van abstract en monumentaal tot persoonlijk 

en lokaal. Dat is onder andere terug te zien in de vormgeving van 

oorlogsmonumenten en de inhoud van herdenkingsceremonies. De 

wens om het persoonlijke en lokale centraal te stellen komt tot uiting 

in initiatieven waarbij namenwanden van de oorlogsslachtoffers tot 

stand komen en in kleinschalige herdenkingen op authentieke loca-

ties van destijds, zoals in Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet. 

De vorm en inhoud van wie en wat we herdenken ligt niet vast. De 

samenleving verandert en inzichten van diverse generaties oorlogs-

getroffenen, nabestaanden, historici, juristen en anderen over onder 

meer rituelen, tradities, ceremonieel, slachtoffers, daders en omstan-

ders wijzigen en blijven veranderlijk.

Deze publicatie betreft burgers met de Nederlandse nationaliteit en 

vervolgingsslachtoffers (Joden, Roma en Sinti) die vanuit Nederland 

zijn weggevoerd. Nederlanders die tijdens de bezetting vrijwillig in 

dienst traden van de Duitse krijgsmacht en daarbij omkwamen, val-

len buiten deze publicatie omdat zij daarmee strikt genomen hun 

Nederlands staatsburgerschap waren verloren. De kwestie van het 

Nederlanderschap is ook in de context van het Nederlands-Indië 

complex. In de kolonie hadden Nederlanders en Indo-Europeanen 

(van gemengd Nederlands-Indonesische afkomst) de Nederlandse 

nationaliteit. Indonesiërs waren ten tijde van het koloniale bewind 

Nederlands ‘onderdaan’, maar geen Nederlands burger en ze had-

den minder rechten. Tegelijkertijd ben ik me er door mijn eigen, In-

dische familieachtergrond soms pijnlijk van bewust hoe kunstmatig 

het kan zijn om dit soort onderscheid te maken. Mijn oom Willy 

Captain, als dienstplichtig soldaat gemobiliseerd door het Koninklijk 

Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en krijgsgevangen gemaakt door 

de Japanners, stierf als dwangarbeider aan de Birmaspoorweg. Hij 

had de Nederlandse nationaliteit, al was hij nog nooit in Nederland 

geweest. Zijn dochter, mijn tante Tineke, was vier toen hij overleed. 

Hij was pas 27 jaar. Tineke bleef in Indonesië en kreeg de Indonesi-

sche nationaliteit. In 1998 ontmoette ik haar toen ik voor de eerste 

keer in Indonesië was.

De naam van Willy Captain vinden we terug op zijn grafsteen van 

het Ereveld Kanchanaburi in Thailand, in de Erelijst van Gevallenen 

1940-1945 in de hal van de ingang van de Tweede Kamer, op de na-

menwand van het Birma-Siam en Pakan-Baroe Spoorwegen Monu-

ment op het landgoed Bronbeek in Arnhem en op de Japanse inter-

neringskaart waarop zijn overlijden is aangetekend, digitaal in te zien 

bij het Nationaal Archief. De kaart leert mij dat hij op 1 september 

1943 werd geveld door een darmontsteking als gevolg van de mens-

onterende omstandigheden in de werkkampen aan de spoorlijn. Hij 

is daar op 24 september 1943 aan bezweken. Kopieën en foto’s van 

de persoonlijke gegevens van Willy Captain, van wie in de loop der 

tijd steeds meer bekend is geworden, neem ik steevast naar mijn 

tante mee als ik mijn familie in Indonesië opzoek. Zij heeft haar va-

der nauwelijks gekend. De documenten neemt zij iedere keer stil in 

ontvangst. En ik zwijg ook, uit respect voor haar stilte.

Esther Captain

Dr. Esther Captain is historica en werkzaam als hoofd kenniscentrum

van de Hogeschool van Amsterdam.

Japanse interneringskaart van Willy Captain, dienstplichting soldaat 2e 

klasse, seiner-telefonist. NATIONAAL ARCHIEF

Graf van Willy Captain op het Ereveld Kanchanaburi in Thailand. 

PRIVÉCOLLECTIE ESTHER CAPTAIN.

Birma-Siam en Pakan-Baroe Spoorwegen Monument,  

Landgoed Bronbeek, Arnhem. MUSEUM BRONBEEK

Detail Birma-Siam en Pakan-Baroe Spoorwegen Monument. 

MUSEUM BRONBEEK

Voorwoord
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“Eén dode is een tragedie, een paar duizend doden zijn een onderdeel van de statistiek,” zou George Clemenceau, 

Frans staatsman, tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben gezegd. Het lijkt soms dat hoe groter het aantal slachtof-

fers, hoe moeilijker het is je daar de mensen bij voor te stellen. Zeker voor nabestaanden ligt dat anders. Zij hechten, 

net als overlevenden en veteranen, belang aan zo juist mogelijke cijfers. Want cijfers en statistieken zeggen iets over 

al die individuele mannen, vrouwen en kinderen die door oorlog hun leven verloren. ‘Een paar duizend doden’ is de 

som van evenzoveel verloren levens; ‘een paar duizend’ maal één dode.

Zowel aan ‘professionele’ zijde als bij nabestaanden en veteranen bestaat de behoefte te weten hoeveel Nederlandse 

slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Historici hebben in de loop der jaren aantallen en schattingen 

gepubliceerd over verschillende categorieën slachtoffers, soms zonder te preciseren hoe ze aan die aantallen kwa-

men. Ze verschilden soms aanmerkelijk terwijl ze op dezelfde bronnen, bijvoorbeeld het Informatiebureau van het 

Nederlandse Rode Kruis, waren gebaseerd. De vraag hoe het precies zat met het totale aantal slachtoffers bleef moei-

lijk te beantwoorden. Ook toen de ‘Werkgroep Tellen’, bestaande uit deskundigen van het NIOD, het Nederlandse 

Rode Kruis, het Herinneringscentrum Westerbork en de Oorlogsgravenstichting, zich in 2007 over die vraag boog 

was de conclusie dat een exact cijfer niet is te geven. Voor sommige groepen slachtoffers zijn (vrij) exacte tellingen 

beschikbaar, maar in veel gevallen moeten we uitgaan van schattingen die goed of minder goed beargumenteerd 

kunnen worden. Hoe meer mensen slachtoffer van oorlog worden, en hoe gevarieerder de categorieën slachtoffers, 

hoe moeilijker het is om vast te stellen om hoeveel het in totaal gaat. Dat geldt in mindere mate voor de slachtoffers 

van de vredesmissies na 1945, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het exacte dodental van de inzet van het Nederlandse VN 

Detachement in Korea: 123 doden en drie vermisten.

Voor veel nabestaanden, overlevenden en veteranen is de onduidelijkheid zeer onbevredigend. Zij hebben bij de her-

denking van de oorlogsslachtoffers een emotionele behoefte aan zo compleet mogelijke sterftecijfers. Bij een te lage 

schatting van de slachtofferaantallen hebben sommige nabestaanden het gevoel dat er te weinig erkenning is voor 

het geleden verlies. Dergelijke gevoelens spelen onder meer bij nabestaanden van slachtoffers uit Nederlands-Indië 

en de gesneuvelde militairen van de dekolonisatieoorlog tussen 1945 en 1949. Ook is er onvrede over andere ca-

tegorieën slachtoffers, zoals de leden van de koopvaardij aan wie bij het begin van de oorlog een ‘vaarplicht’ werd 

opgelegd omdat hun schepen voor militaire doeleinden werden ingezet. Voor de slachtoffers kwam erkenning pas 

in de jaren vijftig. En ook een etnische component is bij de herinnering en erkenning van belang: voor Nederland-

se KNIL-militairen die sneuvelden of in Japanse krijgsgevangenschap omkwamen is een betrouwbaar sterftecijfer 

vastgesteld aan de hand van de latere schadeloosstelling aan overlevende krijgsgevangenen of nabestaanden. Wat 

wel ontbreekt is informatie over de doden onder de Indonesische KNIL-militairen, Indonesische dwangarbeiders en 

twee groepen militairen die aan het eind van de oorlog ter versterking van het KNIL naar Australië werden gestuurd: 

350 Surinamers en 50 Antilianen. En Papoea’s die aan Nederlandse zijde sneuvelden maken geen deel uit van de 

formele telling van slachtoffers in Nieuw-Guinea. Daarnaast blijkt dat ook politieke aspecten een rol kunnen spelen 

bij herdenking en erkenning: een antimilitaristische stemming in naoorlogs Nederland, het feit dat Nederland de 

dekolonisatieoorlog met Indonesië verloor, en de verschillende ervaringen van de veteranen hebben het vormen van 

een collectieve herinnering - en erkenning - bemoeilijkt.
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Boekhouding
Het doel van deze publicatie is meer inzicht te geven in de achtergronden van de slachtoffertellingen en –schattingen 

en de vele complicerende aspecten die hierbij komen kijken. Belangrijk is in de eerste plaats het besef dat 75 jaar 

geleden administraties vaak met de hand werden bijgehouden op kaarten die in kaartenbakken werden opgeslagen. 

Lijsten werden uitgetypt en voor duplicaten gebruikte men carbonbladen of een stencilmachine. Dit geldt voor een 

‘ideale bureaucratische’ situatie, zoals die in bezet Nederland gold en waar de bezetter gebruik maakte van het per-

fecte systeem van de bevolkingsboekhouding. Ook de krijgsmacht hield administraties bij en volgde procedures bij 

overlijden of vermissing van militairen. Waar strijd was werden de procedures echter niet altijd gevolgd of gingen 

gegevens over gewonden en gesneuvelden verloren. Zo is gebleken dat sommige militairen in de meidagen van 1940 

geen identiteitsplaatje bij zich hadden en dat de oorlogszakboekjes soms ook ontbraken. Dat gaf problemen bij de 

registratie en de communicatie over de gewonden en de gesneuvelden. Wat burgerslachtoffers betreft: de burgerlijke 

stand administreerde dan wel het vertrek van de mannen die naar Duitsland vertrokken voor de Arbeitseinsatz; 

ook dat Joden, Roma en Sinti uit Westerbork ‘naar het buitenland’ vertrokken. Maar het lot dat hen daarna trof was 

hiermee nog niet bekend. Dat geldt ook voor andere categorieën burgers (zoals politiek gevangenen en Jehova’s 

Getuigen) die de bezetter arresteerde en wegvoerde naar concentratiekampen, tuchthuizen en gevangenissen in het 

Duitse Rijk. Van velen was het precieze lot onbekend, en pas toen hun overlijden officieel was vastgesteld konden 

zij tot de slachtoffers worden gerekend. Van mensen die in Nederland waren geëxecuteerd was het overlijden wel in 

de bevolkingsboekhouding opgenomen, maar was het niet altijd duidelijk dat zij tot de oorlogsslachtoffers gerekend 

moesten worden.

Het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis kreeg de taak vermisten op te sporen of uit te zoeken wat er 

met hen was gebeurd. Het maakte gebruik van allerlei soorten bronnen, zowel uit eigen land als uit het voormalige 

Duitse Rijk, en uit Nederlands-Indië. Het kon gaan om (delen van) kampadministraties en transportlijsten, maar ook 

om de verklaringen van teruggekeerde lotgenoten. Volgens een speciale wet van juni 1949 stelde de ‘Commissie tot 

het doen van aangifte van overlijden van vermisten’ van het ministerie van Justitie uiteindelijk op grond van de Rode 

Kruisreconstructie de overlijdensdatum en –plaats vast. De informatie die voorhanden was gaf vaak geen inzicht in 

belangrijke details, zoals de doodsoorzaak of de exacte plaats en datum van overlijden, zodat die bepaling meestal 

‘fictief’ was. De overlijdensdatum van gedeporteerde Joden werd veelal bepaald op de datum van vertrek uit Wester-

bork plus de duur van de treinreis naar de vernietigingskampen Auschwitz of Sobibor, of op de laatste dag van de 

maand waarin een laatste levensteken – vaak via een getuige - bekend was.

Reconstructie
Dat zich bij de reconstructie problemen voordeden, zoals spellingsvarianten met als gevolg dubbeltellingen of omis-

sies, of geheugenproblemen van getuigen, moge duidelijk zijn. Ook bevatten de administraties waarvan het Rode 

Kruis gebruikmaakte soms fouten, of werden bij het overtikken van de gegevens fouten gemaakt. Zo kon het ge-

beuren dat overlevenden soms vernamen dat zij overleden waren verklaard. Onlangs werd nog bekend dat de Anne 

Frank Stichting door nader onderzoek tot de conclusie kwam dat Anne en Margot Frank waarschijnlijk niet in maart 

1945 in Bergen Belsen waren overleden (zoals het Rode Kruis indertijd had gereconstrueerd), maar in februari 1945.

Veel vragen zijn ondanks langdurig onderzoek en reconstructie nog onbeantwoord. Waarom is het niet mogelijk 

voor sommige categorieën tot een exact aantal te komen? Bijvoorbeeld het aantal burgers die omkwamen tijdens 

bombardementen en oorlogshandelingen, in de Hongerwinter, of de mensen die in Nederlands-Indië buiten de inter-

neringskampen bleven en omkwamen. Voor al deze groepen moeten we afgaan op schattingen. Want de burgerlijke 

stand noteerde de doodsoorzaak niet (altijd), en in Nederlands-Indië werd geen administratie van de ‘buitenkam-

pers’ bijgehouden. En hoe komt het dat we vaak niet weten hoe de mensen om het leven zijn gekomen? Wie zijn bij 

de schattingen eigenlijk meegeteld als slachtoffer: ook diegenen die door ziekte, een ongeluk of suïcide het leven 

verloren? Of degenen die tijdens de oorlog werden gewond en pas na de bevrijding zijn overleden? 

Het lijkt door het verstrijken van de tijd steeds moeilijker te worden duidelijkheid te krijgen. Dan blijkt hoe belangrijk 

het is dat er ook decennia na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog steeds onderzoek wordt gedaan. Soms 

door mensen die hun vrije tijd belangeloos steken in het zoeken van nog ongebruikte bronnen of in de nauwgezette 

controle van de gegevens die indertijd door de officiële instanties zijn verzameld, zoals kolonel buiten dienst en 

Nieuw Guineaveteraan Jan Willem de Leeuw en historica dr. Kaori Maekawa. Zij komen later in deze publicatie aan 

het woord. Al zijn de exacte aantallen niet altijd bekend, en al weten we vaak niet hoe de slachtoffers aan hun einde 

zijn gekomen, het streven om zo adequaat mogelijke gegevens te achterhalen is van belang voor hen die hen willen 

herdenken, maar ook voor een dieper inzicht in onze geschiedenis.

Regina Grüter

Dr. Regina Grüter is senior onderzoeker bij het NIOD.
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Kransen op de Dam
In dit boek worden veel verschillende groepen oorlogsslachtoffers beschreven. Van 

sommige groepen weten we vrij precies hoe groot hun omvang was, van andere 

groepen zijn de aantallen omgeven met veel vraagtekens. Anoniem of bekend, alle 

groepen worden samen herdacht op 4 mei, tijdens de Nationale Dodenherdenking. 

Daarbij worden ook kransen gelegd voor alle slachtoffers. Dat is een traditie met 

een rijke geschiedenis.

Géén kransen
De dodenherdenking op 4 mei is een initiatief van voormalig verzetsstrijder Jan 

Drop. Hij was het die het ritueel bedacht van een stille tocht die uitmondt in twee 

minuten stilte om 20.00 uur. Al vanaf 1946 werden overal in Nederland herden-

kingen in deze vorm georganiseerd. Opvallend aan deze herdenkingen vlak na de 

oorlog, vooral als je terugblikt vanuit het heden, was het ontbreken van kransen. 

Slechts ‘het brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien van bloemen 

op de plaats der herdenking’ was toegestaan. Drop had dit expliciet vermeld in de 

richtlijnen die hij opstelde. Hij wilde voorkomen dat hoogwaardigheidsbekleders 

op de voorgrond zouden treden. De herdenking moest in zijn ogen juist sober en 

anoniem zijn. 

Herdenking op de Dam
In 1956 brak koningin Juliana met de ‘geen kransen’-traditie bij de Nationale Her-

denking toen zij in Amsterdam een krans legde bij het dat jaar onthulde Nationaal 

Monument op de Dam. Vanaf dat moment zou de Nationale Herdenking elk jaar 

daar plaatsvinden, in aanwezigheid van het staatshoofd en de minister-president. 

Anders dan tegenwoordig vond die nationale herdenking ’s ochtends plaats, ge-

scheiden van de lokale Amsterdamse herdenking ’s avonds. 

In 1961 werd de kranslegging van de koningin samengevoegd met de nationale 

herdenking van de militaire gevallenen. Voortaan zou de Nationale Herdenking  

’s middags plaatsvinden en werden niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereld- 

oorlog herdacht, maar ook de militairen die na 1945 voor Nederland gevallen 

waren.  
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Vervolgden

Alle (Nederlandse)slachtoffers

Een krans door koning en koningin, 
namens de hele Nederlandse bevolking

Een krans voor mensen die gevangen werden 
genomen en vermoord omdat zij in verzet kwamen en 

opstonden voor de rechten van anderen.

Een krans voor hen die het leven verloren door 
oorlogsgeweld, bombardementen, willekeur, 

uitputting, honger, gebrek en schaarste.

Een krans voor de meer dan 100.000 Joden, 
Roma en Sinti die werden vervolgd en vermoord 
in concentratie- en vernietigingskampen, enkel 

en alleen om wie zij waren. 

Een krans voor alle militairen en al het 
koopvaardijpersoneel, omgekomen in 

dienst van het Koninkrijk der Nederlanden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in 

oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Namens de Staten-Generaal leggen  
de voorzitters van de Eerste en  

Tweede Kamer een krans.

Namens de krijgsmacht leggen de Commandant 
der Strijdkrachten en de Operationele 

Commandanten een krans.

Namens de Raad van Ministers van het 
Koninkrijk leggen de minister-president, de 
minister van Defensie, de staatssecretaris 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de 
gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao 

en Sint-Maarten een krans.

Burgerslachtoffers

Azië
Militairenen koopvaardij

StatenGeneraal

Krijgsmacht

Namens de gemeente Amsterdam leggen de 
burgemeester en locoburgemeester een krans.

GemeenteAmsterdam

Ministers

Een krans voor alle burgers die zijn omgebracht 
of omgekomen in Azië, als gevolg van verzet, 

internering, oorlogsgeweld en uitputting tijdens 
en direct na de Japanse bezetting.

Verzet
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Anonieme nabestaanden
Het aantal kransen lag vervolgens een tijdlang beduidend hoger dan nu het geval 

is. Begin jaren zestig werden er zo’n 35 kransen gelegd door autoriteiten en organi-

saties, vooral militaire verenigingen uit binnen- en buitenland en organisaties van 

voormalige verzetsstrijders. In de jaren zeventig waren het er ongeveer 20, waarna 

het aantal eind jaren tachtig weer opliep tot ongeveer 30 kransen. De koningin en 

haar man legden altijd de eerste krans namens de Nederlandse bevolking, vanaf 

1965 gevolgd door twee anonieme nabestaanden die symbolisch een krans legden 

namens alle nabestaanden. Daarna kwamen de ministerraad, de legertop en ande-

re organisaties.

In 1988 werd de Nationale Herdenking op de Dam verschoven van 16.00 uur  

’s middags naar 20.00 uur ’s avonds. Voortaan legde de koningin een krans vóór 

de twee minuten stilte die overal in het land gehouden werden. Daarmee viel de 

Nationale Herdenking samen met de lokale Amsterdamse herdenking die al sinds 

de oorlog ’s avonds op de Dam plaatsvond. Om die reden legt de gemeente Am-

sterdam ook altijd nog een krans bij het monument op de Dam.

 

Van 80 naar 10 kransen
In 2000 kreeg de herdenking op de Dam een nieuwe opzet. De eerste generatie 

van oorlogsgetroffenen kreeg voortaan een prominente rol; ze werden vooraan ge-

placeerd en gingen voorop in het defilé, direct na het staatshoofd. Het aantal kran-

sen werd teruggebracht naar tien, omdat de kranslegging veel tijd in beslag nam en 

veel kransen dezelfde groepen slachtoffers herdachten, terwijl andere groepen juist 

ontbraken. Ook de aanduiding van de kransen en de volgorde van de kranslegging 

werd aangepast. Voortaan werden geen kransen meer gelegd namens specifieke 

organisaties of personen, maar eerst vijf algemene kransen voor groepen slachtof-

fers, en daarna vijf kransen door verschillende autoriteiten. 

En dan tot slot de meest recente verandering, in 2016: de kransleggers van de 

algemene kransen blijven niet langer anoniem. Op grote videoschermen wordt nu 

uitgelegd wie namens wie een krans legt, voor welke slachtoffers en waarom. Het 

geeft uitdrukking aan de wens om het herdenken meer persoonlijk te maken.
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Vervolgden
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Burgerslachtoffers

Azië
Militairenen koopvaardij

StatenGeneraal

Krijgsmacht
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Verzet
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Burgers in interneringskampen
Herman Bussemaker: “We weten niet hoeveel mensen zijn omgekomen in de Japanse burgerkampen. Al-

thans, niet precies. De schattingen lopen uiteen van 13.000 (Loe de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden 

in de Tweede Wereldoorlog, deel 11b, 1985) tot 16.800 van Dora van Velden die het onderwerp behandelde 

in haar proefschrift De Japanse Burgerkampen. Deze twee historici gelden als belangrijkste bron als het 

om de cijfers van slachtoffers gaat. Beiden hebben voor hun onderzoek gebruikgemaakt van de lijsten 

van het Rode Kruis. Het Rode Kruis hield in een administratie bij wie er omkwamen en lichtte vervolgens 

de families in. Die overlijdensberichten zijn op fiches te raadplegen. Zowel Van Velden als De Jong heb-

ben die fiches geteld, toch komen ze met een ander getal. Waarschijnlijk is dit verschil te verklaren door 

de onderbouwing van de cijfers en de definities die de onderzoekers hanteerden. Oftewel: wie ze meetel-

len en wie niet. Bij sterftecijfers is het verschil tussen ziekte en honger, ouderdom, uitputting en marte-

ling van belang. Dat wordt op fiches niet altijd gespecificeerd en de meningen verschillen of men dood 

ging als gevolg van de oorlog of dat men misschien al, om andere redenen, in slechte gezondheid was.

Overigens zitten er ook fouten in de administratie van het Rode Kruis, daar was niets aan te doen. Onder 

oorlogsomstandigheden is het uiterst moeilijk om een adequate administratie bij te houden. Toch is dit 

de beste schatting die we hebben. 

Meer dan dertienduizend geïnterneerden zijn omgekomen in de kampen, misschien zelfs duizenden 

meer. Meer dan dertienduizend individuen: vrouwen en kinderen, oude mannen. Het blijft gek dat we 

geen exacte cijfers hebben. Wel zijn de genoemde schattingen goed onderbouwd. We weten namelijk vrij 

precies hoeveel mensen de kampen in moesten. Er bestond in Indië namelijk een bevolkingsadministra-

tie voor de Europeanen. Als Europeaan moest je geboorte en overlijden aangegeven. Dat werd nauwkeu-

rig bijgehouden. Op basis daarvan konden de Japanners de mensen oproepen die ze gevangen wilden 

zetten. Tijdens de oorlog is deze administratie echter verwaarloosd. De mensen die bij de burgerlijke 

stand werkten, waren inmiddels zelf geïnterneerd. Daarbij komt dat de Japanners in Nederlands-Indië 

berucht waren vanwege hun gebrek aan precisie. Tot slot zijn tijdens de oorlog een heleboel opslag-

plaatsen van gegevens verwoest of in brand gestoken. Je zit wat betreft de administratie dus met een 

driedubbel probleem.”

Burgerslachtoffers Nederlands-Indië 1941-1945
Burgers omgekomen in interneringskampen:  13.000 - 16.800

Burgers omgekomen buiten de kampen: circa 2.000

Burgers omgekomen bij Indisch verzet: circa 2.000

1945-1949
Omgekomen tijdens internering in Bersiapkampen:  circa 2.000

Omgekomen, niet-geïnterneerd: 3.500 - 20.000

Aangenomen wordt dat in maart 1942 omstreeks 300.000 personen in Nederlands-Indië als Europeanen  

(Europese en Indo-Europese Europeanen) te boek stonden.

Burgerslachtoffers Nederlands-Indië 

> Herman Bussemaker  

Vrouwenkamp Tjideng in Batavia, Java. 
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‘Het is belangrijk dat de media
de schattingen beter weergeven’
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Burgers in Bersiapkampen
Bussemaker: “Na de capitulatie van Japan in augustus 1945 brak voor Nederlanders in Nederlands- 

Indië geen bevrijding aan, maar een nieuwe periode van chaos en geweld. Deze periode staat bekend als 

Bersiap (Indonesisch voor: ‘wees paraat’) en de start van de Indonesische revolutie tegen de voormalige 

kolonisator Nederland. Direct na de oorlog waren nog nauwelijks manschappen van het Nederlandse 

leger beschikbaar om de Europeanen te beschermen tegen het geweld, dat met name vanaf oktober 

1945 extreme vormen aannam. Mensen met een witte huid die buiten de kampen rondliepen, werd de 

keel doorgesneden. Hoeveel Nederlandse slachtoffers dit heeft gekost, is opnieuw onzeker. Het was een 

periode van chaos en de Indonesiërs hielden geen administratie bij. 

Ik schat dat ongeveer 50.000 (Indische) Nederlanders na de oorlog in de Republikeinse Bersiapkampen 

terechtkwamen. 2000 van hen zouden dit niet hebben overleefd. Maar dit getal is gebaseerd op extra-

polatie, dus niet op tellingen. Dat betekent dat je uitgaat van een normale sterfte onder een deel van 

de bevolking door ouderdom en ziekte, en het verschil met het sterftecijfer van de dekolonisatiestrijd 

berekent. Dat noem je oversterfte. Die bereken ik voor de Bersiapkampen op zo’n 2,3 procent. De men-

sen leden honger en veel jonge kinderen en ouderen kwamen om als gevolg van ondervoeding en een 

verminderde weerstand. Dit getal is echter nooit precies berekend. Er zijn ook geen andere studies waar 

we ons op kunnen baseren.

Ondanks de vele doden in de Bersiapkampen, boden deze kampen ook bescherming. Nederlanders die 

buiten de kampen verbleven tijdens deze periode liepen opnieuw het gevaar het slachtoffer te worden 

van chaos en geweld. Hoeveel mensenlevens dit heeft gekost is onduidelijk en de schattingen lopen 

sterk uiteen: van 3500 tot 20.000. Het eerste cijfer is het minimum. Dit is een telling. Schattingen van 

mij en de Amerikaanse historicus William Frederick liggen echter vele malen hoger. Ik ga uit van 15.000 

slachtoffers, Frederick van 38.000 op basis van extrapolatie.” Het NIOD geeft een schatting van 5500 tot 

10.000 doden. 

Te laat
Bussemaker: “Een belangrijke conclusie over het sterftecijfer in Nederlands-Indië is dat we veel cijfers 

niet hebben: we zijn te laat geweest. De Nederlandse regering had in 1946 meteen interviewteams naar 

Indië moeten sturen. Er is wel een organisatie actief geweest die zich bezighield met het tellen van slacht-

offers (de Opsporingsdienst Overledenen) maar die tellingen beschouw ik als te laag. Veel zal daarom 

nooit meer exact te achterhalen zijn. De getuigen zijn er inmiddels (bijna) niet meer. Geïnteresseerden 

kunnen we het beste verwijzen naar de genoemde standaardwerken van De Jong en Van Velden en daar-

naast naar de lijsten van het Rode Kruis en de Oorlogsgravenstichting. Ook zijn er nog enkele Japanse 

bronnen van na de oorlog, maar die bronnen lopen sterk uiteen, nog los van het taalprobleem.

Het wordt steeds moeilijker de gaten te vullen en over de slachtofferaantallen in Indië/Indonesië te 

schrijven. Dat is geen onwil, we hebben de cijfers simpelweg niet. Wel is van groot belang om de Indische 

geschiedenis, de slachtoffers en ook de nabestaanden meer onder de aandacht te brengen. Ik vind het 

heel belangrijk dat de media de schattingen beter weergeven, want die zijn te laag. Nog te vaak weten 

Nederlanders niet hoeveel slachtoffers de oorlog en de Bersiap hebben gemaakt in Nederlands-Indië. 

Het is hoog tijd om daar verandering in te brengen.”

Buitenkampers
Bussemaker: “Nederlanders die konden aantonen dat ze een of meer Indonesische voorouders hadden, 

werden niet geïnterneerd door de Japanners. Ze werden gezien als Aziaat en zouden om die reden wellicht 

sympathie hebben of krijgen voor de Japanse zaak. We weten echter niet precies om hoeveel mensen het 

gaat. In 1930 is de laatste volkstelling in Nederlands-Indië gehouden. Daarnaast waren de criteria op basis 

waarvan iemand in of buiten het kamp moest verblijven totaal niet duidelijk of consequent. Er zijn gevallen 

bekend dat iemand voor minimaal een kwart Indonesisch moest zijn, elders maar 12,5 procent en soms 

lag het gewoon aan wie er bij de administratie zat op de dag dat je je kwam melden. Van de Japanners is 

bekend dat ze als de dood waren voor besmettelijke ziektes, vooral tbc. Als zij het geringste vermoeden 

hadden dat iemand met deze ziekte was besmet, dan hielden zij deze persoon buiten het kamp, dat gold 

meteen voor de hele oorlogsperiode. We weten dus niet hoeveel buitenkampers er exact waren. De meest 

betrouwbare schatting is dat van de Europese bevolking eenderde in de kampen zat en tweederde erbuiten.

Dat we niet precies weten om hoeveel mensen het gaat, maakt het natuurlijk nog lastiger te bepalen 

hoeveel van deze mensen slachtoffer werden van oorlogsgeweld. We weten dat de leefomstandigheden 

buiten de kampen behoorlijk slecht waren. Er waren bijvoorbeeld geen goede medische voorzieningen en 

er heerste daarnaast veel gebrek. Ook was er de continue angst voor de Japanners en voor het geweld van 

Indonesiërs. Op basis van vermissingscijfers en een aantal sterftegegevens is het reëel om een schatting 

van 2000 doden onder buitenkampers aan te houden. Daar moeten de cijfers van het Indisch verzet nog 

bij worden opgeteld. Dit waren jonge Indische mannen die niet werden geïnterneerd en in de periode 

april 1942 tot midden 1943 verzetsdaden tegen de Japanse bezetter uitvoerden. Verzet was uiterst ge-

vaarlijk en werd zwaar bestraft. Zo zwaar dat het verzet midden 1943 bijna geheel de kop was ingedrukt. 

Ook onschuldigen die werden verdacht van verzetsdaden werden geëxecuteerd. Naar schatting van de 

Oorlogsgravenstichting gaat het om ongeveer 2000 personen. Zij liggen begraven op de erevelden.”

Een van de overvolle barakken van Kampong Makassar.
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Interneringskaarten van Nederlands- en  
Indische krijgsgevangenen van Japan 1942-1945

> Kaori Maekawa

‘ Ik probeer een gat te 
vullen door  
de taalbarrière 
weg te nemen’
Dr. Kaori Maekawa had al ervaring met onderzoek naar krijgsgevangenen toen ze 

nog in haar geboorteland Japan werkzaam was. In Tokio schreef ze een dissertatie 

over Aziatische gevangenen, die als hulpsoldaten in Japanse dienst moesten wer-

ken (zogenoemde Heiho’s). 

Eind 2008 kreeg ze van een Nederlandse collega werkzaam bij het Nationaal Ar-

chief een digitale afbeelding van een Japanse krijgsgevangeneregistratiekaart 

toegestuurd. Ze was verbaasd dat de kaarten nog bestonden en blijkbaar lagen 

opgeslagen in Nederland. Daarop begon ze een pilotproject om de kaarten te be-

studeren en naar het Engels te vertalen. Dit groeide uit tot een onderzoeksproject 

waarbij alle kaarten werden gedigitaliseerd en een deel vertaald, met financiële 

steun van het ministerie van VWS in het kader van het subsidieproject Erfgoed van 

de Oorlog. Met behulp van deze subsidie konden Maekawa en haar team van het 

POW Netwerk Japan 7200 kaarten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 

(KNIL) vertalen ten behoeve van nabestaanden. Aansluitend kregen zij subsidie 

van de Toyota Stichting om hetzelfde te doen voor de 1800 kaarten van slachtoffers 

van de marine en koopvaardij. 

Ontmoetingen op Bronbeek
De kaarten bevatten gegevens van soldaten van het KNIL, de Koninklijke Marine  

en de koopvaardij die tussen 1942 en 1945 krijgsgevangen werden gemaakt door 

Japan. Op 1 maart 1955 droeg de Japanse overheid 46.979 interneringskaarten over 

aan de Nederlandse ambassade. De kaarten waren echter in het Japans en bleven 

ruim veertig jaar onvertaald in beheer van de Stichting Administratie Indonesische 
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Over dr. ir.  
Herman Bussemaker
Herman Bussemaker werd in 1935 ge-

boren te Soerabaja in Nederlands-Indië, 

waar zijn ouders een sinaasappelplan-

tage bezaten. Tijdens de oorlog werd 

Bussemaker niet geïnterneerd omdat 

zijn Indische moeder door de Japanse 

bezetter als Aziatisch werd beschouwd. 

Hij en zijn moeder en twee broers ver-

bleven buiten de kampen. Zijn vader 

werd krijgsgevangen genomen en kwam 

om tijdens de torpedering van het schip 

de Junyo Maru. Tijdens de Bersiap- 

periode werden moeder en kind(eren)

gevangen gehouden in verschillende 

Republikeinse kampen (tot ’47) tot zij in 1950 naar Nederland gingen. 

Herman Bussemaker werd ingenieur en maakte carrière in het bedrijfsleven. Daar-

naast verdiepte hij zich in de geschiedenis van Nederlands-Indië en in 2001 pro-

moveerde hij op een onderzoek over de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog 

in de Pacific. In 2005 verscheen van zijn hand Bersiap! Opstand in het paradijs. De 

Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946 en in 2014 Indisch Verdriet. Bussema-

ker nam zitting in diverse maatschappelijke organisaties zoals de Vereniging van 

Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap (KJBB) en het Indisch Platform en hij 

was lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van het project ‘Afscheid 

van Indië’ van het Nationaal Archief. 

Bussemaker overleed in 2015. Het interview met hem werd afgenomen in 2014.

Bronnen
Bussemaker, H.Th.,   Bersiap! Opstand in het paradijs. De Bersiap-periode op Java en Sumatra 

1945-1946 (2005).

Bussemaker, H.Th.,   Indisch verdriet, strijd om erkenning (2014).

Captain, Esther,  Achter het kawat was Nederland, Indische oorlogservaringen en  

 herinneringen 1942-1945 (2002).

Frederick, William H., ‘De Bersiap: een vergeten golf van etnisch geweld’, in: Trouw, 18 november 

 2013.

Jong, Loe de,  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11b (1985).

Velden, D. van,   De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereld-

oorlog (1963).
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Pensioenen (KNIL-deel) en het ministerie van Defensie (marinedeel). Dat betekent 

dat heel veel informatie over mensen die tijdens de oorlog door Japan krijgsge-

vangen waren genomen wel in Nederland lag opgeslagen, maar simpelweg niet 

toegankelijk was zonder de Japanse taal en het militair-ambtelijk jargon te kennen.

Door ontmoetingen met bewoners en bezoekers van het Koninklijk Tehuis voor 

Militairen en Museum Bronbeek heeft Maekawa ervaren hoezeer ouderen die in 

Azië de oorlog doormaakten, getraumatiseerd zijn. En hoe haar Japanse uiterlijk 

deze veteranen daar in sommige gevallen pijnlijk aan deed herinneren. Dat vond 

ze verschrikkelijk en ze wilde graag helpen. Maekawa: “Dit werk verandert mij. His-

torisch onderzoek is belangrijk, maar het wordt maar door een klein aantal mensen 

gelezen. Terwijl nabestaanden op zoek zijn naar informatie over hun geliefden. Ik 

kan hen een beetje helpen.”

Japanse interneringskaarten
Het Japanse Informatiebureau voor Krijgsgevangenen was in de oorlogsjaren 

zwaar onderbemand. In totaal zaten maar 25 mensen op het hoofdkantoor in To-

kio. Aanvankelijk werkten zij alleen met namenlijsten. Vanaf 1944 begonnen zij 

met een gecentraliseerd kaartensysteem waarbij kaarten werden gerangschikt op 

nationaliteit en gevangenkamp. Daardoor waren veel kaarten aan het einde van 

de oorlog in 1945 niet bijgewerkt. Volgens de Haagse Conventie van 1899 echter, 

moest Japan voldoen aan het verstrekken van informatie over krijgsgevangenen. 

Om hun goede wil te tonen na de overgave, verdriedubbelde Japan het personeel 

op de afdeling kampadministratie. Als gevolg daarvan zijn de kampkaarten tussen 

juli 1953 en 1955 aangevuld met de administratie uit de kampen. 

Iedere gevangene had twee kaarten. Een werd bewaard in het kamp of reisde met 

de gevangene mee, en één bij de centrale administratie in Tokio. De eerste kaart is 

soms vernietigd, bijvoorbeeld tijdens de reis, maar in dat geval bestaat het tweede 

exemplaar nog, dat was opgeslagen in Tokio. De bijgewerkte kaarten uit Tokio be-

vatten heel gedetailleerde informatie over de krijgsgevangene, zoals persoonsken-

merken, informatie over de gevangenschap en gegevens over eventuele ziekten. 

Ook werd het overlijden en plaats en datum van begraven genoteerd.

Helaas zijn de kaarten niet op alle punten even volledig of betrouwbaar. De collectie 

lijkt enkele hiaten te bevatten. Zo zijn er bij het marinedeel geen kaarten te vinden 

van personen met achternamen beginnend met de letter A en ook van de beginlet-

ter B zijn opvallend weinig kaarten aanwezig. “In de meeste gevallen klopt de infor-

matie, maar er zijn uitzonderingen. Met name van de slachtoffers die werkten aan 

de Birma-Siamspoorweg en gevangenen op het schip de Suez Maru. Ook weten 

we dat de opgegeven doodsoorzaak niet altijd klopt. Een uitbraak van cholera werd 

vaak verzwegen. In plaats van cholera werd dan vaak acute enteritis opgeschre-

ven. We weten dat wanneer een schip met krijgsgevangenen aan boord verging, de  

Japanners werden gered maar de gevangenen niet. Uit Japanse bronnen is bekend 

dat krijgsgevangenen dan wel eens werden doodgeschoten, maar dat is niet terug 

te vinden bij de oorzaak van overlijden. Waar mensen zijn begraven klopt wel. Dat 

hebben we ook geverifieerd met de Oorlogsgravenstichting. Dat is heel belangrijke 

informatie voor nabestaanden.”

Motivatie
”Zelfs 70 jaar na het einde van de oorlog weten heel weinig mensen van het bestaan 

van deze informatie. Ik probeer een gat te vullen door de taalbarrière weg te nemen. 

Door mensen te helpen toegang te krijgen tot voor hun zo waardevolle informatie.”

De Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost, waarvan Maekawa voorzitter is, staat 

regelmatig met een informatiestand in Museum Bronbeek bij de verschillende 

herdenkingen op Landgoed Bronbeek.” In het begin voelden we wel wantrouwen: 

wat doet die Japanse hier? We bieden de mensen daar juist de mogelijkheid ze te 

helpen in de zoektocht naar het lot van hun geliefden. Als ze onze informatiestand 

bezoeken, kunnen we ze ter plekke informatie verstrekken, op basis van de Japanse 

kaarten. Informatie waar mensen soms al jaren naar op zoek zijn. Helaas is het 

vaak trieste informatie, maar het helpt mensen om rust te vinden.”

De collectie interneringkaarten is online te raadplegen via: 

www.gahetna.nl/collectie/index/nt00425

Zie voor Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost: http://www.s-o-o.nl/
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Nederlandse krijgsgevangenen van het  
Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en de Koninklijke Marine
Petra Groen: “Het aantal Nederlandse KNIL- en marinemilitairen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in 

Japanse krijgsgevangenschap is omgekomen is goed uitgezocht. Dat komt omdat in de jaren 1950 krijgs-

gevangenen van het KNIL en de marine of hun nabestaanden een schadeloosstelling konden krijgen van 

Japan. Daarvoor heeft Japan in 1955 lijsten naar Nederland gestuurd met daarop de namen van krijgsge-

vangenen van het KNIL en de Koninklijke Marine. Aanvragen werden na binnenkomst vergeleken met de 

registratielijsten uit Japan. Dat zie ik als een redelijk betrouwbare bron. Op die lijsten staan de namen 

van 42.233 Nederlandse KNIL- en marinemilitairen. Uit deze administratie weten we dat de Japanners in 

totaal 38.386 Nederlandse KNIL-ers krijgsgevangen hebben genomen tijdens de oorlog. Daarvan is 7552 

man omgekomen. Van het Nederlandse marinepersoneel is 3847 man krijgsgevangen gemaakt door 

Japan en daarvan zijn nog eens 648 man omgekomen.” 

Hans Zwitzer
Groen: “De belangrijkste bron voor de cijfers over de Nederlandse krijgsgevangen militairen tijdens de 

Pacific-oorlog 1941-1945, is het werk van Hans Zwitzer, zij het dat hij zich nadrukkelijk concentreert op de 

cijfers over het KNIL, en slechts zijdelings ingaat op die over de Koninklijke Marine. Hij heeft zijn cijfers 

gepubliceerd in 1978 in het tijdschrift Mededelingen van de Sectie Krijgsgeschiedenis Koninklijke Landmacht. 

Zijn artikel is nog steeds het uitgangspunt voor verdere studie, omdat hij heel precies aangeeft waar hij zijn 

cijfers vandaan heeft en hoe betrouwbaar hij die cijfers acht. Vrijwel iedereen die zich met dit onderwerp 

bezighoudt, gebruikt deze bron. Een tweede beperking is dat Zwitzer alleen gegevens heeft teruggevonden 

over Néderlandse KNIL-ers die na de oorlog recht hadden op een uitkering. Hij heeft nauwelijks gegevens 

kunnen vinden over de Indonesische krijgsgevangenen van het KNIL. Begin 1942 maakten ruim 55.000 

Indonesische militairen deel uit van het KNIL. Een deel van hen vluchtte al tijdens de strijd. Van degenen 

die wel in krijgsgevangenschap raakten, lieten de Japanners al een groot deel vrij binnen enkele maanden 

na de capitulatie van het KNIL. Zo hoopte de Japanse bezetter hen te winnen voor hun zaak. In de loop van 

1942 en 1943 lieten ze nog meer Indonesische militairen vrij. Voor zover Zwitzer kon opmaken uit de Japan-

se lijsten, zijn in 1943 ruim 4700 Indonesische militairen van het KNIL en de marine vrijgelaten. Hoeveel 

Indonesiërs daarna nog krijgsgevangen waren, weten we niet. 

Ex-krijgsgevangen Nederlandse KNIL-ers hebben na de oorlog jarenlang gestreden voor de uitbetaling van 

hun achterstallige soldij. Terwijl de ex-krijgsgevangenen van de marine na afloop van de oorlog hun achter-

stallige salaris wel kregen uitbetaald, kreeg het KNIL-personeel – dat door Indië moest worden betaald – dat 

niet. Bij de soevereiniteitsoverdracht regelde Nederland het zo dat Indonesië eigenlijk moest uitbetalen, 

maar Indonesië kwam daar ‘nooit aan toe’, zullen we maar zeggen. Dit is de bekende en zeer pijnlijke back-

pay-kwestie, waarover de Nederlandse regering pas eind 2015, dus 70 jaar na de oorlog, een regeling heeft 

getroffen met het Indisch Platform.”

Krijgsgevangenen van het KNIL en de Koninklijke Marine
Nederlandse krijgsgevangenen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 38.386

Nederlandse krijgsgevangenen van de Koninklijke Marine 3.847

Slachtoffers onder krijgsgevangenen
Nederlandse KNIL-militairen omgekomen in krijgsgevangenschap 7.552

Nederlandse marine-militairen omgekomen in krijgsgevangenschap 648 

Japanse krijgsgevangenschap

> Petra Groen

Nederlandse krijgsgevangenen tijdens een rustdag in een barak op Sumatra. Zij werden ingezet bij de bouw van de Pakan-Baroespoorweg.
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‘Niemand heeft iets aan mythes
die nieuwe, onzekere

cijfers met zich meebrengen’
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Fases in de oorlog 
Groen: “Door het werk van Zwitzer weten we ook vrij precies hoeveel Nederlandse KNIL-militairen 

wanneer zijn omgekomen. In de periode tussen de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis 

Pearl Harbor (7 december 1941) en 9 maart 1942, de capitulatie van het KNIL op Java, sneuvelden 730  

Nederlandse KNIL-militairen. Van de Koninklijke Marine sneuvelden in die periode in de strijd om Zuid-

oost-Azië 1600 man, vooral tijdens de Slag op de Javazee. Nadat Nederlands-Indië verloren was gegaan 

weken ‘de schamele overschotten’ van de Koninklijke Marine uit naar Ceylon en Australië en zetten van-

daar de oorlog voort. Bijna duizend man van het KNIL wist naar Australië  uit te wijken; meer dan de helft 

diende bij de luchtmacht van het KNIL. Van deze KNIL-militairen in ballingschap zijn 82 man omgekomen 

bij operaties vanuit Australië. Ook kwamen er aan het eind van de oorlog zo’n 450 Surinamers en 50 

Antillianen naar Australië ter versterking van het KNIL. Zij zijn nog tijdens de oorlog ingezet op Bor-

neo. Daarbij zijn ook verliezen geleden. Daarnaast kwamen, voor zover bekend, 166 Nederlandse KNIL- 

militairen om bij verzets- en guerrilla-acties in Nederlands-Indië tussen maart 1942 en september 1945.

Vanaf 1941 zie je overigens wel de ‘circa’s’ in de boekhouding verschijnen. Dan worden snel grote aan-

tallen mensen opgeroepen en is de administratie niet goed meer bijgehouden.” 

Krijgsgevangenen van het KNIL en de Koninklijke Marine
Groen: “Gevangen genomen militairen moesten dwangarbeid verrichten onder erbarmelijke omstandig-

heden. Japanse militairen behandelden deze mannen als menselijk afval. Ze werden gezien als vervang-

bare, goedkope arbeidskrachten. Bovendien hadden de Japanners een zekere mate van minachting voor 

deze militairen, omdat zij zich hadden overgegeven. In Japanse ogen hadden deze ’lafhartige mensen’ 

een heel lage status. Ruim 19 procent van de Nederlandse krijgsgevangenen van het KNIL en de Konink-

lijke Marine is overleden.

De krijgsgevangenen moesten zwaar werk verrichten gedurende lange dagen en onder zeer slechte om-

standigheden. Ze werkten vaak in slecht bereikbare gebieden ver weg van infrastructuur en medische 

voorzieningen. Ze kampten met tropische ziektes en kregen veel te weinig en slechte voeding. Het groot-

ste aantal slachtoffers is omgekomen bij het werk aan de Birma-Siamspoorweg, de spoorweg tussen Bir-

ma en Thailand. Ook zijn velen van hen omgekomen tijdens dwangarbeid aan de Pakan-Baroespoorweg 

op Sumatra en verspreid over militaire projecten van Japan tot Java; in Birma, Vietnam, Mantsjoerije. Bij 

tewerkstelling in mijnen, aan spoorwegen en aan vliegvelden. Ook zijn veel krijgsgevangenen omgeko-

men door geallieerde aanvallen op Japanse doelen. Vooral tijdens het vervoer van krijgsgevangenen.” 

Losse eindjes 
Groen: “Natuurlijk zijn er ook rafelrandjes aan de cijfers die Zwitzer over de krijgsgevangenen van het 

KNIL heeft achterhaald. Er waren hulpkorpsen van het KNIL die vlak voor de capitulatie deels werden 

gedemobiliseerd. Sommige leden van die korpsen zijn als burger geïnterneerd en sommige als KNIL- 

militairen. Daarom weten we niet precies wat de beginsterkte van het KNIL was bij aanvang van de bezet-

ting. Dat is overigens iets dat we vaker zien in de militaire geschiedenis. Het bijhouden van de militaire 

sterkte gaat heel goed in vredestijd. Het lukt meestal ook nog aardig tijdens de mobilisatie, maar zodra 

de krijgsmacht gaat vechten, krijgt het op orde houden van de administratie als vanzelfsprekend een 

minder hoge prioriteit. Achteraf werd de administratie wel zo snel mogelijk weer in orde gemaakt. Daar-

om denken we toch dat de cijfers redelijk accuraat zijn. Na de oorlog werden die mannen immers gemist. 

Wat we echt niet weten is hoeveel KNIL-ers niet in krijgsgevangenschap zijn gegaan en buiten de kampen 

zijn gebleven. Daar hebben we geen betrouwbare cijfers van. Een andere onzekerheid die ik al noemde 

is het aantal Indonesische militairen dat uit krijgsgevangenschap is vrijgelaten. Hiernaast ontbreken ook 

cijfers over het aantal burgerslachtoffers van de oorlog als gevolg van de Japanse bombardementen. Tot 

slot is het van groot belang om te benadrukken dat veel cijfers schattingen zijn. Als je nieuwe cijfers de 

wereld in helpt waarvan je eigenlijk ook niet helemaal zeker bent, help je nieuwe mythes de wereld in en 

daar heeft niemand wat aan.”

Onderzoek naar de slachtoffers
Groen: “We weten vrij precies hoeveel krijgsgevangen Nederlandse KNIL- en marinemilitairen zijn omge-

komen tijdens de oorlog in Azië, door de administratie van de kampen die de Japanners bijhielden. Wat 

we niet weten is hoe deze mensen zijn omgekomen. Dat blijft ontzettend moeilijk voor nabestaanden. 

Soms staat op een kaart waar iemand is overleden, soms ook niet. Soms staat er alleen ‘datum + Birma’. 

Daar moeten nabestaanden het dan mee doen. Nabestaanden die nog informatie willen achterhalen 

staan voor een bijna onmogelijke opgave: de kans dat zij nog iets vinden is echt heel klein. Er zijn na-Deze tekening maakt onderdeel uit van een groep tekeningen (44) over de Birma-Siam spoorweg 1942-1945 van de hand van onder andere  

G. Voorneman, L.F. Ohl, P. van Bergen, Bram Veugel, Appie Brauckman en anoniemen. `Goudkoorts? Nee, op zoek naar m’n klompen na een regenbui’.
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staat buiten Europa 1595-1814 verscheen in 2015.
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tuurlijk de bekende adressen: de Oorlogsgravenstichting, het Rode Kruis of de Stichting Administratie 

Indische Pensioenen. Die laatste beheert de ‘staten van dienst’ van KNIL-militairen uit die periode, die 

inmiddels ook zijn in te zien bij het Nationaal Archief. Heel soms zijn deze kaarten na 1945, en dus 

na overlijden, nog aangevuld met de informatie die na de oorlog is verkregen via het Rode Kruis en de 

Opsporingsdienst Overledenen. Het is dus niet zo dat niemand zich daar na de oorlog om bekommerd 

heeft, maar heel veel informatie hebben we daarover gewoon niet en zullen we ook nooit meer krijgen. 

Dan is er nog de andere heel kleine kans dat gevechtsverslagen die achteraf zijn geschreven ook informa-

tie geven over de periode in krijgsgevangenschap. Soms heeft iemand dat verhaal achteraf opgetekend 

en noemt hij daarin namen van medegevangenen. Ook dagboeken of memoires van krijgsgevangenen 

kunnen een enkele keer extra informatie over een naaste geven. Maar als je wilt zoeken in gevechtsver-

slagen moet je wel weten bij welke eenheid iemand zat. Zo’n verslag levert vaak wel algemene informatie 

op over de omstandigheden. Andere zoektochten zijn niet meer mogelijk. De meest waardevolle bron, 

namelijk de mondelinge overlevering, bestaat bijna niet meer. Dat maakt het alleen maar nog moeilijker.”
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Indonesische oorlogsslachtoffers
Dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië veel slachtoffers vielen onder de oorspronkelij-

ke bevolkingsgroepen, is de meeste Nederlanders niet bekend. Toch is een groot deel van deze oorlogs-

slachtoffers omgekomen omdat zij partij kozen voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hun namen komen 

voor op slachtofferlijsten van de Oorlogsgravenstichting en in het Nationaal Archief. Naar het aantal van 

deze Indonesische oorlogsdoden in toenmalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog was tot 

voor kort echter nog nooit onderzoek gedaan. Onderzoeker Ron Habiboe maakte onlangs een begin. Hij 

vond duizenden Indonesiërs die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatieoorlog zijn gestor-

ven voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

Recht doen
Voor veel groepen oorlogsslachtoffers geldt dat onbekend is hoeveel mensen precies omkwamen. Histo-

rici zijn gedwongen met schattingen te werken omdat de juiste bronnen niet (meer) bestaan en/of cijfers 

van experts uiteenlopen. Waar het gaat om Indonesische slachtoffers blijkt het gat in onze kennis echter 

nóg groter. Er was zelfs nog nooit een onderzoek gewijd aan het achterhalen van aantallen Indonesische 

oorlogsdoden in Indië en Indonesië. “Ik was daar in eerste instantie erg verbaasd over”, aldus Habiboe. 

“Maar je kan natuurlijk niemand verplichten deze doden te tellen. En ook op andere gebieden dan het 

cijfermatige zijn inheemse slachtoffers in de geschiedschrijving nagenoeg genegeerd. Hun rol is slechts 

marginaal beschreven.” 

Habiboe kwam op het idee voor zijn onderzoek toen hij een televisie-uitzending zag van de Nationale 

Indië Herdenking op 15 augustus 2014. Schrijfster en journaliste Griselda Molemans sprak daar de wens 

uit om ook aandacht te schenken aan slachtoffers van niet-Europese afkomst. Habiboe, die ook histo-

risch onderzoek doet naar de geschiedenis van het Molukse dorp Oma, dacht dat het niet moeilijk zou 

zijn de sterftecijfers van Indonesische slachtoffers te achterhalen. Dit bleek anders te liggen. Habiboe 

begon daarom een eigen onderzoek. “Er moet íemand zijn die recht doet aan deze mensen.”

Monnikenwerk
Als vertrekpunt voor zijn onderzoek koos Habiboe het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting 

(OGS). “Het was zulk onbekend terrein dat ik gewoon érgens moest beginnen. De OGS beheert een 

database met de gegevens van ongeveer 180.000 Nederlandse slachtoffers. Deze lijsten bevatten vaak 

slechts summiere informatie over de doden: naam, eventuele militaire rang en datum en plaats van 

overlijden. Daarna kun je verder speuren in stamboeken.” Habiboe vervolgde zijn monnikenwerk met het 

bestuderen van nog weer andere slachtofferlijsten, te vinden in het Nationaal Archief. 

Het is voor het eerst dat in kaart is gebracht hoeveel namen op al deze lijsten van Indonesische slachtof-

fers zijn, oftewel van mensen uit de oorspronkelijke ‘inheemse’ bevolkingsgroepen in Nederlands-Indië.1  

Indonesische slachtoffers 
Indonesische slachtoffers op Nederlandse dodenlijsten

in de periode 1941-1951 minstens 8719

Indonesische doden 1945-1951

> Ron Habiboe

Timorese en Molukse KNIL-militairen in het kamp Biru (Watampone, Zuid-Celebes), 1948.
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Topje van de ijsberg
Habiboes belangrijkste onderzoeksvraag was eigenlijk heel basaal: hoeveel van de personen op de bestaan-

de slachtofferlijsten hadden geen Europese etniciteit en waren dus van Indonesische afkomst? Bij de beant-

woording van deze vraag ging Habiboe uit van zijn eigen kennis van Indonesische familienamen. Dergelijke 

kennis is altijd cruciaal geweest voor de oorspronkelijke bevolking in de Indische archipel, omdat de namen 

van Indonesische families eeuwenlang nauw verbonden waren aan hun dorp van herkomst. Dit hield ver-

band met het lokale erfrecht op grondgebruik en met mogelijke bestuursfuncties binnen de gemeenschap. 

Ook voor dit onderzoek was kennis van familienamen en de daaraan gekoppelde plaats van herkomst 

onontbeerlijk. De onderzoeker kon met zijn kennis elke inheemse naam op de OGS-lijst identificeren en 

de meeste hiervan herleiden tot een bepaalde etnische afkomst. Habiboe onderscheidde Javanen, Sun-

danezen, Madurezen, Balinezen, Menadonezen, Timorezen en Molukkers (grotendeels Ambonezen), en 

nam ook zogeheten ‘Peranakan’ Arabieren en Chinezen die al vele generaties in Indië wonen mee in zijn 

telling. Vervolgens ging hij verder met de slachtofferlijsten bij het Nationaal Archief.

Cijfers zonder gezicht
Uit Habiboes onderzoek blijkt dat in de door hem onderzochte periode ten minste 8719 Indonesiërs door 

oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Dat ‘ten minste’ moet er echt bij, omdat Habiboe voor dit 

onderzoek niet alle archieven heeft kunnen bestuderen die mogelijk informatie bevatten. Bovendien zijn 

niet alle archieven even accuraat bijgehouden waar het om Indonesische slachtoffers ging. Ook zijn de 

omstandigheden waarin de slachtoffers omkwamen vaak niet te achterhalen en is bijvoorbeeld de juridi-

sche status van de gestorvenen onduidelijk. Etnische en juridische identiteiten liepen door elkaar in Ne-

derlands-Indië. Hadden deze doden de status van Europeaan, waren ze daarom loyaal aan Nederland en 

kwamen ze daarom om? Allemaal vragen waarop we het antwoord vooralsnog schuldig moeten blijven. 

Habiboe: “De betrokkenheid bij Indonesische slachtoffers was minder groot dan bij Europeanen. Zo 

werd niet altijd evenveel waarde gehecht aan de manier waarop je een familienaam schrijft. Zelfs in het 

werk van Loe de Jong werd voor Indonesiërs vaak alleen een achternaam gebruikt, en dat dan ook nog 

eens met verschillende schrijfwijzen door elkaar. Dat betekent dat er vele fouten en gaten in de lijsten zijn 

geslopen.” Ook weet Habiboe “met absolute zekerheid” dat er slachtoffers zijn gevallen die ontbreken 

op de lijsten die hij bestudeerde. “Er zijn bijvoorbeeld dorpen op Kalimantan en de Molukken gebombar-

deerd, met doden tot gevolg. Die doden zitten niet in de cijfers tot nu toe.” 

Doodsoorzaken
Kortom: nog lang niet alle slachtoffers zijn in beeld, zelfs niet alle mogelijke bronnen zijn dat. “Er is abso-

luut meer onderzoek nodig.” Dat moet ook inzicht geven in wie de slachtoffers waren, los van hun naam. 

Wel leverde Habiboes studie naast een deel van de namen ook inzicht in doodsoorzaken op. We weten 

nu dat het merendeel van de ruim 8700 getelde doden is gesneuveld in dienst van het KNIL of de marine, 

tijdens gevechtssituaties. Anderen zijn omgekomen terwijl zij als krijgsgevangene op transport waren 

gesteld en hun schip of vliegtuig werd neergeschoten. 

Een tweede veelvoorkomende doodsoorzaak was moord, als straf van de Japanners voor politieke tegen-

standers of verzetsactiviteiten. De slachtoffers in deze categorie werden gefusilleerd of kwamen om bij 

dwangarbeid. Een derde doodsoorzaak zijn de vele bombardementen, zowel door Japanners als door 

geallieerden. 

 

Molukkers
Dat Habiboe in zijn studie extra inzoomt op Molukkers is niet vreemd. Hij deed veel onderzoek naar 

deze groep en is zelf van Molukse afkomst. Dit verklaart bijvoorbeeld ook de tijdsafbakening die hij koos 

voor zijn rapport. “Ik heb mijn onderzoek laten lopen tot 1951, het moment waarop de laatste Molukse 

KNIL-militairen uiteindelijk werden ontslagen. Het KNIL werd al eerder opgeheven, op 26 juli 1950, maar 

de ontslagprocedures duurden nog tot het jaar daarna. De Molukkers die in het KNIL hadden gediend 

konden niet terug naar de Molukken omdat Indonesië dit niet toestond. Zij kregen een tijdelijke status 

van de Koninklijke Landmacht en werden naar Nederland verscheept.”

In Nederland wonen tegenwoordig ongeveer 45.000 mensen van Molukse afkomst. Hun geschiedenis  

vormt een belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis, en is toch voor velen onbekend. Habiboe: “Dat 

komt doordat Molukkers zich altijd met andere dingen beziggehouden hebben. Tot de jaren 80 dachten zij 

nog tijdelijk in Nederland te zijn. Daarna kostte integreren gewoon veel tijd. De geschiedenis beschrijven, dat Japanse interneringskaart Ambonees sergeant 1e klas KNIL, D. Lekanila.

NATIONAAL ARCHIEF - WWW.GAHETNA.NL
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Over Ron Habiboe
Ron Habiboe studeerde geschiedenis 

in Leiden en houdt zich sindsdien be-

zig met de geschiedenis van Indonesië, 

met name de Molukken en Molukkers 

in Nederland. Naast zijn werk in de 

ICT-sector deed hij onderzoek aan het 

Centrum voor Niet-Westerse Studies 

(Leiden). Sinds een aantal jaren is hij 

werkzaam als zelfstandig onderzoeker. 

Hij schreef onder meer Silsilah Malu-

ku (Molukse stamboom), een histo-

risch-genealogische onderzoekgids in 

de reeks Voorouders van Verre (CBG, 

2007). In 2008 en 2009 was hij nauw 

betrokken bij het interviewproject ‘Ge-

tuigen verhalen. Het Molukse perspectief tijdens de Tweede Wereldoorlog en de 

nasleep’ (Erfgoed van de Oorlog, ministerie VWS en Museum Maluku). Momen-

teel is hij verbonden aan het Centrum Regionale Kennisontwikkeling (Universiteit 

Leiden), waar hij onderzoek doet naar de etnische identificatie van Molukkers in 

‘s-Gravenhage vanaf ca. 1910. Daarnaast is hij bezig met de voorbereiding van de 

publicaties Molukkers in de Groningse wijk De Wijert en De geschiedenis van het dorp 

Oma op het eiland Haruku in de Molukken.

kwam er nauwelijks van, dat raakte ondergesneeuwd. Maar de nabestaanden van de slachtoffers wonen hier 

in Nederland. Dat maakt het des te urgenter dat wij ook deze doden tellen en meenemen in onze verhalen.”  

Wake-up call
Dat het onderzoek naar Indonesische doden nog niet klaar is met de studie van Habiboe, moge duidelijk 

zijn. Een eerste aanzet is gegeven, maar er moet nog veel gebeuren. “Zo hebben we behoefte aan meer 

informatie over burgerslachtoffers: mensen die zijn overleden in gevangenissen en kampen, of door 

bombardementen. Het is voor mij onduidelijk of we dergelijke informatie überhaupt nog kunnen achter-

halen. Het is in elk geval nog nooit geprobeerd. Mijn onderzoek is daarom naast een eerste inventarisatie 

een wake-up call voor andere onderzoekers om aan de slag te gaan. We moeten gaan proberen om nog 

preciezer en uitgebreider aantallen slachtoffers te achterhalen en hun vervolgens ook een gezicht te ge-

ven. Dat lijkt mij in de eerste plaats een opdracht aan wetenschappers, en daarna ook aan onder meer de 

Molukse gemeenschap in Nederland. Omdat het belangrijk is voor haar eigen volksgeschiedenis en om-

dat het haar een plek geeft in het collectieve Nederlandse geheugen en in de Nederlandse geschiedenis.” 

Bronnen 
Zwinkels, Esther,   Het Overakker-complot. Indisch verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra 

1942-1945 (2011).

Immerzeel, Bert Verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945 (1993).

en Esch, F. van, 

FOTO SUZANNE LIEM

1]  In zijn onderzoek gebruikt Habiboe in plaats van “Indonesiërs” zoals in dit artikel, veelal de term “inheemse slachtoffers”, 

om mogelijke verwarring te voorkomen. Vóór 1945 had de term hoofdzakelijk betrekking op een politieke stroming, namelijk de 

Indonesische nationalisten, ongeacht van welke inheemse etnische achtergrond. Tijdens de jaren van de dekolonisatieoorlog 

(1945-1949) doelde de term hoofdzakelijk op de tegenstanders van Nederland. Vanaf de onafhankelijkheid van Indonesië wordt de 

term Indonesiërs gebruikt voor de bevolking van de Republiek Indonesië.
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Boekhouden in tijden van chaos
Stef Scagliola: “Na de capitulatie van Japan in augustus 1945 ontstaat een machtsvacuüm in Neder-

lands-Indië. In die chaos ontstaat ook een slechte administratie. Wanneer de instituties waar je iemands 

overlijden komt aangeven niet goed werken, ontstaan schattingen.

Echter, als er één onderdeel in de samenleving is waar de administratie wel op orde was, dan waren het de 

strijdkrachten. Als een Nederlandse militair sneuvelde of omkwam, kon je dat niet verstoppen. Militairen 

gaan met een groep ergens naartoe, hebben lijsten met namen en iedere militair heeft een omschreven 

rang en taak. Als iemand doodgaat, is daar een procedure voor en wordt een rapport opgemaakt. Soms 

moest een procedure wel worden aangepast aan de oorlogsomstandigheden. In de meeste plaatsen 

waren bijvoorbeeld geen mortuaria, dan werd iemand vanwege het klimaat meteen begraven. Wat soms 

wel verdween of vernietigd werd, is de rapportage van speciale eenheden waarbij extreem geweld werd 

toegepast of waarin namen voorkwamen van Indonesiërs die voor de Nederlanders spioneerden.”

Slachtoffers
Scagliola: “In de periode na de Tweede Wereldoorlog tot en met de soevereiniteitsoverdracht in decem-

ber 1949 zijn aan Nederlandse zijde 2526 militairen gesneuveld. Daar zitten ook Indonesische KNIL- 

militairen bij. Nederland verovert tijdens de twee zogenoemde politionele acties gebied en verklaart dat 

opnieuw tot Nederlands grondgebied. Een heleboel Indonesiërs in die gebieden moeten brood op de 

plank hebben en gaan voor de Nederlanders werken. Vaak is dat een pragmatische keuze omdat mensen 

ook gewoon in hun levensonderhoud moeten voorzien of een gezin onderhouden. Op basis van gege-

vens van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het onderzoek van kolonel buiten dienst De 

Leeuw, die in zijn eigen tijd de namen van alle militairen heeft weten op te sporen, weten we dat naast 

de gesneuvelde militairen in die periode nog eens minimaal 2225 militairen zijn omgekomen door ziekte 

en ongevallen.

Na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 blijft een deel van de Nederlandse militairen (tot 

midden 1951) in Indonesië voor het overdragen en afhandelen van allerlei zaken. Ze leiden bijvoorbeeld 

Indonesische militairen op in het kader van de Nederlands-Indonesische Unie. Toch wordt geschat dat 

Omgekomen militairen in Nederlands-Indië 1945-1951
Augustus 1945 tot december 1949 

Gesneuveld 2.526

Anderszins omgekomen 2.225

December 1949 tot 1951

Omgekomen 200 - 300

De Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië  bestonden uit circa 200.000 militairen onder wie 25.000 oorlogs-

vrijwilligers, en 95.000 dienstplichtigen bij de Koninklijke Landmacht, 15.000 manschappen bij de Koninklijke Marine 

en maximaal 70.000 militairen van het KNIL.

Nederlands-Indië 1945-1951

> Stef Scagliola  

Begrafenis van een militair van het Bataljon Friesland, West-Java, Indië.
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tussen het staakt-het-vuren van 10 augustus 1949 en het vertrek van de laatste Nederlandse militair in 

1951 nog twee- tot driehonderd Nederlanders zijn omgekomen. In sommige gebieden wordt de strijd na-

melijk niet gestaakt in augustus 1949. Dit gaat door tot in december. Daarbij komt dat het neerleggen 

van de wapens geenszins betekent dat de veiligheid van Nederlandse militairen gewaarborgd is. Op veel 

plaatsen bestaat een machtsvacuüm en er komt daardoor veel criminaliteit en etnisch en politiek geweld 

voor. Bovendien eisen ook na december 1949 ziekten en ongelukken hun tol. De samenwerking tussen de 

Nederlandse krijgsmacht en Indonesië wordt stopgezet in aanloop naar het conflict om Nieuw-Guinea dat 

in 1961 begint.”

Doodsoorzaak
Scagliola: “In Indië/Indonesië kwamen relatief veel leden van de krijgsmacht om door ongevallen veroor-

zaakt door chaos of gebrekkige instructies en veiligheidsvoorzieningen. Ook kwamen veel militairen om 

door ziekten die je in de tropen oploopt. Er waren bijvoorbeeld orthodox-christelijke jongens van de Veluwe 

die zich vanuit hun geloofsovertuiging verzetten tegen inenting tegen ziekten in de tropen, waardoor ze 

een groot risico liepen om ziek te worden en te overlijden. Militairen die tijdens de zeereis overleden, zijn 

niet op de militaire begraafplaatsen terug te vinden, zij kregen een zeemansgraf.

Administratief bekeken bestaat dus geen grote onzekerheid over de doden. Volgens De Leeuw is er  

altijd wel een kans dat een tiental namen ontbreekt, doordat in de logistiek van de administratie iets mis 

is gegaan. Zeker is dat een categorie slachtoffers niet is opgenomen: militairen die geestelijk ziek zijn 

geworden door wat in Indië/Indonesië is gebeurd en nadien zelfmoord hebben gepleegd. Dit onderwerp 

is altijd doodgezwegen.”

Censuur
Scagliola: “Veteranen en nabestaanden van deze militairen hebben flink geleden onder de manier waar-

op dit verleden lange tijd is ontkend. Naast de politieke ontkenning zijn er twee belangrijke redenen 

waarom deze geschiedenis zo onbekend is gebleven. Ten eerste de gebrekkige communicatie vanuit  

Indië/Indonesië naar Nederland. Dat maakte dat men in Nederland niet altijd goed wist wat daar plaats-

vond. Ten tweede was het soms ook een bewuste strategie van de Nederlandse overheid. Er was steun 

nodig voor de Nederlandse inzet en om het moreel hoog te houden werd niet teveel aandacht besteed 

aan de verliezen. De eerste jaren werden verliescijfers niet eens in de krant gezet, dat gebeurde pas vanaf 

1948. In het proefschrift van fotohistoricus Louis Zweers, De gecensureerde oorlog. Militairen versus media 

in Nederlands-Indië 1945-1949 (2013) lees je dat naarmate de verliescijfers toenamen, de gebieden waar 

gevochten werd meer werden afgesloten voor pers. Dit bleef daarom uit het zicht.”

Last van de oorlog
Scagliola: “Ik concludeer dat het met de administratie wel goed zit, maar dat geldt niet voor het toeken-

nen van een betekenis en waarde aan de veteranen, een symbolische erkenning. Dat is het probleem van 

een verloren oorlog: welk verhaal vertel je? Waarom heeft Nederland deze oorlog gevoerd? Een deel van 

de ingezette militairen is ook betrokken geweest bij oorlogsmisdaden. Wat voor toespraken kan je daar 

over houden? Welk verhaal past in ons collectieve geheugen, in de geschiedenisboeken? Ook al hebben 

de uitgezonden militairen naar eer en geweten gehandeld, ze blijven zitten met de kater van het verlies en 

met de negatieve beeldvorming. Dat is het spanningsveld tussen betekenisgeving en historische realiteit.

Naast de pijnlijke herinnering is er nog een andere reden voor het gebrek aan erkenning voor de Indië- 

veteranen. De algemene houding in het naoorlogse Nederland is zeer antimilitair te noemen. Het duurt 

tot 1961 voordat wordt besloten dat Nederlandse militairen, gevallen in Indië, herdacht mogen worden 

bij het Nationaal Monument op de Dam. Maar het blijft heel vaag en onspecifiek. Voor nabestaanden 

voelt dat alsof hun ervaring van verlies wordt ontkend. Zij hebben, behalve misschien een bezoekje van 

de aalmoezenier of legerpredikant, nooit meer iets gehoord van het ministerie van Defensie. Het is vre-

selijk om een dierbare te verliezen. Het verzwijgen daarvan maakt het nog erger.

Wat het nog ingewikkelder maakt, is het ontbreken van een collectief verhaal over de legitimering van de 

strijd. De militairen die na 1945 werden ingezet, bestonden uit verschillende groepen met verschillende 

ideeën over wat zij daar gingen doen. Oorlogsvrijwilligers, gerekruteerd in het zuiden van Nederland in 

1944, wilden tegen de Japanners vechten. Maar als Japan in 1945 capituleert, komen ze in een heel andere 

oorlog terecht. Dienstplichtigen waren verplicht om te gaan. Voor leden van het koloniale KNIL stond een 

toekomst op het spel: wij eruit of zij eruit. 

Naast de verschillende instellingen van de militairen waren ook de ervaringen uiteenlopend. Zoals dat 

bij de krijgsmacht gaat, wordt driekwart van de manschappen ingezet om een kwart aan de strijd te laten 

19 december 1948. Nederlandse troepen rukken op in Djokjakarta.
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deelnemen. Het merendeel houdt zich bezig met logistieke zaken, met bevoorrading en het onderhoud 

van het materieel. Als die mannen zijn uitgezonden tijdens een relatief rustige periode, kunnen zij met 

recht zeggen dat ze een prachtige tijd hebben gehad. Die verhalen hoor je ook. Dat is lastig als je op zoek 

bent naar steun voor militairen met trauma’s. En in de beeldvorming speelt schaal mee: hoe erg was het, 

gaan we daar publieke middelen aan besteden? Hoe verbind je dat met de ervaringen van de groep die 

zegt: het was een prachtige tijd, ik heb daar geleerd wat broederschap en vriendschap is. Je hebt een koor 

met verschillende partituren. Het is dan nog moeilijker om de politiek te overtuigen van de noodzaak te 

investeren in erkenning en steun voor de veteranen.”

Het monument in Roermond
Scagliola: “De roep om erkenning en hulp voor getraumatiseerde veteranen kwam aanvankelijk van de 

‘gewone soldaten’ die hadden gediend in de infanterie. Militairen uit de hogere rangen verkeerden door-

gaans in hogere sociale milieus. Als zij bij terugkeer in Nederland moeilijk aan een baan kwamen of ‘last’ 

hadden van ‘Indië’, bood hun sociale milieu bescherming. Dat was anders als je de derde of vierde zoon 

op een boerenbedrijf was en niet goed meer kon aarden in Nederland. Het is deze groep die zich op 

een gegeven moment gaat roeren. Zij richten de Vereniging Oud-Militairen Indië (VOMI) op, die vanaf 

midden jaren tachtig gaat strijden voor erkenning.”

Doordat veteranen zich na hun pensionering gaan organiseren komt het tot de oprichting van het  

Nationaal Indië-monument in 1988. Het bestaat uit een zuilengalerij in het stadspark Hattem in  

Roermond met de namen van 6200 slachtoffers die tussen 1945 en 1962 (inclusief Nieuw-Guinea) namens 

Nederland zijn gevallen. Het is een particulier initiatief, geen enkele overheid is daarbij betrokken. Groot 

voortrekker van dit initiatief is wederom kolonel buiten dienst De Leeuw. “Het is echt een lieux de mé-

moire geworden, waar veteranen, jong en oud, jaarlijks bijeen komen in september. Het monument heeft 

veel goeds gebracht voor de nabestaanden.”
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Militairen in Korea
Christ Klep: “We weten precies hoeveel Nederlandse militairen zijn gesneuveld in Korea. Het gaat 

om vier vermisten en 121 overledenen. Van Korea kennen we het aantal zo precies omdat het vechten 

onder redelijk ‘overzichtelijke’ omstandigheden plaatsvond, op het slagveld, met een frontlijn. In zo 

een geval kan je bij wijze van spreken zeggen: ’s morgens waren er twintig militairen en ’s avonds nog 

maar achttien. Het is niet voor niks dat militairen regelmatig een appel houden. Maar bij het schrijven 

van Van Korea tot Kabul stuitten Richard van Gils en ik al snel op definitiekwesties rondom de omge-

komen Nederlanders. Het lijkt simpel, maar wie zijn eigenlijk ‘Nederlander’? Van Korea weten we dat 

oud-SS’ers hebben meegevochten aan Nederlandse zijde. Van enkele tientallen weten we zeker dat ze 

daarvoor tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwillig met de Duitsers hebben meegevochten, vooral aan 

het oostfront. Met deze deelname in vreemde krijgsdienst verloren zij formeel hun Nederlanderschap. 

Zij gingen voor rehabilitatie mee naar Korea met de afspraak dat zij hun Nederlanderschap zouden terug- 

krijgen in Nederland. Op het moment dat ze vechten in Korea hebben ze officieel dus geen staatsburger-

schap, zijn ze geen Nederlander. Toch worden ze wél meegerekend in de cijfers omdat ze meevochten 

in een Nederlands regiment onder de vlag van de Verenigde Naties. Ook is een geval bekend van een 

marinetelegrafist die omkwam door eigen vuur van Zuid-Koreaanse troepen. Een tragisch ongeluk dus. 

Wij tellen hem mee omdat hij om het leven kwam tijdens de operationele inzet van de Koninklijke Marine 

tijdens de Korea-oorlog. Om toch iets van een houvast te hebben, stelden we een aantal criteria op.”

Oorlogsslachtoffers
Klep: “Van Gils en ik stelden een ruwe definitie op die ons zou helpen bij de vraag welke doden we 

tot oorlogsslachtoffers rekenen. Ten eerste moet een militair in officiële dienst, dus in opdracht 

van de regering zijn uitgezonden. Ten tweede hanteren we voor vredesmissies dat deze inzet bui-

ten de Nederlandse grenzen moet plaatsvinden. Ten derde spreken we in bredere zin over conflict- 

gebieden. Er hoeft dus niet eerst formeel oorlog te worden verklaard.

Je zou zeggen dat het daarmee heel duidelijk is over wie we spreken. Maar we weten ook dat een uitzending 

vaak extreme omstandigheden met zich meebrengt. Militairen worden ziek, zijn moe en moeten zich 

soms afreageren. Dan ligt een ongeluk eerder op de loer. Ook doen zich gevallen voor waarbij mensen 

ziek worden tijdens een uitzending en daarna in Nederland overlijden. Je weet niet altijd of dat een direct 
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gevolg van de uitzending is. Toch tellen wij deze doden mee. Net dus als mensen die omkomen door 

eigen vuur. We zien de uitzending dan als een factor die wezenlijk heeft bijgedragen aan het overlijden. 

Ook zelfdoding tijdens of na een uitzending tellen we mee, vooral als er een duidelijk verband is met de 

missie. Ook al is zelfdoding bijna altijd een gevolg van een complex van factoren. 

Militairen die omkomen tijdens gewone oefeningen tellen we niet mee. Dat is bijvoorbeeld veel gebeurd 

tijdens de Koude Oorlog. Er zijn verhalen bekend van mensen die in slaap vallen en zijn overreden door 

een tank. Vreselijk natuurlijk. Toch tellen we ze niet mee omdat we vasthouden aan de term operationele 

inzet. Dat betekent dat de militaire organisatie heeft nagedacht over hoe een militair over de grenzen 

wordt ingezet. Daar houden we het bij.

Het Nederlandse ministerie van Defensie ervaart de definitiekwestie ook als heel ingewikkeld. Andere lan-

den worstelen met hetzelfde probleem. De Amerikanen bijvoorbeeld hanteren formeel het onderscheid 

tussen ‘combat’ (in een gevechtssituatie) en ‘non-combat’ (buiten een gevechtssituatie). Maar ook zij 

komen op dezelfde vraagstukken uit. Dat is het tijd- en het plaatsprobleem: moet iemand zijn overleden 

tijdens de missie en in het uitzendgebied, en moet de militair zijn omgekomen op de plaats waar hij 

is aangewezen om zijn missie uit te voeren? In Nederland zeggen we daarom dat zolang een militair 

is omgekomen in het kader van zijn opdracht, het ‘officieel’ een slachtoffer is. Dan zijn uitgezonderd de 

militairen die tijdens hun vakantie een ongeluk krijgen. Dat valt niet onder de uitvoering van zijn taak.”

Waar de cijfers ontbreken
Klep: “Als je voor het totaal van de uitzendingen voor 98 procent kunt achterhalen wat het werkelijke 

aantal slachtoffers is, zijn we al heel goed bezig. Elke inzet waarover de regering of de Tweede Kamer 

min of meer openlijk heeft gesproken, oftewel waar het reguliere informatie- en besluitvormingsproces 

is gevolgd, tellen we mee. Sinds 2010 hebben we in Nederland een artikel 100-procedure die voorziet in 

de plicht voor de regering om de Staten-Generaal vooraf te informeren over de inzet van de krijgsmacht. 

Dat helpt. Daarmee is er in ieder geval altijd een klip-en-klaar besluit. Maar militairen kunnen bij wijze 

van spreken ook overlijden tijdens een geheime missie. Bijvoorbeeld een lid van het Korps Commando- 

troepen als hij een geheime opdracht uitvoert. Dat horen we wellicht nooit, want er kunnen geen officiële 

mededelingen worden gedaan over het feit dat die militair daar was. Daar moet je rekening mee houden.

Tot slot hebben we te maken met juridische claims die jurisprudentie kunnen opleveren. Dat kan voor 

Defensie een reden zijn om niet teveel te zeggen over de precieze doodsoorzaak. Er bestaat een angst 

voor claims.”

Missies met een Nederlandse bijdrage
Klep: “Sinds 1945 heeft de Nederlandse krijgsmacht bijgedragen aan 75 tot 125 missies, afhankelijk van 

hoe je rekent. Het gaat erom of je verschillende deelmissies en vervolgmissies apart telt of niet. Op dit 

moment (december 2016) zijn we betrokken bij 17 missies, maar sommige daarvan zijn twee man groot. 

Soms worden burgers van Defensie tijdelijk gemilitariseerd. Noemen we dat een missie of een personele 

bijdrage, dat is de vraag. 

Hoeveel militairen exact zijn uitgezonden sinds 1945 is moeilijk te zeggen: in ons boek tellen we ruim 

142.000 militairen tijdens ruim vijftig (vredes)missies, van wie 157 zijn omgekomen (tot en met de Uni-

ted Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo 2005).” Richard van Gils, 

onderzoeker operationeel militair optreden bij het NIMH, met wie Klep het boek schreef, telt in decem-

ber 2016 191 slachtoffers.

Klep: “De context is wel heel belangrijk om het aantal gesneuvelden te kunnen plaatsen en begrijpen. 

Mensen denken bij uitgezonden militairen nog te vaak aan een soort stripboek-realiteit. Aan militairen 

die zeven dagen per week, 24 uur per dag bezig zijn met vechten. Maar als je realistisch gaat kijken vergt 

het militaire apparaat vooral veel ondersteunende activiteiten om een relatief beperkt aantal mensen te 

kunnen laten vechten: bevoorrading, voeding, monteurs, enzovoorts. Van de honderd militairen zullen 

er misschien maar twintig echt deelnemen aan het vechten. Dat zijn vaak de infanteristen, de ‘voetsol-

daten’. Die sneuvelen daarom relatief vaak. Net als de genisten die vooruit het veld in gaan om bruggen 

en wegen aan te leggen of explosieven te ruimen. En ook die twintig militairen vechten natuurlijk niet de 

hele tijd. Een uitzending bestaat negentig procent van de tijd uit niks doen, soms zelfs uit verveling. Dat 

zet het aantal gesneuvelden in een breder perspectief.”

Een Nederlandse militair van de International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. 
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Erkenning en herdenken
Klep: “Oorlogsvoering is de meest extreme activiteit die we kennen en sneuvelen is daar een integraal 

onderdeel van. De essentie van het militaire vak is iets doen wat niemand anders doet. De krijgsmacht 

kan ‘goed’ doen, maar indien nodig dan wel mét geweld. Als je dat gegeven accepteert, kan je de verlie-

zen misschien wat beter plaatsen. Uiteindelijk is de harde werkelijkheid: als je militairen naar een vreemd 

gebied stuurt, moet je ook bereid zijn slachtoffers te accepteren. 

Mijn ervaring is dat militairen zich over het algemeen heel goed bewust zijn van de gevaren en de risico’s, 

maar dat de politiek het moeilijk vindt en afstand neemt van die ultieme consequentie: het mogelijke 

doodgaan. Het mantra ‘zij brachten het hoogste offer’ klinkt en daar blijft het te vaak bij. Het wordt dan 

nog moeilijker om over de doden te praten en te rouwen. Als militair historicus zeg ik: de werkelijkheid 

leert het tegenovergestelde. Hoe meer je indringend en nadrukkelijk herdenkt, zoals bijvoorbeeld de 

Britten doen, hoe beter de dood van een militair is te verwerken voor nabestaanden. Wat daarbij opvalt, 

is dat nabestaanden doorgaans niet verwijtend zijn. Nabestaanden begrijpen waarom hun relatie heeft 

gekozen voor dit vak. Ze snappen dat er gevochten wordt en dat er mensen bij omkomen. Ze willen weten 

wat er gebeurd is. Kennis geeft houvast, die moet je niet weghouden. 

Dat is een manier om het verhaal van de militair beter voor het voetlicht te brengen. Door erover te 

praten en het persoonlijk te maken. Tijdens politieke bijeenkomsten en met de militairen, hun thuisfront 

en veteranen.”

Bronnenprobleem
Klep: “De belangrijkste bron voor het sterftecijfer onder militairen is het ministerie van Defensie. Bij 

overlijden moet een protocol worden gevolgd. Zo is er van ieder slachtoffer een uitgebreid dossier dat 

wordt beheerd door personeelszaken. Natuurlijk gaat het hier ook om mensenwerk. Fouten komen 

voor. Belangrijk voor nabestaanden die op zoek zijn naar informatie is om te benadrukken dat vooral bij  

oudere gevallen de kans op nieuwe informatie niet groot is. Vooral gevallen van voor 1995. Dat is een 

bronnenprobleem, van sommige gesneuvelden bestaat geen of een onvolledig dossier. Soms zijn bij-

voorbeeld commandoposten van het leger onder de voet gelopen en vernietigd. Soms ging materiaal 

verloren tijdens een chaotische terugtocht, soms gewoon door slordigheid. Natuurlijk kunnen we ze wel 

helpen zoeken.

Andere belangrijke bronnen zijn het archief van het NIMH, net als het Veteraneninstituut en de Oorlogs-

gravenstichting. Nabestaanden van Korea-gesneuvelden kunnen naar het Korea-archief van het Neder-

lands Detachement Verenigde Naties.”
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De verplichte vaart
Saskia Klooster: “Toen de Tweede Wereldoorlog in Europa uitbrak, besefte de Nederlandse regering heel 

goed hoe groot het belang van de vaderlandse koopvaardijvloot was. Daarom stelde zij regels op over 

hoe de vloot beschermd en ingezet kon worden ten behoeve van het landsbelang. De vloot moest in de 

vaart blijven. Om dat te bewerkstelligen, diende deze natuurlijk bemand te worden en te blijven. Boven-

dien moest hoe dan ook worden voorkomen dat de schepen in vijandelijke handen zouden vallen. Na de 

Duitse inval in Nederland werd de handelsvloot voor de geallieerde oorlogsvoering ingezet.

Op 6 juni 1940 volgde daarom een Koninklijk Besluit: alle zeelieden moesten blijven varen voor het va-

derland. Af- of overstappen was geen optie meer. Alle dienstverbanden van de koopvaardij liepen gedu-

rende de hele oorlog door. De vaarplicht, vergelijkbaar aan de dienstplicht, was een feit. Met dát verschil 

dat zeelieden daar niet zelf voor kozen. Velen waren al op zee toen het besluit werd genomen. Het over-

grote deel van de bemanning bleef de hele oorlog varen. Dat had een enorme impact. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog werd de vaarplicht in 1942 aangescherpt met het Vaarplichtbesluit. Met dit besluit werden 

de rechten en plichten van de zeeman vastgelegd en de straffen voor het ontduiken van de vaarplicht 

geüniformeerd. Deze straffen liepen uiteen van geldboetes tot gevangenisstraf. In Nederlands-Indië gold 

de Burgerdienstplichtverordening ten behoeve van de scheepvaart.”

Administratie van de koopvaardijbemanning
Klooster: “Na de Duitse inval in Nederland nam een aantal vooraanstaande Nederlandse reders in Lon-

den direct het initiatief tot het samenstellen van een commissie. Zij wensten de controle te houden 

over de inzet van hun schepen en deze schepen in te zetten voor de geallieerde oorlogsinspanning. 

Deze commissie werd door de Nederlandse regering als adviescommissie aangesteld en kreeg de naam 

Netherland(s) Shipping and Trading Committee (NSTC). Vanaf juni 1940 zette de NSTC een volledige 

administratie op in haar kantoor in Londen. De administratie omvat onder andere alle persoonskaarten 

van de opvarenden van de Nederlandse koopvaardijvloot. Derhalve weten we dat het ongeveer 18.500 

mensen betreft waarvan 12.500 Nederlanders en 6000 onderdanen. Onderdanen waren inwoners van 

het Koninkrijk der Nederlanden die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikten. Daarnaast waren 

ook buitenlanders werkzaam bij de koopvaardij. Gedurende de oorlog waren dat er ruim 13.000, die voor 

korte of langere tijd aan boord van onze schepen dienden. De grootste groep buitenlanders waren Britten 

die bijvoorbeeld als gunner, voor de bediening van het geschut, aan boord van de Nederlandse schepen 

werden ingezet. De bemanningsleden waren namelijk niet getraind in de omgang met wapens. Daarom 

werden tijdens de oorlog cursussen voor hen verzorgd. De Aziaten - bijvoorbeeld Laskaren en Chinezen 

-  die eveneens op Nederlandse schepen werkzaam waren, zijn niet in dit aantal opgenomen, want zij 

werden niet geadministreerd.”

Slachtoffers van de Nederlandse koopvaardij (1940-1946)
Slachtoffers koopvaardij circa 3.400

Koopvaardij

> Saskia Klooster

Het vrachtschip ‘Ottoland’ liep in de Noordzee op een mijn en zonk. De opvarenden gingen aan boord van een ander schip in het konvooi.

NSA

‘Het langdurige gebrek aan
erkenning voor de koopvaardij

deed zeer’
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Slachtoffers 
Klooster: “Het slachtofferaantal van de Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog omvat 

circa 3400 personen. Dit getal is enkel gebaseerd op de zeelieden waarvan we weten dat zij in dienst van 

onze handelsvloot hebben gevaren. Loe de Jong spreekt in deel 9 van zijn standaardwerk, Het Koninkrijk 

der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, over 3300 slachtoffers onder wie 1900 Nederlanders en 1400 

onderdanen, geteld tot mei 1944. Dit cijfer omvat zowel de zeelieden die sneuvelden door oorlogsge-

weld als degenen die door overige oorzaken, bijvoorbeeld een scheepsongeval (overboord geslagen 

of in het dok verdronken), (beroeps)ziektes, ouderdom of zelfs moord (bijvoorbeeld in een vreemde 

haven) omkwamen. De Jong geeft een schatting van het aantal doden tot aan de capitulatie van Japan, 

namelijk 3600. De stichting Zeerisico 1940, nauw verbonden met de NSTC, hield eveneens cijfers bij. 

Deze stichting behandelde de uitvoering van de Zeeongevallenwet en stelde jaarverslagen op. In het 

verslag van het laatste oorlogsjaar gaf de stichting haar visie op het aantal doden: 3068, waarvan 2693 

door oorlogshandelingen. Een oorlogshandeling was bijvoorbeeld een bombardement, torpedering of 

een andere vijandelijke actie. De slachtoffers waren voornamelijk mannen in de leeftijd van 16 tot 60 

jaar. Ruim de helft van de Nederlandse schepen ging tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren. Het 

grootste deel door U-boot aanvallen.”

Terug van zee
De vaarplicht liep door tot 2 maart 1946. Klooster: “Bij terugkeer stuitte de bemanning maar al te vaak 

op onbegrip. De Nederlandse bevolking wist weinig over de lotgevallen van de handelsvloot. De belang-

stelling voor het leed van de koopvaardij ontbrak. Van erkenning voor hun inzet was nauwelijks sprake. 

Voor veel zeelieden was dit een enorme teleurstelling.

Pas in 1954 volgde voor de opvarenden van de koopvaardij een vaarplichtbeloning, ter compensatie. Zij 

kregen deze vergoeding alleen als ze tijdens de oorlog naar behoren aan de vaarplicht hadden voldaan. 

Deze kwalificatie is omstreden. Ze kregen al een ‘D’ voor desertie op hun kaart als ze te laat aan boord 

waren. Er zijn gevallen bekend waarbij iemand een dergelijk stempel kreeg, nadat hij bij aankomst in een 

buitenlandse haven had vernomen dat zijn hele familie was omgekomen en daarna halsoverkop, zonder 

toestemming, van boord was gegaan. Naar schatting maakte 6 tot 8 procent van de bemanningsleden 

zich schuldig aan desertie.

Tot 2 mei 1958 kwamen alleen zeelieden met de Nederlandse nationaliteit in aanmerking voor de vaar-

plichtbeloning. In de beschikking werd namelijk uitsluitend gesproken over de ‘Nederlander’ op wie de 

vaarplicht van toepassing was. In 1958 werd deze term gewijzigd in ‘de persoon’. Voor veel onderdanen 

uit voormalig Nederlands-Indië kwam een vergoeding echter pas in de jaren tachtig. De Nederlandse 

regering was namelijk van mening dat deze onderdanen niet gedurende de gehele oorlog vaarplichtig 

waren geweest. De Burgerdienstplichtverordening zou volgens de regering na de val van Nederlands- 

Indië haar rechtskracht hebben verloren. De Raad van State besloot in 1984 dat die visie onterecht was 

en dat ook onderdanen uit Nederlands-Indië op wie de Burgerdienstplichtverordening van toepassing 

was, in aanmerking kwamen voor een vaarplichtbeloning. Vaak kwam deze vergoeding echter zowel 

letterlijk als figuurlijk te laat. 

In 1957 werd in Rotterdam het Nationaal Koopvaardij Monument De Boeg onthuld ter herinnering aan 

de inzet van de koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog en aan de omgekomen zeelieden. Voor 

velen voelde ook dat als ‘te laat’. Het langdurige gebrek aan erkenning en de verschillen ten opzichte 

van de behandeling van veteranen van de Koninklijke Marine, waarmee tijdens de oorlog zo eendrachtig 

was samengewerkt, deden zeer.” 

Tegenwoordig bestaat door betere kennis over de omstandigheden meer begrip voor de oorlogsgeschie-

denis van de koopvaardij en de enorme inspanning die de opvarenden hebben geleverd. Geïnteresseer-

den kunnen verder lezen in Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog (1986) 

van de historicus K.W.L. Bezemer, of De Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog (1978) 

van L.L. von Münching. Meer recent verscheen het standaardwerk Anita van Dissel, Martin Elands,  

Hylke Faber en Pieter van Stolk (red.), De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd (2014), met daarin ook 

een bijdrage van Klooster. Wie meer wil weten over de koopvaardij tijdens de oorlog en de slachtoffers 

kan terecht bij het NIMH in Den Haag. Daar worden de relevante archieven beheerd en kunnen de in-

formatiespecialisten bezoekers verder helpen of verwijzen. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIMH maakten samen een digitale tentoonstelling over de 

koopvaardij in oorlogstijd getiteld de Verplichte Vaart. Deze is online te bezoeken via 

http://www.tweedewereldoorlog.nl/themas/nederlanders-wereldwijd/koopvaardij

De Manvantara in oorlogstijd, getroffen door een bom of een torpedo.
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2011, 34-37). Eveneens van haar hand 
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als informatiespecialist militaire ge-

schiedenis bij het Nederlands Insti-
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> Jan Willem de Leeuw

‘ Herdenken doe je 
genereus en dat kan 
beter een keer teveel  
zijn dan te weinig’
Het verzamelen van namen begon ten tijde van de oprichting van het Natio-

naal Indië-monument in Roermond, in 1988. Dit monument zou mede bestaan 

uit een zuilengalerij met daarop de namen van in Indië omgekomen militairen.  

Kolonel buiten dienst Jan Willem de Leeuw ontdekte na de totstandkoming van dit  

monument verschillen tussen de namenlijsten op de zuilen en die op de daarbij ge-

plaatste computerzuil. Hij vond dit niet te verkroppen. Als oud-beroepsmilitair 

met functioneel leeftijdsontslag, Nieuw-Guinea-veteraan én kind van een Indië- 

veteraan kende hij het belang van het waardig herdenken van hen die hun leven hadden 

gegeven voor ons land. Hij begon daarop een eigen onderzoek om de namen van de in 

Indië/Indonesië omgekomen slachtoffers te achterhalen.

Het leidde tot een bijna voltijds speurproject dat lastig en tijdrovend was, maar  

bovenal veel voldoening gaf omdat hij slachtoffers hun naam kon teruggeven en nabe-

staanden informatie kon verstrekken over wat met hun geliefden was gebeurd. 

Eind jaren negentig vervolgde De Leeuw zijn onderzoek met de gevallen militairen in de 

meidagen van 1940, vervolgens het verzet, de koopvaardij en de visserij, de krijgsmacht 

gedurende de Tweede Wereldoorlog en het verzet in Nederlands-Indië en de krijgsgevan-

genkampen in Azië. Op 1 november 2016 telt de database 37.162 kaarten van slachtof-

fers. En nog steeds duiken nieuwe namen op.

In zijn database beheert De Leeuw kaarten met de namen en informatie van  

genoemde slachtoffers. De Leeuw noemt dit zelf de EMR-database, een afkorting van 

Erelijst, Meidagen 1940 en Roermond 1945-1962. Momenteel verwerkt hij de gegevens 

van de slachtoffers van de strijd tegen Japan in de database, op basis van Japanse regis-

tratiekaarten die bij het Nationaal Archief berusten en zijn vertaald door Kaori Maekawa.
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Geen bron hetzelfde
De Leeuw denkt niet dat zijn database ooit een eindstand zal kennen ondanks 

zijn intensieve speurwerk via het nagaan van bestaande lijsten, archieven, lite-

ratuur, gedenkboeken van militaire eenheden en soms zelfs met journalistieke 

onderzoeksmethoden als het opbellen van iemand met dezelfde achternaam in 

een klein dorp, in de hoop dat die persoon hem verder kon verwijzen. “Er zul-

len altijd namen ontbreken, de database zal nooit compleet zijn. Het onderzoek 

naar cijfers geeft ons nieuwe inzichten en brengt nieuwe namen en feiten boven 

tafel. Maar we weten ook een heleboel niet, of niet helemaal zeker.” Sommige 

slachtoffers staan niet geregistreerd, of op een verkeerde plaats. Dan loopt het 

spoor dood. Andere slachtoffers staan wel beschreven, maar de informatie is niet 

ondergebracht binnen een bepaald patroon of een systematiek. Bijvoorbeeld een 

verschillende schrijfwijze van een naam of plaatsnaam. Ook bestaan sommige 

bronnen niet langer, zoals het Rode Kruis-archief in Bezuidenhout (Den Haag) dat 

is vernietigd door een bombardement tijdens de oorlog. Soms spreken bronnen 

elkaar ook tegen. De Leeuw: “Doordat deze inventarisatie voor het monument in 

de tachtiger jaren begon, waren veel potentiële getuigen reeds overleden waardoor 

de juistheid van de individuele verhalen niet altijd onderbouwd kon worden met 

getuigenverklaringen.”

Om die reden houdt De Leeuw op de kaart van het slachtoffer alle bronnen bij die 

melding maken van die naam in de EMR-database. Zo kan de informatie altijd 

geverifieerd worden of de zoektocht een vervolg krijgen. Een ander hulpmiddel 

daarbij zijn de meer dan 1000 codes die hij zelf heeft gemaakt, zodat eenheden die 

een ander nummer hebben, maar wel met elkaar waren verbonden in de militaire 

praktijk, ook in de database kunnen worden gelinkt. 

Een hommage
Het onderzoek naar aantallen leidt linksom of rechtsom tot de vraag wie wel en 

niet op te nemen. De Leeuw kiest daarin nadrukkelijk voor een inclusieve aanpak, 

omdat zijn database boven alles tot doel heeft om erkenning te geven aan de 

slachtoffers en het mogelijk maken van herdenken voor nabestaanden. Hij neemt 

daarom alle Nederlanders op die zijn omgekomen tijdens het uitvoeren van een 

militaire taak in dienst van het koninkrijk. Wat betreft de discussie over wie ‘Neder-

lander’ is, kiest hij voor de definitie uit de Vaarplichtwet van 1940. 

Dat betekent dat in zijn database ook de namen zijn opgenomen van enkele bur-

gers (niet militairen) zoals een verpleegkundige, een informant of een tolk. En 

het bevat slachtoffers die niet zijn gesneuveld, maar op een andere manier zijn 

omgekomen. Soms ook na het conflict, maar wel als gevolg daarvan. Hoewel voor 

de namenlijst voor het monument een afbakening in tijd gold, zegt De Leeuw: 

“Sommigen zijn later overleden, maar wél als gevolg van de oorlog. Ik heb ze 

daarom wel opgenomen. Het belangrijkste is niet het cijfer of een eindstand, maar 

dat we ons tot het uiterste inspannen om recht te doen aan de slachtoffers en hun 

nabestaanden.”

De Leeuw zegt over zijn database: “Het beoogt een hommage te zijn aan de 

slachtoffers, aan hen die hun leven gaven. Bij twijfel geef ik de betrokkene daarom 

vaak het voordeel van de twijfel. Herdenken doe je genereus en dat kan beter een 

keer te veel zijn dan te weinig.”

De database van Jan Willem de Leeuw is momenteel te raadplegen bij het Nationaal 

Comité 4 en 5 mei, het NIOD, het NIMH en het Veteraneninstituut.
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Meidagen
De aanval van Nazi-Duitsland op 10 mei 1940 betekende oorlog voor Nederland. De Nederlandse krijgs-

macht, die sinds augustus 1939 was gemobiliseerd, kon de Duitse invasie niet stoppen. Vier dagen lang 

werd hevig gevochten, tot Duitsland Rotterdam bombardeerde en dreigde hetzelfde te doen met de stad 

Utrecht. Daarop staakte Nederland op 14 mei (met uitzondering van Franse troepen in de provincie Zee-

land) de strijd. Een dag later werd de capitulatie ondertekend.

Martin Elands: “Het zijn Nederlandse militairen die op eigen grondgebied zijn omgekomen in hun strijd 

om te voorkomen dat Nederland werd bezet. De meesten zijn gesneuveld tijdens gevechtshandelingen 

of door oorlogsgeweld. Een enkeling kwam om het leven door een ongeval of door eigen vuur. Het aantal 

omgekomen Nederlandse militairen is vrij precies vastgesteld, zo rond de 2200. Het zijn Nederlandse 

mannen, voor het merendeel van de landmacht, die zijn omgekomen tijdens de vier, vijf dagen dat is 

gevochten.”

Schattingen en schemerzones
Elands: “2200 à 2300 wordt het meest genoemd als het gaat om het aantal omgekomen Nederlandse 

militairen tijdens de meidagen van 1940. Loe de Jong gebruikte een soortgelijk getal en ook in het stan-

daardwerk Mei 1940, de strijd op Nederlands grondgebied (1990) onder redactie van Piet Kamphuis en 

Herman Amersfoort van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Koninklijke Landmacht wordt dit cijfer 

aangehaald.

Het blijft natuurlijk lastig uit te leggen waarom we 75 jaar na dato niet tot op de persoon nauwkeurig 

kunnen vertellen wie door welke oorzaak om het leven is gekomen in de meidagen. Dat wekt de indruk 

alsof de overheid het niet belangrijk genoeg vindt. Terwijl het vooral te maken heeft met de kwaliteit van 

vastleggen en soms met het kwijtraken van documenten. Dat kon het gevolg zijn van oorlogshandelin-

gen. Soms is het ook slordigheid. De verkeerde spelling van een naam, dat kan heel pijnlijk en vervelend 

zijn. Dat is niet altijd verwijtbaar maar je moet het wel goed uitleggen. Ik vind het belangrijk dat openlijk 

gecommuniceerd wordt over de cijfers, ook wanneer ze niet geheel betrouwbaar zijn. Cijfers fascineren 

mensen enorm. Het is moeilijk uit te leggen waarom het niet helemaal compleet is. Gelukkig praat je 

over uitzonderingen. 

We gebruiken wat betreft de meidagen van 1940 een op de beschikbare bronnen gebaseerde schatting, 

omdat we het precieze aantal niet met zekerheid weten en ook nooit zullen weten. Een precies getal sug-

gereert nauwkeurigheid die we niet kunnen waarmaken. Ook alle bronnen samen leveren niet een volle-

dig plaatje op. Dat heeft soms ook te maken met een verschil in definitie of zelfs een interpretatieverschil. 

Wanneer een militair tijdens de meidagen meevocht en gewond raakte en een jaar later overleed aan zijn 

Militaire slachtoffers van de meidagen
Nederlandse militairen in de meidagen van 1940 circa 2.200

Militaire slachtoffers van het conflict in Nieuw-Guinea
Militairen in Nederlands Nieuw-Guinea (1950-1962)  ruim 100

Defensie in de meidagen 1940/  
conflict Nieuw-Guinea (1950-1962)

> Martin Elands

‘Vanwege het ontbreken van
eenduidigheid is het extra mooi

hoe we in Nederland 
herdenken op 4 mei’

Foto van zes veldgraven van Nederlandse militairen te Mill, mei 1940. De leesbare namen zijn: H.J.C. Sips, J.C. Roelands, P.J. Paulussen, L.A.A. Carpay.
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verwondingen, is het de vraag of hij is meegeteld. Daarnaast worden de doden niet altijd consequent als 

militair dan wel als burger opgenomen. Dan gaat het om militairen die de strijd overleefden en een jaar 

later omkwamen tijdens een bombardement. Meestal worden zij gezien als burgerslachtoffer, omdat 

zij inmiddels waren gedemobiliseerd, maar andere onderzoekers nemen hun militaire status wel mee. 

Dat speelt niet zozeer een rol als het gaat om het vaststellen van het aantal omgekomen militairen in de 

meidagen, als wel om het aantal omgekomen militairen tijdens de oorlog. Zo waren er bijvoorbeeld veel 

gedemobiliseerde militairen tijdens de oorlog actief in het verzet. Gesneuvelde leden van de gewapende 

tak van het verzet, zoals de knokploegen en de Binnenlandse Strijdkrachten worden als militair slachtof-

fer beschouwd omdat zij gemilitariseerd werden. Om die reden wordt het ook belangrijk geacht om een 

onderscheid te maken tussen het gewapende verzet en ander verzet. Daarom zijn verschillende definities 

en interpretaties mogelijk die tot verschillende tellingen leiden. Vanwege het op onderdelen ontbreken 

van eenduidigheid over status en definitie is het extra mooi hoe we in Nederland herdenken op 4 mei. 

Militairen, verzetsmensen, vervolgingsslachtoffers of burgers, dat maakt dan niet meer uit. Dan komt 

alles bij elkaar.”

Op zoek naar meer informatie
Elands: “Inmiddels zijn veel mooie overzichtswerken geschreven over de meidagen. Bijvoorbeeld het al 

eerder genoemde Meidagen 1940. De strijd op Nederlands grondgebied, maar ook Gevallen voor Nederland, 

Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940 (2012) van kolonel buiten dienst Jan Willem de Leeuw. De 

Leeuw heeft door intensief speurwerk in zijn eigen tijd alle namen van omgekomen militairen van de 

meidagen uitgezocht, gecontroleerd en voorzien van achtergrondinformatie opgenomen in een database. 

Nabestaanden die op zoek zijn naar meer informatie kunnen natuurlijk terecht bij het ministerie van 

Defensie, de website van de Oorlogsgravenstichting, de digitale Erelijst van Gevallenen 1940-1945 van 

het parlement, herdenkingsboeken van eenheden die vochten in de meidagen en de Gedenkrol van de 

Koninklijke Marine 1939-1962. Tot slot kunnen zij terecht bij het Nederlands Instituut voor Militaire His-

torie, waar de experts hen altijd kunnen helpen.”

Nieuw-Guinea
Indonesië werd op 27 december 1949 onafhankelijk van Nederland. Het westelijk deel van Nieuw-Guinea 

bleef echter buiten de soevereiniteitsoverdracht en bleef bij Nederland horen. In de twaalf jaar na de 

overdracht werd de relatie tussen Indonesië en Nederland steeds vijandelijker, met als inzet ook Nieuw- 

Guinea. Het conflict rond dit ‘laatste stukje van Indië’, dat vanaf 1960 een steeds sterker militair karakter 

had gekregen, werd dankzij druk van de Verenigde Staten en bemiddeling van de Verenigde Naties be-

eindigd met een wapenstilstand op 15 augustus 1962: het verdrag van New York. Dit verdrag bepaalde 

dat het gebied na een overgangsbeheer door de Verenigde Naties op 1 mei 1963 aan de Indonesische 

autoriteiten werd overgedragen.

We weten vrijwel alles
Elands: “Tussen 1958 en 1962 heeft Nederland grofweg dertigduizend militairen naar Nieuw-Guinea ge-

stuurd, zowel dienstplichtigen als beroepsmilitairen. De meesten van hen hebben gediend in de laatste 

fase van het conflict, toen de dreiging het grootst was. Tot 1962 is niemand gesneuveld, dat is alleen in 

het laatste jaar gebeurd. Toen zijn aan Nederlandse zijde 15 militairen (9 Nederlanders en 6 Papoea’s) 

door gevechtshandelingen om het leven gekomen. 94 militairen zijn in de jaren 1950-1962 omgeko-

men als gevolg van ziekte en ongevallen. Bijvoorbeeld door ongelukken waarbij militaire vliegtuigen zijn 

neergestort. En door ongevallen die soms voorvielen vanwege de moeilijke omstandigheden waarin de 

militairen moesten werken, en door vermoeidheid of onoplettendheid. Zo zijn mariniers verdronken 

en militairen overleden aan tropische ziekten. De inzetomstandigheden waren behoorlijk primitief. Alle 

slachtoffers zijn mannen. Verhoudingsgewijs waren veel van hen werkzaam bij de marine, waartoe ook 

het Korps Mariniers behoort.

We weten vrijwel alles van de omgekomen Nederlandse militairen in Nieuw-Guinea. We hebben daarvoor 

als bron de grondige stafstudies over de inzet op Nieuw-Guinea, in te zien bij het Nederlands Instituut 

voor Militaire Historie. Door toevoegingen en correcties in de loop van de jaren hebben we een redelijk 

compleet beeld. We weten vrij nauwkeurig hoe iemand is omgekomen. Dat maakt echter nog niet altijd 

een einde aan de discussie of iemand een slachtoffer van het militaire conflict is, of dat andere factoren 

gelden als doodsoorzaak.”

Patrouille van mariniers in Nieuw-Guinea in 1962.
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Jan Willem de Leeuw
Elands: “In het overzichtsboek Afscheid van Nieuw-Guinea hebben we de namen van alle omgekomen 

militairen opgenomen. Wij kwamen uit op 109 slachtoffers. Dat wil niet zeggen dat er met zekerheid 

geen naam door de mazen van het net kan zijn geslipt, maar het beschikbare onderzoek, het gegeven 

dat het om een relatief klein aantal mensen gaat en dat we van hen uitgebreide dossiers hebben, geeft 

ons een goed beeld.  

De cijfers zijn later nog eens uitgezocht door kolonel buiten dienst Jan Willem de Leeuw, zelf Nieuw-Gui-

neaveteraan. De Leeuw heeft na zijn pensioen aanvullend onderzoek verricht om alle namen te kunnen 

weergeven op het Indië-monument in Roermond. Hij heeft daarvoor defensiearchieven, herdenkingsboe-

ken van de bataljons en verschillende lijsten geraadpleegd en ook oproepen gedaan en contact gehad 

met veteranen. Als dan iemand ontbreekt, vullen veteranen dat zelf aan. Dat is een reparatiemogelijk-

heid. Soms kwam hij achter dubbele vermeldingen, verkeerd gespelde namen of (via via) op een enkele 

naam die blijkbaar nog niet eerder voorkwam in officiële stukken. Wat heel bijzonder is aan het monni-

kenwerk van De Leeuw, is dat hij publicaties en lijsten met elkaar heeft vergeleken. Zo heeft hij omissies 

eruit kunnen halen en vergissingen en tikfouten kunnen herstellen. In oorlogstijd zijn andere belangen 

soms groter dan het zorgvuldig omgaan met je archief. Het blijft mensenwerk, dat geldt ook voor de rap-

portages van het ministerie van Defensie. Het nadeel van dit soort onderzoeken is dat het zo ontzettend 

tijdrovend is. Niemand gaat dit voor grote conflicten nog eens overdoen.”

Papoeastrijders
Elands: “Wat het onderzoek naar omgekomen militairen tijdens het conflict rond Nieuw-Guinea even-

eens lastig maakt, is dat daarbij aan Nederlandse zijde ook Papoeastrijders zijn omgekomen. Dat waren 

natuurlijk geen Nederlanders, maar zij vochten wel aan Nederlandse zijde, ‘schouder aan schouder’, 

zoals De Leeuw het zegt. Voor de veteranen was het heel belangrijk dat zij ook erkenning zouden krijgen. 

Dat lukte echter niet. Vaak waren hun namen niet bekend. 

Het is nog altijd het meest gehoorde verwijt onder Nieuw-Guineaveteranen. Ze hebben het gevoel dat 

zij de Papoeabevolking destijds in de steek hebben moeten laten. Nederlandse militairen hadden vaak 

intensief samengewerkt met de lokale bevolking, als arbeidskracht, gids, tolk of medestrijder. De Pa-

poea’s waren onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden en onder internationale druk moesten de 

Nederlandse militairen in 1962 vertrekken. Zij hadden het gevoel de beloften aan deze mensen niet te 

zijn nagekomen. Dit heeft tot schuldgevoel geleid. Inmiddels is om die reden bij het Indië-monument 

in Roermond een plaquette aangebracht ter herinnering aan de omgekomen Papoea’s in Nederlandse 

dienst. 

Nieuw-Guineaveteranen zijn over het algemeen heel actief, ook na hun diensttijd. Ze komen nog regel-

matig bijeen en tweederde van hen is aangesloten bij het Veteraneninstituut. Een deel is daarnaast ook 

nog actief in het gebied zelf. Ze steunen daar hulpprojecten, bijvoorbeeld in de vorm van het slaan van 

waterputten en het oprichten van kraamklinieken, uit liefde voor het land en de bevolking.”
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Joden uit Nederland
Pim Griffioen: “We weten dat voor de oorlog 140.000 Joden in Nederland woonden. Driekwart van hen 

heeft de oorlog niet overleefd. Joden werden door de nazi’s vervolgd om wie zij waren, de gehele Eu-

ropese Joodse bevolkingsgroep, in al zijn samenstellingen. Dat wil zeggen: ook ouderen, ook baby’s. 

Dat is het verschil met andere slachtoffers (met uitzondering van Roma en Sinti). Joden werden in Ne-

derland afgescheiden van de maatschappij, gedwongen hun bezittingen in te leveren, gevangen gezet 

en via kampen in Nederland, zoals doorgangskamp Westerbork, naar werk- en vernietigingskampen in 

het oosten gedeporteerd. De meeste Joodse slachtoffers uit Nederland zijn om het leven gebracht in 

Auschwitz-Birkenau en Sobibor, de overigen in Bergen-Belsen, Buchenwald, Mauthausen, Theresienstadt 

of in werkkampen waarnaar zij werden overgebracht, nadat zij eerst naar een van de eerdergenoemde 

concentratie- of vernietigingskampen waren weggevoerd.”

Een meerderheid van hen werd bij aankomst in de kampen onmiddellijk vermoord. Zij werden vergast. 

De anderen moesten dwangarbeid verrichten onder verschrikkelijke omstandigheden. Zij kwamen om 

het leven door mishandeling,  bij executies, als strafmaatregel of vergeldingsactie of als gevolg van hon-

ger, ziekte en uitputting. “Het gaat om een niet voor te stellen aantal mensen, alleen al uit Nederland. 

Te vaak hoor ik mensen zeggen dat het ‘ruim 100.000’ Joden waren, terwijl het om minstens 102.000 

mensen gaat. Ik vind dat je dit getal daarom niet zo makkelijk mag afronden.”

De Shoah in Nederland
Griffioen: “Het aantal slachtoffers van de Shoah uit Nederland ligt tussen de 102.000 en 103.000 volgens 

het informatiebureau van het Rode Kruis. Dit cijfer wordt door historici gebruikt in combinatie met cijfers 

van de volkstellingen van 1930 en 1947 en de Duitse registratie van 1941. Volgens de Duitse verordening  

6/1941 werden alle Joden (volgens de definitie van de nazi’s) in Nederland geregistreerd. Uiteindelijk was 

de toestand op 1 oktober 1941 als volgt: 140.001 Joden, van wie 117.999 Nederlanders, 14.381 Duitsers 

(merendeels vluchtelingen) en 7.621 overige nationaliteiten. Het uitgebreide cijfermateriaal is terug te 

vinden in Statistiek der bevolking van Joodschen bloede in Nederland, in het voorjaar van 1942 samenge-

steld door de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, een Nederlandse overheidsinstelling, aan de 

hand van de formulieren van aanmelding.

Na de oorlog heeft het Rode Kruis onderzoek gedaan naar overlevenden. In de periode 1945 tot 1952 

hebben zij van alle Joden individueel het lot uitgezocht, op basis van transportlijsten en getuigenverkla-

ringen. De laatste bron werd gebruikt voor het achterhalen van gegevens die niet waren opgeslagen. Zo 

leerde het Rode Kruis door gesprekken met een oud-gevangene van Auschwitz-Birkenau dat vanaf begin 

maart 1943 tot eind juli dat jaar geen treinen uit Nederland aankwamen in Birkenau. Dat was aanleiding 

om verder te zoeken. Daarop kon men vaststellen dat de treinen uit Westerbork in die periode naar 

vernietigingskamp Sobibor reden. Van de 34.313 Joden uit Nederland die aankwamen in Sobibor hebben 

slechts 18 mensen het overleefd.

Joodse slachtoffers 1940-1945
Joodse slachtoffers uit Nederland: 102.000 - 104.000

Joden

> Pim Griffioen 

Een Joodse familie bij het sportcomplex op het Amsterdamse Olympiaplein, in afwachting van deportatie naar Kamp Westerbork. 20 juni 1943. 
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De transportlijsten waarop het Rode Kruis zich baseert, zijn opgesteld in opdracht van de bezetter. Ze 

vertonen enkele onduidelijkheden, maar zijn verder een goede bron voor de aantallen. Wat wel van be-

lang is: het ging de Duitsers om aantallen, niet om namen. Als het juiste aantal maar op de trein ging, 

werd er verder niet meer naar de lijst gekeken. Het komt dus wel voor dat namen niet kloppen, want 

natuurlijk werd daar wel eens mee gesjoemeld. In dit cijfer zijn ook Nederlandse Joden opgenomen die 

in het buitenland zijn opgepakt. Vaak tijdens een ontsnappingspoging in België, Frankrijk, of aan de 

Zwitserse grens. De Zwitserse douane heeft vele Joodse vluchtelingen teruggestuurd, onder wie de twee-

lingbroer van de historicus Loe de Jong. We weten dat ongeveer 2000 Joden op een dergelijke manier 

alsnog zijn gepakt en de oorlog niet hebben overleefd.”

Het Joods Monument
Griffioen: “Wat betreft het slachtofferaantal zeg ik: het zijn er in ieder geval meer dan 102.000. Dat is het 

absolute minimum. Zelf ben ik geneigd de schatting eerder omhoog bij te stellen: 103.000 tot 104.000, 

als je ook andere groepen meerekent die niet via Westerbork zijn gedeporteerd. Een nog nauwkeuriger 

benadering van het aantal is wel mogelijk, maar het is de vraag wie je meerekent. Je was Jood als je viel 

onder de criteria die de bezetter hanteerde. Als je maximaal twee Joodse grootouders had werd je niet 

vervolgd, tenzij je op 9 mei 1940 getrouwd was met een Joodse partner of lid was van een Joodse kerkelij-

ke gemeente. Vanaf drie grootouders gold je zelf als Jood en werd je vervolgd. Van die slachtoffers kennen 

we de aantallen op basis van de deportatielijsten tussen 10 mei 1940 en 8 mei 1945. Maar niet iedereen 

is gedeporteerd en niet iedereen is vermoord. 

In 2005 werd het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland opgericht. Sinds 2012 is het 

formeel onderdeel van het Joods Historisch Museum, dat de website beheert. In 2015-2016 werd dit mo-

nument vernieuwd en de naam gewijzigd in Joods Monument, waarin ook de gegevens van een andere 

website, Community Joods Monument, zijn opgenomen. Het is onder meer bedoeld als alternatief her-

denkingsmonument voor Joden die geen of een onbekend graf kregen. Zij zijn tijdens de oorlog wegge-

voerd, omgebracht en naamloos verdwenen. “Het Joods Monument bevat inmiddels gegevens van circa 

103.000 Joden die de Duitse bezetting en vervolging niet overleefden. Maar er zijn ook omgebrachte 

Joden met een graf. Daarom worden alle personen die tijdens de Duitse bezetting in Nederland als Joden 

zijn vervolgd en de Shoah niet hebben overleefd, opgenomen in het monument. Daartoe behoren ook zij 

die in deze periode binnen de Nederlandse landsgrenzen zijn omgekomen. Ik sluit me daar graag bij aan.

Het definitieprobleem gaat ook om tijd. Wanneer hield de oorlog echt op? De dodenmarsen in het mid-

den van Duitsland gingen door nadat het zuiden en oosten van Nederland waren bevrijd. Veel mensen 

vonden daarbij alsnog de dood. Soms werden deze mensen bevrijd, maar waren zij al in zo’n slechte 

conditie, dat zij vlak daarna of maanden later overleden als gevolg van de ontberingen. Officieel is dat na 

de oorlog. De vraag is of ook deze mensen wel zijn meegenomen in de cijfers.”

Andere Joodse slachtoffers
Griffioen: “Ik ben geneigd niet alleen te kijken naar gedeporteerde en vermoorde Joden, maar ook naar 

andere slachtoffers. Bijvoorbeeld zelfdoding als gevolg van de dreiging van de nazi’s. We zien dat het 

aantal Joden dat zelf uit het leven stapte, stijgt en daalt met het verloop van de dreiging voor Joden 

tijdens de oorlog. In 1940, bij het begin van de Duitse bezetting, was het aantal suïcides onder Joden 

tenminste 246. In het jaar 1941 zijn 39 gevallen bekend toen de dreiging die uitging van de Jodenver-

volging iets minder leek. Het aantal zelfmoorden nam weer toe bij aanvang van de deportaties in 1942: 

248 mensen en 165 mensen in 1943. Er zijn in totaal minstens 698 suïcides onder Joden in de eerste 

drie oorlogsjaren, dat is disproportioneel. Ik tel deze doden daarom mee in het slachtofferaantal van de 

Shoah. Niet als daad van verzet, wel als slachtoffer. In 1997 verscheen een artikel over het onderwerp van 

Wout Ultee en Ruud Luijkx, ‘De schaduw van een hand: joods-gojse huwelijken en joodse zelfdodingen in 

Nederland 1936-1943,’ in De organisatie van de bezetting (onder redactie van Henk Flap en Wil Arts). Dat 

is een interessant werk voor mensen die meer willen weten over het aantal zelfdodingen.

Ook zijn waarschijnlijk niet in het cijfer van het Rode Kruis opgenomen de gearresteerde individuen die 

in Nederland zijn veroordeeld en geëxecuteerd. Zij hebben vaak een graf in Nederland.

Andere slachtoffers die niet voorkomen op de deportatielijsten, zijn de duizenden Joden die na de Ne-

derlandse capitulatie in mei 1940 in paniek een poging deden om naar Engeland te vluchten, vaak via 

IJmuiden. Ze probeerden aan boord van een schip te komen of met een eigen bootje Nederland te verla-

ten. Van Loe de Jong weten we dat ongeveer 400 Joden daarin slaagden, maar anderen zijn toch gepakt 

of verdronken. De bekende kunsthandelaar Goudstikker viel aan boord van een schip ’s nachts door een 

openstaand luik dood in het ruim. Dat zijn gevallen die moeilijk in de definitie oorlogsslachtoffer passen, 

Joden bij een deportatietrein in Kamp Westerbork.
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maar toch zijn het slachtoffers van de Jodenvervolging, want zij namen een ontsnappingspoging, omdat 

zij wisten dat zij van de Duitse bezetter en zijn antisemitische politiek niets goeds hadden te verwachten.

Tot slot zijn er slachtoffers waarvan je je kan afvragen of ze zijn opgenomen in de hierboven genoemde 

schatting. Kamp Vught werd in januari 1943 in gebruik genomen. Maar het concentratiekamp was toen 

nog lang niet klaar. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen ramen zaten in de barakken, terwijl die eerste 

winter streng was. Minstens 116 Joodse gevangenen, voornamelijk kinderen en ouderen, zijn daar omge-

komen door kou en ziekten. Zij zijn in het bos begraven en later, toen het crematorium was afgebouwd, 

opgegraven en gecremeerd.

Begin september 1942 werden 175 Joden opgesloten in Ellecom, een politieschool voor Nederlandse 

SS-ers nabij Arnhem. We weten dat de mensen daar afschuwelijk werden behandeld. Zij zijn later naar 

Westerbork gebracht, maar een deel is als gevolg van uithongering en mishandelingen al in Ellecom of 

kort na aankomst in Westerbork overleden. Zij stierven dus geen natuurlijke dood, maar zijn ook niet op 

de transportlijsten terug te vinden. 

Vast staat dat in totaal 751 Joden in Kamp Westerbork zijn overleden. Aanvankelijk werden de overle-

denen begraven op de Joodse begraafplaats van Assen. Later echter werden zij net buiten het Kamp 

Westerbork gecremeerd.

Dan zijn er de gevallen waarvan we bijna zeker weten dat ze niet in de tellingen van oorlogsslachtoffers 

zijn meegenomen. Mensen die na de oorlog ziek bleven als gevolg van het kamp of slechte medische 

omstandigheden tijdens de oorlog en daardoor jong overleden. Mensen die de oorlog mentaal nooit 

meer te boven kwamen en in een depressie belandden. Dit zijn ook slachtoffers van de oorlog en de 

Shoah, al is dat minder goed te herleiden.”

Verder zoeken en lezen
Griffioen: “Het laatste cijfer dat we niet kennen is het aantal slachtoffers dat is omgekomen in onderduik 

en niet is aangegeven vanwege de gevaren. Voor Nederland ontbreekt het echter aan een monografie 

over de respons van Joden zelf op de vervolging, zoals onderduik en ontsnappingspogingen. Daar werk 

ik momenteel aan.”

Nabestaanden en andere belangstellenden kunnen informatie zoeken in en zelf informatie toevoegen 

aan het Joods Monument. Ook kan informatie over individuele lotgevallen worden gevonden bij het  

Nederlandse Rode Kruis of in de cartotheek van de Joodse Raad. Deze is in te zien bij het Rode Kruis, het 

Joods Historisch Museum en bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Andere relevante bronnen zijn 

de deels bewaard gebleven kamparchieven van Westerbork en Vught, die bij het NIOD zijn te raadplegen. 

Verder lezen kan ook in deel 8 van Loe de Jongs Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 

en in het werk van Ben Braber (1990) Zelfs als wij zullen verliezen. Dat boek bevat een appendix ‘Erelijst 

van gevallenen, Joden’.
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Vervolging in Nederland
Roma en Sinti zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog als groep vervolgd en slachtoffer geworden van  

genocide. De nazi’s beschouwden hen als een minderwaardig ras. Met de rassenwetten van Neurenberg 

in 1936 werd bepaald dat iemand met twee of meer voorouders ‘met zigeunerbloed’ als ‘zigeuner’ moest 

worden gezien en werd daarmee het slachtoffer van discriminatie, uitsluiting en vervolging. Net als Joden 

werden ‘zigeuners’ door de nazi’s in heel Europa systematisch vervolgd en vermoord.

In Nederland werden Roma en Sinti de eerste jaren van de bezettingsperiode gespaard, tot in 1943 

een trekverbod werd ingesteld voor woonwagenbewoners, onder wie veel Roma en Sinti. Ze moesten 

verplicht verhuizen en werden ondergebracht in een van de 27 daartoe ingestelde bewaakte verzamel-

kampen. Een jaar later, op 16 mei 1944, werden deze kampen op bevel van de bezetter bij een landelijke 

razzia ontruimd. De bewoners werden naar Kamp Westerbork gebracht. Die dag werden 578 mensen 

uit alle delen van Nederland opgepakt en afgevoerd naar Westerbork. Onder hen waren complete ge-

zinnen. In doorgangskamp Westerbork werd vervolgens bepaald welke woonwagenbewoners het etiket 

‘zigeuner’ kregen. Ongeveer de helft bleek geen Roma en Sinti te zijn, maar zogenoemde ‘arische’ woon- 

wagenbewoners. Zij werden kort na aankomst vrijgelaten. Van de overgebleven Roma en Sinti werden 

64 personen vrijgesteld van deportatie omdat ze in het bezit waren van een buitenlands (vooral Zwitsers 

en Italiaans) paspoort. Op 19 mei werden de overige 246 ‘zigeuners’ vanuit Westerbork in veewagens 

op transport gesteld naar Auschwitz-Birkenau, waar zij werden opgesloten in een kamp, afgezonderd 

van andere gevangen. Een groot deel van hen is omgekomen door vergassing na de ontruiming van dit 

zogeheten ‘zigeunerkamp’ in de nacht van 2 op 3 augustus 1944. Een ander deel is overgebracht naar 

werkkampen, waar zij dwangarbeid moesten verrichten. In totaal zijn 215 Roma en Sinti uit Nederland 

vergast of omgekomen door mishandeling, ziekte en uitputting. Slechts 31 van de weggevoerde ‘zigeu-

ners’ overleefden de oorlog.

Na de oorlog is het lot van Roma en Sinti lang een onderbelicht onderdeel van de vervolgingsgeschiede-

nis gebleven. Roma en Sinti bleven aangeduid met het scheldwoord ‘zigeuner’ dat van oudsher ‘rond-

trekkende bandiet’ betekent.

Zwijgen
Lalla Weiss: “Wat gebeurd is tijdens de oorlog, daar wordt bij ons niet over gesproken. Bij de Sinti 

spreek je niet over de pijn, het verdriet, het verlies. Het is een soort geheim dat in de lucht hangt. Ook 

is onze gemeenschap nogal naar binnen gericht. Dat heeft een geschiedenis. Je kan het vergelijken met 

een situatie waarin je heel lang tegen een kind zegt dat hij niet mee mag spelen. Op een dag wíl hij niet 

eens meer meedoen. De angst is heel sterk dat anderen misbruik maken van wat ze over je weten. Een 

wantrouwen. De nazi’s hebben ons extra kunnen vernederen omdat ze wisten hoe belangrijk reinheid en 

kenmerken als lange haren bij vrouwen zijn in onze cultuur: ze schoren Roma en Sinti kaal en de mensen 

werden gedwongen uit een trog te eten. Tegenover niet-Sinti wordt daarom nog meer verzwegen. Veel 

blijft binnen onze groep. 

Roma en Sinti-slachtoffers 1940-1945
Slachtoffers Roma en Sinti: 215

Roma en Sinti

> Lalla Weiss

Het Sinti-meisje Settela Steinbach werd op 19 mei 1944 vanuit Westerbork naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Daar werd ze in de nacht van 2 op 3 

augustus vermoord. Deze foto is een still uit de Westerbork-film van Rudolf Breslauer
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Bovendien zit er een cultuurverschil in de manier van overdracht van ons verleden. In een gemiddeld 

museum wordt de geschiedenis verteld aan de hand van teksten, foto’s en videomateriaal. Maar veel 

Roma en Sinti geloven dat je de naam van overleden personen niet moet opschrijven en dat je hun foto’s 

niet mag laten zien aan mensen buiten de familie. Dat betekent dat je Roma en Sinti echt moet vragen 

of ze het goed vinden dat familiefoto’s of andere afbeeldingen worden gebruikt in het openbaar. En dat 

je vormen moet kiezen waar wij ons in herkennen. Wij gebruiken bijvoorbeeld liever muziek. Er zijn ge-

lukkig wel heel mooie voorbeelden van materiaal over de geschiedenis van Roma en Sinti, met name van 

de laatste jaren. Bijvoorbeeld de documentaire Een stukje blauw in de lucht van Bob Entrop (mei 2007). 

De laatste jaren is de Roma en Sinti-gemeenschap opener geworden naar burgers. Ouderen zijn soms 

verbitterd over hoe zij tijdens en na de oorlog zijn behandeld. De jonge generatie heeft daar minder last 

van.”

Herdenken en vieren
Weiss: “Het transport naar Westerbork tijdens de oorlog heeft een aardbeving teweeggebracht in de 

Roma en Sinti-gemeenschap. Toch was het voor ons heel lang niet gebruikelijk om het voormalig door-

gangskamp of bijvoorbeeld Auschwitz te bezoeken: je gaat niet terug naar zo een vreselijke plek. Het is 

te pijnlijk, er leeft teveel schaamte. Dat betekent niet automatisch dat de geschiedenis wordt vergeten. 

De plek die de oorlog inneemt, was en is nog steeds heel groot. 

Ik vind het belangrijk dat Roma en Sinti wel genoemd worden als slachtoffers. Als groep die is uitgeslo-

ten, vervolgd en vermoord. Het gaat dan niet om de aantallen. Ieder persoon die is omgekomen is er een 

teveel. Het gaat erom dat wordt verteld dat zij ook vervolgd zijn. 

Onder elkaar herdenken we de slachtoffers op veel verschillende dagen door het jaar heen: op christelijke 

feestdagen, de datum van het transport naar Auschwitz, de nacht van 2 op 3 augustus en natuurlijk op 

4 mei. Elk jaar in het laatste weekend van juli gaan we naar een mis in Roermond, ter nagedachtenis van 

alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een pastoor van het woonwagenpastoraat neemt daartoe 

het voortouw. Voor alle doden, inclusief Roma en Sinti. 

5 mei 1945 was de bevrijding van Nederland. Maar niet van ons. Het leven werd zwaarder dan voor de 

oorlog. Veel  Roma en Sinti wonen in gemeenschappen in kleine dorpen. Dezelfde ambtenaren die tij-

dens de oorlog meehielpen aan de maatregelen tegen Roma en Sinti, zaten daar ook na de oorlog nog op 

hun post. Achter dezelfde bureaus. We hebben 5 mei daarom nooit gevierd als een feestdag. De meesten 

hebben er niets mee.

Ik vind het heel belangrijk dat jongeren leren wat er tijdens de oorlog is gebeurd met onze mensen. Een 

mooi initiatief vind ik de film Maira, over een meisje dat voor het eerst naar Auschwitz gaat en de ge-

schiedenis van haar familie ontdekt. Jongeren willen steeds meer leren over wat daar is gebeurd. Daarom 

komen ze bij mij thuis, op informatiedagen die ik organiseer.

Wat betreft literatuur waar ik ze naar kan verwijzen, is er eigenlijk niet veel. Er wordt zoveel onzin over 

onze cultuur geschreven. Je moet echt op zoek naar delen uit verschillende boeken. De artikelen van dr. 

Huub van Baar leveren wel een goede bijdrage. Die zijn op het internet te vinden. 

Uiteindelijk hoop ik dat er iets blijvends komt. Een plaats waar de jeugd naartoe kan. Een centrum waar 

de gemeenschap gereedschap vindt om over deze geschiedenis te praten. Een volwaardige plek om te 

overdenken en ook discussie te hebben. Daar is echt behoefte aan.”

Bronnen
Zie voor artikelen van Huub van Baar zijn website, www.huubvanbaar.nl

Documentaire Een stukje blauw in de lucht van Bob Entrop (2007)
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Deze is online te bezoeken via http://www.romasinti.eu/
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Onbekende doden
Kees Ribbens: “Niemand heeft een compleet overzicht van het totaal aantal burgerslachtoffers in Ne-

derland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is zelfs moeilijk een compleet overzicht te maken van alle 

categorieën waarin je die mensen zou moeten onderbrengen. We spreken over mensen die zijn omge-

komen door de oorlog om hen heen. Zij vormden geen specifieke, georganiseerde groep, maar kwamen 

veelal om door uiteenlopende omstandigheden als bombardementen, beschietingen en door honger en 

gebrek.” 

Bronnen en schattingen
Ribbens: “Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong is nog altijd de meest 

aangehaalde bron voor de cijfers over de burgerslachtoffers van de oorlog in Nederland. Onderzoekers 

die vervolgonderzoek hebben gedaan, deden en doen dat meestal in heel specialistische zin, niet over 

álle slachtoffers. De onderliggende bronnen zijn eigenlijk te omvangrijk om nog goed te kunnen bekijken. 

Bovendien is Loe de Jong als historicus op dit onderwerp heel bekend en geldt zijn werk als een bron 

met gezag. Er is geen alomvattende poging gedaan om al die verschillende cijfers samen te brengen of 

opnieuw te bekijken.

Toch beroept ook De Jong zich op eigen schattingen en schattingen van anderen. En hij maakt vooral 

gebruik van cijfers die direct na de oorlog beschikbaar waren. Ook De Jong heeft deze tekort- 

komingen niet kunnen verhelpen of eruit filteren. Toch ben ik geneigd aan te nemen dat De Jong 

uitging van constateringen en cijfers en minder van aannames. Hij ging als historicus erg fact- 

based te werk.”

De Hongerwinter
Ribbens: “De grootste marge zit in het cijfer van de Hongerwinter. Met de Hongerwinter wordt het najaar 

en de winter van 1944/1945 in het westen van Nederland bedoeld, het gebied dat nu bij benadering de 

Randstad beslaat. Het zuiden van Nederland was in die periode al grotendeels bevrijd. Voedseltranspor-

ten naar het bezette westen van Nederland werden bemoeilijkt en er ontstonden daar grote tekorten. 

Bovendien was het die winter erg koud en ook de kolentransporten vanuit Limburg waren gestopt. De 

Jong schrijft: ‘Onze slotsom is dat door de Hongerwinter in het westen des lands, directe en indirecte 

slachtoffers tezamen genomen, meer dan 22.000 mensen zijn omgekomen’ (De Jong 1985 10b: 219). De 

getallen waarmee hij kwam, zijn opvallend rond.

De Utrechtse historicus G.M.T. Trienekens publiceerde in 1985 zijn proefschrift Tussen ons volk en de hon-

ger; de voedselvoorziening 1940-1945, waarin hij stelt dat in het eerste half jaar van 1945 in West-Nederland 

Burgerslachtoffers in Nederland 1940-1945
Slachtoffers Hongerwinter 16.000 - 25.000

Slachtoffers daling van de volksgezondheid  circa 50.000

Burgerslachtoffers van oorlogshandelingen  circa 30.000

Burgerslachtoffers van de bevrijding circa 23.000

Burgerslachtoffers van oorlogsgeweld, 
Hongerwinter en ondervoeding 

> Kees Ribbens

In 1944 werd Nijmegen door zowel de Amerikanen als de Duitsers gebombardeerd. Hierbij vielen honderden doden.
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een extra sterfte is opgetreden van 16.000 doden ten opzichte van de gelijke periode het voorafgaande 

jaar. Zijn schatting is daarmee 6.000 personen lager dan die van De Jong. Omdat Trienekens’ onderzoek 

een specifieke focus had, kunnen we aannemen dat hij dieper op de bronnen kon ingaan dan De Jong, 

die zichzelf tot doel had gesteld de hele oorlog te beschrijven. Na het verschijnen van Trienekens boek is 

echter geen al te uitvoerig debat gevoerd over het verschil. Trienekens’ proefschrift kon onder collega’s 

rekenen op vertrouwen en begrip. Men zag het als een welkome aanvulling op De Jong. Die sloot zich, 

mede uit pragmatisme, af voor discussie op onderdelen. Hij wilde nou eenmaal vaart maken met zijn 

boek. Daarna verscheen in 2002 Nederland 1938-1948; economie en samenleving in jaren van oorlog en be-

zetting van Hein A.M. Klemann. Hij stelt voorzichtig dat de Hongerwinter enige tienduizenden mensen 

het leven heeft gekost. Dat illustreert dat we nog altijd werken met schattingen.

Ook weten we lang niet altijd waaraan 

deze slachtoffers zijn overleden. Wat 

we wel weten is hoe het was gesteld 

met de voedselvoorziening. Mensen 

kregen tijdens de Hongerwinter onge-

veer 500 calorieën per dag binnen. We 

weten ook hoeveel calorische waarden 

een mens per dag nodig heeft, dat is 

bijna vier keer zoveel. Maar een mens 

is geen machine. De een overleeft met 

minder dan de ander. Dat maakt het 

zo lastig. Mensen kunnen ook om an-

dere redenen overlijden. Als de honger 

daar een rol bij heeft gespeeld, is het de 

vraag hoe zwaar je dat moet wegen. Dat 

klinkt al snel erg technisch maar dat is 

van invloed op de statistieken.

De slachtoffers vielen vooral in de 

kwetsbare groepen van de samenleving: 

ouderen en kinderen. En natuurlijk de 

mensen die geen toegang hadden tot 

de toch al schaarse goederen. Onder-

duikers bijvoorbeeld, hadden hooguit 

moeizaam beschikking over medische 

zorg. Toch is het de vraag of zij wel 

voorkomen in alle cijfers. Wanneer een 

onderduiker overleed, gaf men dat niet 

altijd aan bij het stadhuis vanwege de 

gevaren. Wellicht is dat achteraf gecor-

rigeerd, maar vermoedelijk niet in alle 

gevallen. Dat zijn misschien kleine aan-

tallen, maar het maakt dat die statistieken niet altijd kloppen. Daar moeten we rekening mee houden. 

Als iemand overleed tijdens de Hongerwinter dan werd die persoon ingeschreven in het register van 

overledenen, met een summiere medische reden voor overlijden. Juist in een periode waarin meer men-

sen overlijden dan gewoon, is de verslaglegging niet altijd even uitvoerig en accuraat. Uiteindelijk moet 

je dat achteraf interpreteren op basis van beperkte gegevens.”

Slachtoffers van een daling van de volksgezondheid
Ribbens: “Het aantal slachtoffers als gevolg van de daling van de volksgezondheid ligt naar schatting op 

50.000 mensen. Deze categorie beslaat in tijd de gehele oorlog tot aan de Hongerwinter en het gehele 

bezette Nederland. Het gaat vermoedelijk grotendeels om dezelfde kwetsbare groepen en deels dezelfde 

doodsoorzaken als tijdens de Hongerwinter. Dat nemen we ook een beetje aan omdat ze niet in een 

andere groep slachtoffers zijn opgenomen. Het gaat om sterfte als gevolg van honger, kou en een gebrek 

aan medicijnen en niet automatisch in die volgorde. In algemene zin kun je stellen dat honger in de oor-

log redelijk beperkt bleef tot aan de Hongerwinter.” 

Burgerslachtoffers van oorlogshandelingen
Ribbens: “Ook het aantal burgerslachtoffers dat is omgekomen door oorlogshandelingen is niet nauw-

keurig te bepalen. De geallieerden hebben bij het plannen van luchtbombardementen terughoudendheid 

betracht. Niettemin hebben uiteenlopende bombardementen en beschietingen schade en slachtoffers 

onder burgers veroorzaakt. 

Deze slachtoffers zijn niet steeds nauwkeurig geteld; het onmiskenbare ronde getal van 30.000 dodelijke 

slachtoffers als gevolg van oorlogshandelingen maakt eigenlijk al duidelijk dat dit, althans deels, op een 

schatting berust. Het is bijvoorbeeld niet aannemelijk dat een nabestaande na een bombardement heel 

actief is nagegaan of de doodsoorzaak wel als zodanig geregistreerd werd. Nabestaanden hebben zich 

nooit als zodanig verenigd, dus je hoort, of hoorde althans, relatief weinig over deze slachtoffers. Dat 

is ook een observatie van Rob van Ginkel in zijn boek Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland 

(2011). Hij stelt dat de telling van het aantal burgerslachtoffers incompleet is en zelfs onvoldoende bij-

gehouden. We weten wel veel over een aantal grote bombardementen zoals op Rotterdam en Nijmegen, 

maar niet over kleine, meer incidentele bombardementen. In veel gevallen gaat het om kleine aantallen 

slachtoffers. Daarvan zijn de statistieken minder bekend. Er zat ook minder heroïek bij natuurlijk. Dat is 

helaas een deel van de verklaring waarom we daar nooit bijzonder veel aandacht aan hebben besteed. 

We kunnen er geen lessen uit trekken.”

Omgekomen tijdens de bevrijding
Ribbens: “Tussen  half september 1944 en mei 1945 kwamen bij gevechten om de bevrijding van Neder-

land naar schatting 23.000 Nederlandse burgers om het leven. Van de Nederlandse militairen sneuvel-

den in die periode 40 mannen van de Prinses Irene Brigade en 102 leden van de Stoottroepen. Zij waren 

ook na de oorlog actief georganiseerd, vandaar dat we beschikken over de exacte cijfers.

Voor nabestaanden van burgerdoden geldt dat niet. Dit cijfer is daardoor wederom een schatting. Het 

aantal is relatief hoog omdat het om een periode van ongeveer driekwart jaar gaat. Er was bovendien veel 

geweld in verschillende regio’s. Mensen kwamen bijvoorbeeld om bij Operatie Market Garden en bij de 

Een man eet voedsel in een gaarkeuken in Delft. 
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bevrijding van Zeeland. En een deel van Midden- en Noord-Limburg was nog niet bevrijd en voor een 

groot deel kapotgeschoten. Ook de mensen die daar wegtrokken waren niet automatisch veilig, dat ging 

met allerlei verliezen gepaard. 

Het zijn burgerdoden, net zoals zij die vielen bij de schietpartij op de Dam in Amsterdam op 7 mei 1945, 

of door zogenoemd ‘friendly fire’ of andere vergissingen in tijden van chaos. Het was een tijd met veel 

emoties en er waren bovendien veel wapens in omloop. We kennen ook gevallen van mensen die onder 

een tank of een vrachtwagen in een bevrijdingsoptocht liepen, dat zijn aan oorlog gerelateerde ongeluk-

ken.” 

Na de oorlog
Ribbens: “Het probleem dat we steeds tegenkomen bij de cijfers van de burgerdoden is dat zij lang een 

beetje op de tweede plaats kwamen. Na de oorlog was allereerst aandacht voor de bevrijders; de (gealli-

eerde) militairen en het verzet. Zij waren daadkrachtig en schijnbaar eensgezind en symboliseerden wat 

we graag wilden zien. Een andere verklaring is dat het altijd anderen zijn die namens de doden optreden. 

Niet alle slachtoffers kregen daarom de aandacht die ze verdienden, maar in de loop der jaren is wel 

steeds meer aandacht gekomen voor uiteenlopende groepen slachtoffers. 

In de geschiedschrijving en de herdenkingscultuur bestaan daarnaast altijd thema’s waar je aanvankelijk 

het vizier niet op richt. Omdat je je er niet bewust van bent of omdat je denkt dat het niet interessant of 

relevant genoeg is om te bestuderen. Soms worden slachtoffers in een grotere categorie ondergebracht 

en vinden we later dat we dat toch moeten bijstellen, of willen we indelingen maken waar mensen zich 

beter in thuis voelen. Als we het onderzoek tien of twintig jaar later evalueren dan blijken er toch weer 

nieuwe thema’s te zijn waar we eerder niet aan hadden gedacht.”
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Psychiatrische patiënten
Recent onderzoek van Cecile aan de Stegge laat zien dat tijdens de oorlog relatief veel psychi-

atrische patiënten zijn omgekomen. Zij zijn in Nederland niet actief vermoord zoals in Duits-

land, maar omgekomen als gevolg van een combinatie van oorlogsomstandigheden als hon-

ger, ziekte en gebrek enerzijds en het wegkijken door mensen die verantwoordelijk voor hen 

waren anderzijds. Anno 2016 spreken we daarom van dood door ‘actieve verwaarlozing’. 

Cecile aan de Stegge raakte in 2006 min of meer bij toeval gefascineerd door het thema ‘psychiatrische 

patiënten in de oorlogsperiode’. Tijdens haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling van de psychia-

trische verpleegkunde kwam ze erachter dat in de instelling Endegeest tijdens de oorlog 350 patiënten 

waren overleden. En dat op een beddentotaal van 543 bedden. Ze begon ook elders tijdens de oorlog 

overleden patiënten te tellen, en verbaasde zich meer en meer over het gebrek aan serieus historisch 

onderzoek naar de aantallen overleden niet-gedeporteerde psychiatrische patiënten in Nederland. “Als 

ik andere historici vertelde over mijn verbazing, reageerden die doorgaans nogal laconiek. Wat ze zeiden 

kwam op het volgende neer: ‘Er gingen nu eenmaal veel mensen dood tijdens de Hongerwinter, en het 

is logisch dat dat vooral gebeurt bij de zwakste groep.’” De voormalig psychiatrisch verpleegkundige liet 

het er niet bij zitten. In 2017 verschijnt het eerste boek over een psychiatrische instelling waar tijdens 

de oorlog veel mensen stierven. Aan de Stegge schreef het boek over deze instelling, de Willem Arntsz 

Hoeve in Den Dolder, samen met historicus Marco Gietema. 

NSB-besturen
Nederland telde in de jaren dertig ongeveer 45 instellingen, waar in totaal zo’n 25.000 psychiatrische 

patiënten en/of mensen met een verstandelijke beperking woonden en werden verpleegd. Aan de Stegge: 

“In de jaren 1934-1939 stierven er 9444 patiënten. In de jaren 1940-1945 overleden er opeens 16.781. 

Er lijkt tijdens de Duitse bezetting dus sprake van een oversterfte van meer dan 7000 patiënten. Daar-

naast zijn tussen de 1400 en 1500 joodse psychiatrische patiënten omgekomen of vermoord in een 

concentratiekamp. Opgeteld kun je al gauw zo’n 8700 psychiatrische patiënten als ‘oorlogsslachtoffer’ 

beschouwen.” 

Die vielen overigens vooral vanaf 1942. Vanaf 1941 werden de psychiatrische instellingen uit de kust-

strook van Nederland wegens de aanleg van de Atlantikwall gedwongen om patiënten en perso-

neel te evacueren naar instellingen elders in Nederland. Daardoor ontstond in die andere instel-

lingen overbevolking. Daarnaast werden meerdere besturen van psychiatrische instellingen op 

last van de bezetter naar huis gestuurd en vervangen door Nederlandse nationaalsocialisten. Aan 

de Stegge: “Je ziet de gevolgen terug in de sterftecijfers. Die schieten vanaf 1942 snel omhoog.”  

 

De cijfers van hoofdinspecteur J.H. Pameijer
Tijdens en ook nog vlak na de oorlog viel de zorg voor psychiatrische patiënten en mensen met een 

verstandelijke beperking onder de armenzorg. Provincies moesten zorgen voor voldoende plaats voor 

Slachtoffers psychiatrische patiënten
Slachtoffers psychiatrische patiënten 8737

> Cecile aan de Stegge

Noodgedwongen deden de verpleegsters in april 1945 met behulp van een pomp en zonder zeep de was op Het Groot Graffel, hoewel veel patiënten 

besmettelijk ziek waren en de inrichting door granaten was geraakt.

FOTO W.H. FLEMING, EEFDE; BEZIT VAN MUSEUMCOMMISSIE GGNET, LOCATIE GROOT GRAFFEL, WARNSVELD.    

‘ De cijfers leren ons hoe zwak
patiënten zijn als ze aan het oog

van hun familie zijn onttrokken’
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patiënten in tehuizen en psychiatrische inrichtingen, en gemeenten moesten de patiëntenzorg betalen. 

Het is bekend dat elk jaar weer strijd oplaaide tussen beide partijen; wie moest het meest betalen? Ge-

doe kwam er dan ook toen er na de oorlog veel lege bedden bleken te zijn. Aan de Stegge: “Dat kwam 

niet alleen omdat er zo veel mensen waren overleden, maar ook omdat het verplegend personeel onder 

invloed van de slechte omstandigheden massaal was weggelopen. De gestichten konden daardoor geen 

nieuwe patiënten opnemen. Daarop dreigde de provincie Utrecht om het aantal bedden in te krimpen, 

om kosten te besparen. 1]

Dit was voor de Rotterdamse psychiater en hoofdinspecteur van de instellingen J.H. Pameijer aanleiding 

om aannemelijk te maken dat de bedden slechts tijdelijk leeg zouden staan. Hij stuurde de hem bekende 

sterftecijfers uit de oorlogsjaren in 1946 naar de provincie Utrecht, mede om te beargumenteren dat de 

instellingen niet zomaar gesloten konden worden wegens een tijdelijk beddenoverschot. Deze cijfers wa-

ren ‘nog niet gecontroleerd’, zoals hij zelf schreef, maar worden ook nu nog altijd door het CBS gebruikt 

als de beste schatting die we hebben.

Vergeten slachtoffers
Aan de Stegge spreekt over ‘vergeten slachtoffers’ als het over instellingspatiënten gaat die in de oorlog 

stierven, omdat hun lot zo onbekend is. “We hebben het over psychiatrisch patiënten en over mensen 

met een beperking die vroeger ‘zwakzinnig’ genoemd werden. Het waren mensen met aandoeningen als 

een acute of chronische psychose, een type dementie, een depressie, een manie of epilepsie, en mensen 

met een beperkte verstandelijke aanleg. Die werden allemaal in instellingen gehuisvest, op geleide van 

hun ‘rustige’ of ‘onrustige’ gedragingen. Voor veel aandoeningen bestonden in die tijd nog geen medicij-

nen, dus patiënten legden vaak ontremd gedrag aan de dag. De meest ontremden zaten op de afdeling 

onrust. Voor het overige zaten de patiënten qua ziektebeeld en leeftijdscategorie allemaal door elkaar 

heen. Wel splitste men mannen en vrouwen van elkaar en werden de patiënten ingedeeld op basis van 

sociaaleconomische klasse. 

Patiënten in een paviljoen van de ‘eerste’ klasse moesten veel betalen, maar werden dan ook verzorgd 

volgens een hogere levensstandaard, met een goed bed en een gezond en voedzaam menu. In paviljoens 

voor de ‘tweede’ klasse werd men al iets minder rijk bedeeld. De ‘derde’ klasse moest het doen met dun-

ne matrasjes, een zeer beperkt menu (brood zonder beleg, stamppot en maaltijdsoepen, slechte hygiëne 

en veel minder voorzieningen en personeel). Ruim negentig procent van de psychiatrische patiënten 

leefde tijdens de oorlog in de derde klasse. De omstandigheden waren dus al niet goed.” 

De Duitse bezetting van Nederland bracht een verdere verslechtering van de levensomstandigheden 

voor psychiatrische patiënten met zich mee. Door de hierboven al vermelde evacuaties uit de kuststreek 

werd de leefruimte van patiënten fors ingeperkt en moesten de voorraden en voorzieningen met veel te 

veel mensen worden gedeeld. Dat gold niet alleen voor zeep, wc-papier en wasmiddelen, maar ook voor 

personeel en bedden. “Je zou verwachten dat instellingsbesturen het welzijn van de patiënten in het oog 

zouden houden, maar dit bleek niet het geval, vaak als gevolg van een nationaalsocialistische oriëntatie.” 

 

Willem Arntsz Hoeve
Aan de Stegge en Gietema deden een uitgebreide casestudie naar de oorlogsjaren in de Willem Arntsz 

Hoeve in Den Dolder. In deze instelling voerde het NSB-bestuur een zeer patiëntonvriendelijk bewind. 

Aan de Stegge: “We zijn het woord ‘patiënt’ niet één keer tegengekomen bij het doornemen van alle 

bestuursnotulen uit die tijd.” Aan de Stegge en Gietema concludeerden dat op het terrein van de Willem 

Arntsz Hoeve tijdens de oorlog 1163 mensen overleden. De instelling telde formeel 902 bedden. 809 

van de overleden patiënten waren officieel in behandeling bij de Hoeve, de rest van de overledenen 

betrof evacuees. “Maar liefst 179 van deze patiënten kwamen om als direct gevolg van honger, blijkt uit 

doktersverklaringen. Toch loste het NSB-bestuur van de instelling tijdens de oorlog 725.000 gulden af 

- een zeer hoog bedrag in die tijd - op enkele langlopende leningen. Ook maakte de instelling winst op 

hout uit het bos, terwijl daarvan niet voor de eigen patiënten mocht worden gestookt en uit sommige 

paviljoens zelfs de kachels werden verwijderd. Broodmagere patiënten kwamen zo in de kou te zitten. 

Er waren ook andere voorbeelden van actieve verwaarlozing. Toen ook de Willem Arntsz Hoeve meel 

kreeg van het Zweedse Rode Kruis, verbood het bestuur een lokale bakker, die dit vrijwillig aanbood, om 

er brood van te bakken. Dat brood was uiteraard bedoeld voor de patiënten, omdat die mensen lagen 

te sterven. En het was toch juist de primaire taak van het bestuur om voor die patiënten te zorgen.” 

 

Dokter M.J. ten Raa (psychiater bij Duin en Bosch te Castricum) evacueerde op 17 juni 1942 met 101 mannen en 94 vrouwelijke 

patiënten naar Groot Graffel te Warnsveld; hij keerde op 31 oktober 1945 terug met 65 vrouwen en 70 mannen. Ter gelegenheid van 

het afscheid werd dit portret gemaakt. Hij is de enige man op de foto en staat in tweede rij van achter.

FOTO MET DANK AAN ZUSTER W.A.M. VAN DRIEL (ACHTERSTE RIJ, VIERDE VAN LINKS).
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Ontbrekende slachtoffers
Hoewel Aan de Stegge en Gietema voor Den Dolder tamelijk precieze getallen boven tafel wisten te 

krijgen, is het totale aantal mensen dat tijdens de oorlog in enige psychiatrische instelling in Nederland 

verbleef en overleed, misschien niet meer te achterhalen. Aan de Stegge: “Ten eerste gold tot 1943 de 

regel dat mensen die in een instelling werden geplaatst, pas na 360 dagen verblijf ook officieel werden 

ingeschreven als ‘patiënt’. Vanaf 1943 gold een termijn van circa 180 dagen. Het is niet altijd duidelijk 

of mensen die vóór die termijn overleden wel correct zijn meegeteld. Ten tweede verbleven er tijdens 

de oorlog vrijwel overal onderduikers op de instellingsterreinen, om te ontkomen aan de Jodenvervol-

ging of aan een oproep tot dwangarbeid. Wanneer zulke mensen overleden werd dit uit angst voor de 

bezetter niet aangegeven. De laatste groep overledenen die nog niet is meegeteld, is het personeel. Ook 

personeelsleden kwamen echter om, sommigen door ziekte, anderen ten gevolge van bombardementen 

of beschietingen, weer anderen omdat zij weigerden mee te werken aan maatregelen van de bezetter, 

bijvoorbeeld het op transport stellen van Joden, en dan zelf geëxecuteerd werden. Daarvan zijn enkele 

gevallen bekend. Wanneer je uitgaat van een minimale schatting van drie personeelsleden per instelling, 

heb je het al snel over nog eens 120 slachtoffers.” 

Na de oorlog werden de nationaalsocialistische besturen weer vervangen door interim-besturen die de 

instellingen in een chaotische situatie aantroffen. Aan de Stegge: “Deze besturen wilden niet terugkijken 

op de fouten van de NSB-bestuurders. Het grote aantal doden werd afgedaan met uitspraken als ‘het was 

oorlog’ en het gewone werk werd zo snel mogelijk weer opgepakt. Ook maatschappelijk was er sprake 

van wegkijken van het leed dat tijdens de oorlog in instellingen was geleden. Zo weten we dat de beambte 

van de provincie Utrecht die de getallen van Pameijer kreeg toegestuurd, onmiddellijk de conclusie trok 

dat de vele doden te wijten waren aan ‘de Hongerwinter’.” 

Schaamte bij nabestaanden
Naar aanleiding van een EO-documentaire over psychiatrische oorlogsslachtoffers die werd uitgezonden 

in april 2015, werd een Kamervraag gesteld en kwam er meer maatschappelijke aandacht voor deze groep 

slachtoffers. Er zijn weer nieuwe monumenten opgericht en ook de aandacht in de media neemt toe. 

Aan de Stegge: “Ik heb gemerkt dat het aantal nabestaanden dat op zoek gaat naar familie stijgt. Nabe-

staanden kunnen het beste op zoek gaan in het overlijdensregister van de gemeente waar de instelling 

toe behoort of bij het grafregister. Ook zijn in sommige instellingen nog dossiers van de overledenen te 

vinden.” 

Het lijkt misschien vreemd dat ook nabestaanden zich weinig hebben gemengd in het publieke debat. 

“Binnen families werd vaak veel gesproken over de overledenen, maar niet met buitenstaanders”, vertelt 

Aan de Stegge. “Nabestaanden schaamden zich vaak voor psychiatrische aandoeningen in de familie. 

Men was bang voor het stigma dat kleefde aan ‘gekte’ of ‘armenzorg’; straks zouden buitenstaanders 

van hen gaan denken dat ze ook ‘gek’ zouden kunnen worden. Daarnaast waren er het verdriet en de 

pijn. Eerst de pijn die het kost om een geliefd familielid te laten opnemen, en daarna het verdriet om 

het bericht dat iemand is overleden onder onduidelijke omstandigheden. De cijfers leren ons hoe zwak 

patiënten zijn als ze aan het oog van hun familie zijn onttrokken. Dat geldt ook nu nog.”
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Begripsverwarring
Onder dwangarbeiders voor de arbeidsinzet verstaan we mannen uit de bezette gebieden die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog werden gedwongen in Duitsland te werken. De mannen werden gestuurd door een 

Nederlands arbeidsbureau op grond van Duitse regelgeving of, later in de oorlog, opgepakt tijdens een 

razzia. 

Hans de Vries: “In sommige gevallen is lastig vast te stellen wie dwangarbeider was. Niet iedereen die 

in Duitsland werkte, deed dat onvrijwillig. Vóór de oorlog al waren er Nederlanders die ervoor kozen om 

in Duitsland te werken. Sommigen zetten hun werkzaamheden in Duitsland tijdens de oorlog gewoon 

voort. Een bijzondere groep onder hen zijn de grensarbeiders. Ze werkten in Duitsland en woonden 

in Nederland. In Nederland bleven de arbeidsomstandigheden vaak slecht en de lonen laag, maar dat 

maakt het werken in Duitsland nog niet per definitie dwangarbeid. Het is daarom lastig om Nederlandse 

dwangarbeiders in Duitsland te ‘tellen’.    

Naar schatting hebben tussen juni 1940 en juli 1944 ongeveer 531.000 Nederlandse arbeiders (inclusief 

grensarbeiders) in Duitsland gewerkt, stelt historicus Ben Sijes in zijn overzichtswerk De arbeidsinzet. 

De gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland 1940-1945 uit 1966 (p.106). Deze werkers zijn in vier 

fases naar Duitsland vertrokken. Allereerst werklozen, vervolgens slachtoffers van uitkamacties, daarna 

mannen die werden uitgekozen aan de hand van hun geboortejaar en in de laatste fase van de oorlog 

mannen die werden opgepakt bij razzia’s.” 

Werklozen
De Vries: “Ook voor de oorlog werden Nederlandse mannen gedwongen te werken in Duitsland, omdat 

daar meer werk was. Werklozen kregen vanaf 1938 ‘passende arbeid’ aangeboden door gemeentelijke 

arbeidsbeurzen, op straffe van inhouding van hun uitkering. Direct na het begin van de bezetting, in juni 

1940, besloot de bezetter de druk op de Nederlandse autoriteiten op te voeren om werklozen ook werk 

in Duitsland aan te laten nemen. Aanvankelijk voerde men in februari 1941 een model in van dienstver-

plichting (Verordening 42/41). Daartoe werd vanaf mei 1941 in plaats van gemeentelijke arbeidsbeurzen 

een gecentraliseerd Rijksarbeidsbureau met gewestelijke arbeidsbureaus ingezet, dat iemand tot werk in 

Nederland kon verplichten. Die verordening is in maart 1942 door de bezetter ingrijpend uitgebreid met 

werk in Duitsland. Daarmee begon - in mijn ogen - datgene wat men dwangarbeid in het kader van de 

arbeidsinzet kan noemen.”

Uitkamacties
Op 21 maart 1942 werd SS Obergruppenführer Fritz Sauckel in Duitsland benoemd tot hoofd van de 

Arbeitseinsatz. Sauckel kreeg de verantwoordelijkheid over de organisatie van de tewerkstelling in de 

wapenindustrie in het hele Derde Rijk. 

De Vries: “Wat Sauckel wilde, ging veel verder dan de tewerkstelling van uitsluitend werklozen. Hij vond 

hun aantal teleurstellend laag en voerde de druk op. Op grond van de uitbreiding van Verordening 42/41 

Slachtoffers van dwangarbeid
Nederlandse slachtoffers van dwangarbeid minstens 8.500

Arbeidsinzet 

> Hans de Vries

In hun jacht op arbeidskrachten sloten de Duitsers Rotterdam op 10 en 11 november 1944 hermetisch af voor de buitenwereld.  

Vijftigduizend mannen tussen de 16 en 40 jaar werden gedwongen tewerkgesteld, veelal in Duitsland. 
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dwangarbeiders die daarop onmiddellijk ter dood zijn veroordeeld door de Gestapo. In andere gevallen 

werden zij als strafmaatregel naar een Arbeitserziehungslager gestuurd. Daar kwamen de misdaden van 

het nazi-regime in de buurt van die in een concentratiekamp. 

Sijes spreekt in De arbeidsinzet van 8500 in Duitsland omgekomen Nederlandse dwangarbeiders, op 

basis van gegevens van de Oorlogsgravenstichting (OGS) (p. 605). Hij heeft naar het aantal overledenen 

verder geen onderzoek gedaan, omdat dit niet zijn opdracht was. Het cijfer 8500 is een eigen leven gaan 

leiden. Er is later nauwelijks nader onderzoek naar gedaan. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen in Duitsland 

verdwenen. Deze mensen hebben geen graf en zijn in de telling van de OGS dus niet terug te vinden. Ik 

denk dan ook dat het cijfer 8500 alleen als een absolute ondergrens gebruikt kan worden.”

Nieuw onderzoek
De Vries: “In 1996 deed ex-dwangarbeider Karel Volder onderzoek naar Nederlandse dwangarbeiders. 

Hij benaderde het CBS, het Rode Kruis en diverse ministeries. Dit leidde tot de publicatie Van Riga tot  

Rheinfelden (Amsterdam 1996) met een cijfer van overledenen dat vele malen hoger lag dan 8500. Het 

cijfer dat Volder geeft, is gebaseerd op gegevens van het Rode Kruis en komt neer op 29.000 slachtoffers 

plus een onverklaarbaar aantal van 28.650 vermisten (Volder p.23-25). Hoe raakten zij vermist? Het on-

derzoek van Volder is niet verder opgepakt door historici. Hij is echter ook nooit tegengesproken. 

Eigenlijk zou nieuw onderzoek moeten plaatsvinden. Dat zou kunnen beginnen bij de OGS en Afdeling 

Oorlogsnazorg van het Rode Kruis. Zo’n onderzoek zou altijd moeten plaatsvinden in samenwerking met  

onderzoeksgroepen in Duitsland, die de bronnensituatie kennen. Zij weten bijvoorbeeld hoe de registra-

tie van dwangarbeid per gemeente werd gedocumenteerd. Er zijn zeker bronnen die tot nu toe onbenut 

zijn gebleven. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar de ‘Krankenkasse-kaarten’, want arbeiders moesten 

een ziektekostenverzekering afsluiten. 

Veel feitelijke vragen zijn nog niet gesteld. Misschien dat de vraag naar een te verantwoorden aan-

tal overledenen ons kan dwingen anders te kijken naar het bronnenmateriaal. We zijn gevangen  

gebleven in een morele discussie, de vraag of het wel of niet te verantwoorden was om voor de vijand te 

werken.”

Thuiskomen
Op basis van een eigen berekening stelt Sijes (p.624) dat 276.000 Nederlandse dwangarbeiders na mei 

1945 zijn teruggekomen uit Duitsland. De Vries: “Een dwangarbeider kwam op een nare manier thuis. 

Sterk generaliserend gesproken kan je zeggen dat ze door velen werden gezien als halve collaborateurs. 

Want een echte vaderlander gaat niet voor de vijand werken. Dat valt ook terug te lezen in de illegale pers 

uit de oorlog: zoiets deed je niet! Daar hebben die mannen veel last van gehad.

Om die reden werd lang niet over de ervaringen tijdens de arbeidsinzet gesproken. Het verhaal verbrok-

kelde. Dat moet worden gezien in een groter kader van veronachtzaming. Dwangarbeiders zwegen en 

gingen zich na de oorlog niet als slachtoffergroep organiseren. Een uitzondering daarop is de Vereniging 

van Dwangarbeiders, van Aart Pontier. Het NIOD beheert het archief van deze vereniging.

Pas midden jaren tachtig komen de voormalige dwangarbeiders aan bod. De overheid bevestigt dan mid-

dels de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (WUBO) dat dwangarbeiders iets hebben 

meegemaakt, dat als een oorlogscalamiteit kan worden beschouwd. Dat betekende niet dat ze meteen 

moesten niet alleen werklozen, maar ook werkenden verplicht kunnen worden om in Duitsland te wer-

ken. Vanaf april 1942 volgden grote uitkamacties, beginnend in de metaalindustrie, omdat er mannen 

nodig waren om de fabrieken in Duitsland draaiend te houden. Daarbij werd een systeem ingesteld dat 

uitging van de vraag van de Duitse oorlogsindustrie, niet van het aanbod aan werkzoekenden.

Van de gewestelijke arbeidsbureaus weten we dat ongeveer 250.000 arbeiders op deze manier waren 

gedwongen in Duitsland te werken. Dit cijfer wordt geboekstaafd door het Centraal Bureau voor de  

Statistiek (CBS). Mannen konden wel vrijstellingen krijgen, bijvoorbeeld als zij getrouwd waren en de 

zorg hadden voor een gezin. Mannen in overheidsdienst konden ook lang thuisblijven. Joden en ‘zigeu-

ners’ mochten niet in Duitsland werken en leden van de NSB waren vrijgesteld van arbeidsinzet. Anderen 

hadden geen keuze.

Het dwingen van arbeiders om naar Duitsland te gaan voor werk stuitte op veel verzet. Van De Jong  

(De Bezetting, deel 4, p.106) weten we dat gedurende de oorlog ongeveer 300.000 Nederlandse man-

nen onderdoken om gedwongen tewerkstelling in Duitsland te voorkomen. Ook werkgevers verzetten 

zich tegen de arbeidsinzet, zij wilden hun werknemers niet zomaar kwijt. Fabrieken mochten aangeven 

wanneer zij een arbeider echt niet konden missen. Dit leidde tot kleiner verzet van werkgevers en ambte-

naren, zoals gesjoemel met de boekhouding. We weten niet of werkgevers compensatie kregen voor de 

arbeiders die ze moesten missen.”

Jaarklassers en razzia’s
De uitkamacties duurden tot april 1943. De Vries: “Het aantal Nederlanders dat gedwongen naar Duits-

land ging om te werken, voldeed echter nog niet aan de vraag van de Duitse oorlogsindustrie. Daarop 

volgde de volgende fase met de Verordening 43/43. Nu konden mannen op grond van hun leeftijd tot werk 

in Duitsland worden verplicht. Deze fase heeft slechts een paar weken, in mei en juni 1943, geduurd. Álle 

mannen uit de geboortejaren 1920-1924 moesten zich melden voor werk in Duitsland. Deze manier van 

rekruteren duurde tot medio 1943. Daarna raakte, zoals Sijes dat uitdrukt, ‘de arbeidsinzet in het slop’. 

Het lukte Sauckel niet meer om op tijd het vereiste aantal mannen te krijgen. Daarvoor was een aantal 

redenen. De belangrijkste vind ik de ‘Auftragsverlagerung’. Die komt erop neer dat diverse productie- 

processen in verband met de sterk toegenomen bombardementen in Duitsland daar werden weggehaald 

en naar de bezette gebieden overgeplaatst. Het gevolg was dat de voor die nieuwe productieprocessen 

ingezette arbeiders daar onmisbaar waren en niet naar Duitsland hoefden. Deze stagnerende situatie 

duurde tot halverwege 1944. Toen vond de geallieerde invasie in Normandië plaats en riep Goebbels in 

reactie daarop de totale oorlog uit. Dit betekende dat extra arbeidskrachten nodig waren in Duitsland 

en een toename van tewerkstellingen volgde. In het laatste oorlogsjaar werden mannen tijdens razzia’s 

gewoon van straat opgepakt en naar Duitsland gestuurd.”

Slachtoffers
De Vries: “Naarmate de oorlog langer duurde, werd het werken in Duitsland gevaarlijker. Vooral door de 

geallieerde bombardementen, de meest voorkomende doodsoorzaak onder dwangarbeiders. Anderen 

kwamen om door ziekte. In principe was het niet de bedoeling dat dwangarbeiders het leven zouden 

laten. Ze moesten werken en hun conditie moest hen daartoe in staat stellen. Wel werden mannen soms 

het slachtoffer van zware straffen vanwege verzet en anti-Duitse uitspraken. Er zijn gevallen bekend van 
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geld kregen. Ze moesten er ook medische klachten aan hebben overgehouden. Geld speelde altijd een 

belangrijke rol. Velen hadden een deel van hun carrière misgelopen. Het weinige loon dat ze in Duitsland 

hadden verdiend, moesten zij bij terugkomst aan de grens afgeven. Van de Duitse afkoopsom van hun 

pensioenen, die de Nederlandse overheid in de jaren vijftig had gekregen, hebben zij vrijwel niets terug-

gezien. De WUBO voelde voor een aantal van hen daarom als een collectieve afkoopsom die bovendien 

veel te laat kwam. Onder de slachtoffers bestaat daarom veel ongenoegen.

Over het algemeen is voor dwangarbeiders als slachtoffergroep weinig belangstelling. Ze bereiken ook 

zelden de publiciteit. Dat heeft een aantal oorzaken. Allereerst het eigen zwijgen als gevolg van het 

gevoel van schaamte. Dat was met name in de eerste decennia na de oorlog het geval. Het komt ook 

omdat de beleving van de arbeiders verschillend was. Sommigen ervoeren de tewerkstelling als vreselijk. 

Maar we kennen ook gevallen van jonge boerenjongens uit kleine dorpjes die voor het eerst in hun leven 

in een wereldstad als Berlijn terechtkwamen. Die hebben, zeker in het begin, een heel goede tijd gehad. 

Dwangarbeiders hebben dus niet per definitie een gedeeld verhaal. 

Daar komt bij dat het vooral mannen uit de arbeidersklasse waren. Die schrijven relatief minder vaak, 

uitzonderingen daargelaten. Ze geven hun verhaal daarom niet door in de vorm van bijvoorbeeld een 

boek. Tegenwoordig zijn de ex-dwangarbeiders oude mannen die zich zelden organiseren. Ze zijn politiek 

geen kracht om rekening mee te houden. Op die manier verdwijnen ze uit de geschiedenis.”

Bronnen:
Jong, Loe de,  Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 4 (1972).

Sijes, B.A.,  De arbeidsinzet. De gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland 1940-1945 

(1990).

Volder, Karel,  Van Riga tot Rheinfelden (1996).

Over drs. Hans de Vries
Hans de Vries studeerde politieke en 

sociale wetenschappen aan de Univer-

siteit van Amsterdam. Van 1975 tot zijn 

pensioen in 2012 was hij verbonden 

aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, 

Holocaust- en Genocidestudies. De 

Vries heeft met name onderzoek ge-

daan naar de lotgevallen van Nederlan-

ders in nazi-kampen en gevangenissen, 

wat tot diverse artikelen heeft geleid. 

Momenteel verricht hij onderzoek naar 

de Nederlandse kampstaf in concentra-

tiekampen. Dit onderzoek, onder aus-

piciën van het NIOD, moet leiden tot 

een publicatie. FOTO SUZANNE LIEM
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> Ismee Tames

‘ In tijden van oorlog 
en vervolging maakt 
wat je doet een 
groot verschil’

Een bijzondere categorie oorlogsslachtoffers zijn de verzetsslachtoffers. Zij kwa-

men in verzet tegen de Duitsers of Japanners en moesten dat met de hoogste 

prijs betalen: hun leven. Ismee Tames, als historicus en politicoloog verbonden 

aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies, verdiept 

zich in de leefwereld en ideeën van verzetsstrijders. Sinds juli 2015 bekleedt zij 

aan de Universiteit Utrecht de leerstoel ‘Stichting 1940-1945: geschiedenis en 

betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging’. Wat is haar visie op 

verzetsslachtoffers als groep? 

Definitiekwesties
Tames: “Om te beginnen: wie verzetsstrijder was en wie niet, en daarmee wie 

verzetsslachtoffer is, dat is natuurlijk een definitievraagstuk. Loe de Jong bijvoor-

beeld hanteerde andere criteria dan wij vandaag de dag doen. De Jong rekende 

mensen die onderduikers hulp hadden verleend, zoals de vrouw des huizes die 

extra aardappelen kookte, niet tot het verzet. Tegenwoordig beschouwen we haar 

wel als onderdeel van de verzetsbeweging. Er is zo’n veelheid aan perspectieven 

en oogmerken waarmee over dit thema wordt gesproken. We hebben het over 

‘verzetsstrijders’, ‘mensen die zich verzetten’, ‘mensen in verzet’, ‘verzetsdeel-

nemers’. Door de tijd heen verandert daarmee ook het beeld en de definitie van 

wat verzet behelsde. 

Anders dan bijvoorbeeld het leger was het verzet natuurlijk ook geen afgeba-

kende groep, geen gestructureerde organisatie. Je ‘trad niet toe’ tot het verzet, 

je kreeg meestal geen lidmaatschapsnummer of iets dergelijks. Gelukkig maar, 

90   

want het bijhouden van een administratie zou voor verzetsgroepen ook een veel 

te groot risico hebben betekend. We kunnen daarom geen ‘leden van het verzet’ 

tellen en constateren: daarvan zijn er zoveel omgekomen. Dergelijke gegevens 

hebben we gewoon niet.”

Politieke ‘misdaden’
“Los van de definitiekwestie gaat de discussie in Nederland in mijn ogen te vaak 

over de vraag of iemand nou werkelijk een verzetsstrijder was of niet. Was het 

echt verzet of was het eerder toeval dat iemand verzetsactiviteiten pleegde, stel-

de het niet veel voor? Dat is een discussie waar we helemaal niets mee bereiken, 

al helemaal niet als het om verzetsslachtoffers gaat.

Wat je wel kan zeggen bij verzetsslachtoffers die bijvoorbeeld door de Duitsers 

zijn geëxecuteerd: dit waren mensen die destijds door het bezettingsregime zijn 

opgepakt en terechtgesteld omdat ze – in de definitie van de Duitsers – ‘politieke 

misdaden’ pleegden. Als je wilt scherpslijpen spreek je dan dus niet zozeer in 

termen van verzet, maar alleen in termen van vervolging. Wrang genoeg is de 

blik van de bezettingsmacht hierbij leidend. Als je bijvoorbeeld leest ‘Hier liggen 

tien verzetsslachtoffers begraven’ en je gaat uitzoeken wie dat zijn, dan is de 

verbindende factor vaak dat zij door de bezetter zijn vervolgd en vermoord we-

gens tegenwerking. Dat gegeven verbindt deze slachtoffers meer dan het soort 

verzetsdaden dat ze hebben gepleegd. De Duitse opsporingsinstanties zochten 

naar mensen die hun beleid tegenwerkten. Centraal staat dan dus hun definitie 

van wetsovertreding, wat iets anders is dan onze definitie van verzet. Dat geeft 

ook weer aan hoe ingewikkeld het definitievraagstuk is.”

Represailles
In het hoofdstuk ‘Slachtoffers kampen, gevangenissen en executies in Euro-

pa’, verderop in deze uitgave, worden de aantallen slachtoffers besproken van 

niet-Joodse Nederlandse komaf, die omkwamen in kampen of werden geëxe-

cuteerd in Nederland. Tames: “Dit zijn de enige cijfers die we hebben. Het zijn 

natuurlijk schattingen, omdat de bronnen onvolledig en gefragmenteerd zijn. 

De cijfers maken ook niet duidelijk wat precies door de bezetter werd vervolgd en 

bestraft en met welke straffen. Dat verschilde per plek en per fase in de oorlog. 

Tegen het einde hoefde er maar iets kleins te gebeuren of er werden als represail-

le mensen doodgeschoten. Het bezettingsregime radicaliseerde en trad steeds 

harder en nietsontziender op.

Bij het tellen van slachtoffers spelen er ook ingewikkelde situaties, zoals die 

waarbij verzetsstrijders andere verzetsstrijders liquideerden omdat ze hen als 

onbetrouwbaar beoordeelden. In sommige gevallen was de verdenking terecht, 

in andere gevallen niet. Waar tel je die slachtoffers bij?” Een groep die helemaal 

ontbreekt in de cijfers zijn de slachtoffers die deel uitmaakten van het Indisch 

91   
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verzet. Tames: “We weten niet precies hoeveel dat er waren. De Oorlogsgraven-

stichting geeft een schatting van 2000 personen.”

Zij deden íets
Achter de kale cijfers gaat een verhaal schuil dat volgens Tames belangrijk is om 

te blijven vertellen. “Wat bijzonder is aan mensen die in verzet zijn gekomen, 

is dat ze íets hebben gedaan. Ik bedoel: ze hadden het ook niet kunnen doen. 

Mensen overleefden de oorlog omdat ze geholpen zijn door anderen. In tijden 

van vrede en voorspoed maakt het niet zo veel uit wat je doet, maar in tijden van 

oorlog en vervolging is dat echt anders. Dan kun je daadwerkelijk het verschil 

maken, de goede of de verkeerde kant op. Het is goed om daar af en toe bij stil 

te staan. Dat kan inspireren of bang maken of zelfs deprimeren, maar je ontkomt 

er niet aan om je met dit soort vragen bezig te houden. Waar ligt je verantwoor-

delijkheid, hoe gaan andere mensen ermee om?  Het zijn vragen die ook in onze 

huidige tijd van belang zijn.”

Erkenning
Na de oorlog was het besef dat zij íets hadden gedaan voor voormalig verzets-

strijders zelf ook heel belangrijk. Tames: “Veel verzetsstrijders hadden de stress 

meegemaakt van gevangenschap of van de voortdurende dreiging om opgepakt 

te worden. Ze waren door het systeem vervolgd, vermalen en ontmenselijkt, 

maar deze gedachten hadden hen op de been gehouden: ik ben er zelf bij, ik 

bewaar mijn menselijkheid, mij krijgen ze er niet onder. Ik sta ergens voor, ik 

bestrijd het nationaalsocialisme. Het besef dat zij handelende mensen waren 

geweest, was heel belangrijk. Vooral voor henzelf hoor, niet als een soort schou-

derklopje van buitenaf. Dat is ook waarom het in mijn ogen goed is om hen apart 

te gedenken. De bezetter had hen niet vervolgd als ‘objecten’ van een bepaald 

ras of bepaalde geaardheid, maar als mensen die het beleid tegenwerkten. Dat 

maakt hen tot een heel eigen groep slachtoffers.”
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Bronnen
Jong, Loe de Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 8 (1978) en 10b

  (1982).

Withuis, Jolande Na het kamp. Vriendschap en politieke strijd (2005).
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Niet-Joodse slachtoffers 
Johannes Houwink ten Cate: “De gaskamers in de concentratie- en vernietigingskampen waren uitgevon-

den om de Joden te vermoorden. Veroordeelde Nederlanders, onder wie politieke tegenstanders, werden 

door de nazi’s in sommige gevallen ook naar kampen, Arbeitserziehungslager, tuchthuizen, of gevangenis-

sen over de grens gestuurd, of al in Nederland gefusilleerd.”

Slachtoffers van concentratiekampen en Arbeitserziehungslager
Ook niet-Joodse Nederlanders werden tijdens de Tweede Wereldoorlog naar verschillende concentratie- 

en werkkampen gestuurd. In deze kampen zaten zij gevangen onder erbarmelijke omstandigheden en ze 

moesten zware fysieke arbeid verrichten. Kampen waar veel niet-Joodse Nederlanders zijn omgekomen 

zijn Sachsenhausen, Neuengamme, Buchenwald, Dachau, Mauthausen en Natzweiler.

Houwink ten Cate: “Ongeveer 11.000 niet-Joodse Nederlanders zijn tijdens de oorlog naar Duitse kam-

pen gedeporteerd. Van hen zijn naar een schatting van Loe de Jong (Het Koninkrijk der Nederlanden in de 

Tweede Wereldoorlog deel 8, p. 886 en 887) ongeveer 800 mensen tijdens de oorlog vrijgelaten. Ongeveer 

4000 van die 11.000 overleefden het kamp niet. 

Omdat we de administratie van veel concentratiekampen ter beschikking hebben, kennen we redelijk 

‘harde’ cijfers over de gevangenen en de slachtoffers. We weten waar we moeten zoeken. We hebben 

daarom weinig twijfel over dit aantal. Lastiger is het aantal slachtoffers dat voor straf naar een Arbeits- 

erziehungslager (AEL) werd gestuurd. De nazi’s stelden de AEL’s in om dwangarbeiders te straffen voor 

sabotage, werkweigering of een vluchtpoging. Een maatregel die was bedoeld om iemand goed te laten 

schrikken. En dat werkte. Wanneer iemand deze straf kreeg, werd hij opgesloten tussen de andere gevan-

genen in het kamp, onder dezelfde omstandigheden. Met voorzichtigheid mag ervan worden uitgegaan 

dat in totaal enige honderdduizenden Nederlanders in AEL’s hebben gezeten. Hoeveel mensen zijn om-

gekomen in deze strafkampen weten we niet goed. De Jong spreekt over 500 tot 1000 Nederlanders die 

enige tijd opgesloten zijn geweest in Arbeitserziehungslager. Mijn schatting, dat van hen ongeveer 100 

overleden zijn, is een zeer ruwe schatting. We weten dit niet goed.”

Slachtoffers van tuchthuizen en gevangenissen in Duitsland
Houwink ten Cate: “We weten ook betrekkelijk weinig over Nederlanders die tijdens de oorlog als straf 

naar een gevangenis of tuchthuis in Duitsland werden gestuurd. In Duitsland bestonden vele tucht-

huizen, waar een heel streng regime gold, veel strenger dan in Nederland. Deze werden ingezet als 

Slachtoffers van concentratiekampen, gevangenissen  
en tuchthuizen en door executie
Niet-Joodse Nederlanders omgekomen in kampen circa 4.000

Niet-Joodse Nederlanders omgekomen in Arbeitserziehungslager circa 100

Niet-Joodse Nederlanders omgekomen in tuchthuizen    

en gevangenissen 500 - 800   

 onder wie Jehova’s getuigen circa 130

Slachtoffers door executie in Nederland  circa  2.000

Slachtoffers kampen, gevangenissen 
en executies in Europa 

> Johannes Houwink ten Cate

De steengroeve bij het concentratiekamp Mauthausen. 

BEELDBANK WO2 - NIOD

‘Op het stelen van een fiets
stond een jaar gevangenisstraf’
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‘Op het stelen van een fiets
stond een jaar gevangenisstraf’
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strafinrichtingen. Ook weer uit Het Koninkrijk weten we dat daar tussen de 4000 en 6000 veroordeelde 

Nederlanders terechtkwamen, die in Duitsland waren gearresteerd en berecht, en ongeveer 2500 Ne-

derlanders die in eigen land waren veroordeeld. Uit beide groepen samen zouden volgens De Jong ‘vele 

honderden’ zijn omgekomen, zeg tussen de 500 en 800 personen. Maar dat is echt een slag in de lucht. 

We weten eigenlijk niet eens precies wie in deze instellingen terechtkwamen. Daar was geen registratie 

van. Het waren personen die volgens de Duitse justitie criminele activiteiten hadden gepleegd. Daarbij 

moeten we denken aan zware criminele delicten, maar ook vergrijpen zoals het stelen van kaas of zwart 

slachten. Tijdens de oorlog werd heel zwaar gestraft, ook als gevolg van schaarste. Voor het stelen van 

een fiets kon je al een jaar gevangenisstraf krijgen. Dat was onderdeel van het systeem, het schrikbewind, 

van het Derde Rijk. Het stond niet meer vast wat er met je zou gebeuren. Als je werd veroordeeld voor 

een criminele activiteit konden ze je tijdelijk vastzetten, maar ze konden ook de sleutel inslikken. Andere 

veroordeelden werden naar kamp Erika nabij Ommen gestuurd, waar veel martelingen hebben plaatsge-

vonden. Het was een heel andere samenleving.

Het onderzoek naar de slachtoffers in tuchthuizen en Duitse gevangenissen heeft nooit systematisch 

plaatsgevonden. Informatie daarover uit Duitsland is nooit opgevraagd. Nieuw onderzoek naar gevan-

genissen en tuchthuizen is nodig, maar heel tijdrovend. Als gevolg daarvan hebben we nog altijd geen 

betere cijfers dan die van De Jong, die gebaseerd zijn op het werk van zijn medewerker Coen Stuldreher 

en zijn staf. Stuldreher had na de oorlog zitting in verschillende uitkeringsraden en kende daarom veel 

casussen van ex-gevangenen. Dat gaf hem een goed overzicht. De schattingen van De Jong zijn vrijwel 

altijd gebaseerd op de getallen van Stuldreher.”

Slachtoffers door executies
Houwink ten Cate: “In Nederland zijn tijdens de oorlog naar schatting 2000 mensen geëxecuteerd. Aan 

dat aantal heeft bij mijn weten nooit iemand getwijfeld. De Jong zegt echter dat dit “nagenoeg allen 

illegale werkers” waren. De Jong schat het totaal aantal illegale werkers tot het einde van de oorlog op 

ongeveer 45.000 (Het Koninkrijk, deel 10b). Door de bank genomen kon werk in de illegaliteit in drie 

gradaties bestrafd worden. De top van het verzet werd geëxecuteerd. Bekende voorbeelden zijn Hannie 

Schaft en Gerrit-Jan van der Veen. De subtop van het verzet verdween naar een concentratiekamp. Een 

derde categorie verzetswerk, zoals het verspreiden van illegaal materiaal of het verlenen van hulp aan 

Joden werd meestal aangepakt met een aantal maanden gevangenisstraf in een Nederlandse gevangenis 

of een kamp, zoals Amersfoort of Vught. De standaard straf voor onderduik verlenen aan Joden was zes 

maanden Vught. Ook weten we dat de Duitse bezetter meestal verzet pas zwaar ging bestraffen wanneer 

het georganiseerd was, dus als het om een verzetsorganisatie ging. Anderen kregen ook straf, maar min-

der vaak en minder zwaar. Dit maakt het niet voor de hand liggend dat alle 2000 geëxecuteerden illegale 

werkers waren. 

Een andere reden om daaraan te twijfelen is dat we weten dat relatief veel van de geëxecuteerden afkom-

stig waren uit Noord-Holland, waarschijnlijk als gevolg van de vele repressaille-executies die daar op 

last van de Amsterdamse chef van de Duitse politie, Willy Lages, zijn uitgevoerd. Als zij allemaal illegale 

werkers zouden zijn geweest, zou het vele malen logischer zijn geweest dat zij afkomstig waren uit het 

hele land. Het feit dat een groot deel uit één provincie kwam, maakt de aanname dat zij illegale werkers 

waren, niet plausibel.

Het is veel aannemelijker dat in het cijfer geëxecuteerden in Nederland ook mensen zitten die gewoon 

op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Een voorbeeld daarvan is de Amsterdamse 

Apollolaan, waar in de vroege ochtend van 24 oktober 1944 bij wijze van represaillemaatregel 29 mensen 

door de bezetter zijn gefusilleerd. Het waren willekeurige gevangenen uit het Huis van Bewaring aan de 

Weteringschans, die uit hun cellen werden geplukt en werden geëxecuteerd op de plaats waar een dag 

eerder een aanslag was gepleegd op een Duitser. Deze gevangenen hebben enorme pech gehad.

We kunnen veel van de informatie over de geëxecuteerden niet meer achterhalen omdat de administratie 

niet compleet is. De Duitsers hebben aan het eind van de oorlog een groot deel van het archief vernietigd 

van de gevangenis die in de volksmond het Oranjehotel werd genoemd, in Scheveningen. Daar moesten 

veel gearresteerden hun berechting afwachten. Een aantal van hen moest voorkomen bij een SS- en Poli-

tierechtbank in Den Haag, maar ook daarvan hebben we nauwelijks meer dossiers.”

Jehova’s getuigen
Jehova’s getuigen maakten de nazi’s woedend met hun ideeën die lijnrecht tegenover het nationaal- 

socialisme stonden. Jehova’s weigerden vanuit hun christelijke neutraliteit deel te nemen aan militaire 

dienst, zwaaiden uit respect voor hun God niet naar nazi’s en brachten niet de Hitlergroet. In Duitsland 

werden ze daarom al vanaf 1933 vervolgd. 

Vanaf de bezetting werden Jehova’s ook in Nederland actief vervolgd. Naar schatting zijn tijdens de oor-

log ongeveer 500 Jehova’s getuigen opgepakt vanwege hun geloof, van wie ruim 300 principiële geloofs- 

aanhangers werden overgebracht naar Duitse kampen. Als gevolg van ziekte en ontberingen en in een 

aantal gevallen door executie, kwamen ongeveer 130 Jehova’s getuigen om het leven. Historica Tineke 

Piersma schreef een boek over de Jehova’s, getiteld Getrouw aan hun geloof; de vervolging van de Neder-

landse Jehova’s Getuigen in de Tweede Wereldoorlog (2005) met daarin een namenlijst van de slachtoffers.

Homoseksuelen
In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, zijn Nederlandse homo’s tijdens de oorlog niet ver-

moord om hun geaardheid. De systematische vervolging van homoseksuelen door de bezetter is in 

Nederland nooit echt van de grond gekomen, schijft historica Yvonne Scherf in De vervolging van homo-

seksualiteit tijdens de Tweede Wereldoorlog (1988). Homo’s en lesbiennes werden in Nederland vervolgd 

als zij Joods waren of actief waren in het verzet, niet vanwege hun seksuele voorkeur. Dat wil niet zeggen 

dat homo’s vrij waren. Homoseksuele contacten waren verboden middels de Verordening (81/40) van 

juli 1940. Op basis daarvan werden ongeveer 90 homo’s naar een tuchthuis of huis van bewaring in 

Duitsland gestuurd. Na het uitzitten van hun straf werden zij in vrijheid gesteld.1

Zoeken na de oorlog
Houwink ten Cate: “In algemene zin kan je stellen dat de registratie van omgekomen personen in  

Nederland goed was. Dat kwam door het systeem van persoonskaarten en doordat sterfgevallen vanaf 

1939 in Den Haag centraal werden geregistreerd. Daarnaast hebben we de administratie van de kampen. 

We weten echter vaak niet wat hun precieze lot is geweest. Soms is het voor onderzoekers of nabestaan-

den lastig te achterhalen welke weg iemand heeft moeten afleggen. Daarvoor kunnen we mensen verwij-

zen naar het Rode Kruis in Den Haag.”
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en Genocidestudies aan de Universiteit 

van Amsterdam. In 1995 promoveerde 

hij in Utrecht op een proefschrift over 

de Nederlandse relatie met Duitsland 

tijdens het Interbellum, en sinds 1989 

houdt hij zich bezig met de Jodenver-

volging.
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1]  Zie ook de website Vervolgd Verlangen: www.tweedewereldoorlog.nl/vervolgd verlangen/
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gaat. Mensen die worden gemist als gevolg van oorlog. 

De deskundigen die aan deze publicatie hebben meege-

werkt, weten dat als geen ander. Ik wil ze daarom bedanken 

voor hun kundigheid, voorzichtigheid en bereidheid om hun 

expertise te delen.

Ook dank ik drs. Richard van Gils, onderzoeker operatio-

neel optreden aan het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie (NIMH), voor de actuele cijfers van slachtoffers van 

militaire missies.

Tot slot gaat speciale dank uit naar drs. Jeroen Kemperman, 

informatie- en collectiespecialist van het Instituut voor 

Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD. Hij heeft 

als allround deskundige op het terrein van slachtoffer-
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Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog neemt de vraag om gegevens over slachtoffer-

aantallen toe. Nabestaanden in de eerste plaats, en ook journalisten en andere  

geïnteresseerden willen weten hoeveel Nederlanders zijn omgekomen in de Tweede 

Wereldoorlog en door oorlogsgeweld sindsdien. Dat neemt het Nationaal Comité 4 en 5 

mei elk jaar opnieuw waar, in aanloop naar de meidagen.

Helaas moeten we vaststellen dat we bepaalde cijfers en feiten niet meer kunnen ach-

terhalen. Dat is vaak geen onwil of desinteresse voor de slachtoffers, maar vanwege een 

gebrek aan gegevens.

Wat we wél kunnen, is laten zien wat we wel en niet weten en waarom. Daarom laten 

we in deze publicatie deskundigen aan het woord, in een serie interviews. Zij lichten de 

feiten en cijfers toe die we beschikbaar hebben en gaan in op de omstandigheden waarin 

de slachtoffers het leven lieten.

D
e doden tellen - Slachtofferaantallen van de Tw

eede W
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