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Definiëring van de oorlogsslachtoffers
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft in een officieel memorandum 
vastgelegd wie wij herdenken op 4 mei. Voor de in dit boek gepre-
senteerde cijfers en visualisaties gaan we uit van de meest recente 
versie van dit memorandum. Het comité definieert de te herdenken 
oorlogsslachtoffers hierin als volgt:

‘[…] allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar 
ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’      

Hoewel dit een heel ruime omschrijving is, gaat dit boek dus  
niet over overlevenden van oorlogssituaties of tweedegeneratie- 
oorlogsgetroffenen.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei licht de omschrijving nader toe in 
een apart document: Kranslegging, de cijfers (zie pagina 192 en 193). Dit 
document vormt het uitgangspunt van ons onderzoek. Per krans 
wordt aangegeven welke groepen worden herdacht en hoe groot het 
aantal slachtoffers is. Het totale aantal slachtoffers over de gehele 
herdenkingsperiode wordt in Kranslegging, de cijfers niet genoemd. Door 
de slachtofferaantallen per groep bij elkaar op te tellen komen wij op 
een totaal van ongeveer 295.000 doden in de periode sinds het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Dit aantal is het afgeronde 
gemiddelde van 278.000 en 311.000 slachtoffers, respectievelijk de to-
talen van de laagste en de hoogste schatting per groep uit Kranslegging, 
de cijfers. De website van het niod vermeldt een lager aantal slachtof-
fers, namelijk ongeveer 250.000. Hierin ontbreekt echter een aantal 



Kranslegging, de Cijfers
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei worden kransen gelegd voor alle Nederlandse oorlogss-
lachtoffers. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen, die waar ook ter wereld hun leven 
hebben gegeven voor onze vrijheid.

Aantallen slachtoffers
Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog neemt de vraag om gegevens over de 
aantallen Nederlandse slachtoffers van oorlogsgeweld toe. Voor nabestaanden in de eerste plaats 
en ook voor journalisten en andere geïnteresseerden is het van belang te weten hoeveel mensen 
zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en door oorlogsgeweld nadien. In een nieuwe publi-
catie De doden tellen. Slachtofferaantallen van de Tweede Wereldoorlog en sindsdien laat het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei experts aan het woord over de cijfers en gaan zij in op de mensen achter deze 
cijfers.

Het exacte aantal slachtoffers zal nooit te achterhalen zijn. Dat is geen onwil of desinteresse voor 
slachtoffers, maar een gebrek aan gegevens. In veel gevallen moeten we uitgaan van schattingen. 
Sommige gegevens over slachtoffers zijn nooit volledig geregistreerd. Ook zijn archieven uit de 
oorlogsperiode soms vernietigd door oorlogsgeweld, of opzettelijk, om oorlogsmisdaden te ver-
bloemen. Uit Nederlands-Indië ontbreken veel gegevens. Ook  is niet te voorkomen dat in sommige 
categorieën overlap voorkomt.

Voor wie worden de kransen gelegd, met cijfers uit de publicatie De doden tellen
De eerste krans wordt gelegd door het staatshoofd, namens de Nederlandse bevolking. Deze krans 
wordt gelegd vlak voor 20.00 uur, het begin van de twee minuten stilte in het hele land. Vervol-
gens worden vijf  kransen gelegd door overlevenden voor de verschillende groepen oorlogsslach-
toffers, gevolgd door de kranslegging door Nederlandse autoriteiten. Hieronder volgt de volgorde 
van kranslegging: 

1. Ter nagedachtenis aan allen die omgekomen zijn leggen Zijne Majesteit de Koning en Hare 
Majesteit de Koningin als eersten een krans.

Daarna worden drie kransen gelegd voor alle burgers, die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog in 
Europa zijn omgebracht of omgekomen:

2. Een krans voor de meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti die werden geïsoleerd, gedeporteerd, 
vermoord in concentratie- en vernietigingskampen om wie zij waren. 
Circa: 102.215 - 104.215
 » 102.000 - 104.000 in Nederland vervolgde Joden.
 » 215 in Nederland vervolgde Roma en Sinti.

3. Een krans voor mensen die gevangen werden genomen en vermoord omdat zij in verzet kwamen, 
omdat zij opstonden voor de rechten van anderen, voor rechtsstaat en democratie.
Circa: 8.000 
 » circa 4.000 slachtoffers omgekomen in kampen, 
 » circa 100 in Arbeitserziehungslager, 
 » 500 - 800 omgekomen in tuchthuizen en gevangenissen, 
 » circa 2.000 slachtoffers door executie, 
 » 500 - 600 slachtoffers van concentratiekampen in Nederland, 
 » 40 mannen van de Prinses Irene Brigade, 



 » 102 leden van de Stoottroepen.

4. Een krans voor hen die het leven verloren door oorlogsgeweld, honger, bombardementen, 
willekeur of  uitputting.
Circa: 127.630 - 136.630
 » 16.000 - 25.000 slachtoffers van de Hongerwinter.
 » circa 50.000 slachtoffers van een daling van de volksgezondheid in Nederland.
 » circa 30.000 burgerslachtoffers van oorlogshandelingen in Nederland.
 » circa 23.000 burgerslachtoffers van de bevrijding in Nederland.
 » Minstens 8.500 Nederlandse dwangarbeiders. 
 » circa 130 Nederlandse Jehova’s getuigen.

Hierna volgen twee kransen:

5. De volgende krans wordt gelegd voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Werel-
doorlog zijn omgebracht of omgekomen in Azië, als gevolg van verzet, internering oorlogs-
geweld en uitputting. 
Circa: 22.500 - 42.800
 » 13.000 -16.800 burgers omgekomen in interneringskampen Azië.
 » circa 2000 burgers omgekomen buiten de kampen in Nederlands-Indië.
 » circa 2000 burgers omgekomen tijdens internering in Bersiapkampen.
 » 3.500 - 20.000 burgers omgekomen door geweld in Nederlands-Indie/Indonesië na de oor- 

 log.
 » circa 2000 burgers zijn omgekomen bij Indisch verzet.

6. De volgende krans wordt gelegd voor militairen en koopvaardijpersoneel, omgekomen in 
dienst van het Koninkrijk der Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog - of daarna in oor-
logssituaties en bij vredesoperaties.
De Tweede Wereldoorlog
Circa: 14.100 - 14.200
 » circa 3400 slachtoffers koopvaardij.
 » circa 2200 gesneuvelde militairen in de meidagen van 1940.
 » 300 - 400 militairen in krijgsgevangenschap in Europa.
 » 7.552 omgekomen krijgsgevangenen van het KNIL in Nederlands Indië.
 » 648 omgekomen krijgsgevangenen van de Koninklijke Marine in Nederlands Indië.

In oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
Circa: 5.173 - 5.176
 » 2.526 gesneuvelde militairen in Nederlands-Indie/Indonesië 1945-1949.
 » 2.225 omgekomen militairen in Nederlands-Indie/Indonesië 1945-1949.
 » 123 - 126 slachtoffers in Korea.
 » 109 slachtoffers in Nieuw Guinea.
 » 90 slachtoffers van vredesmissies sinds 1945.

Als laatste worden er kransen gelegd door de autoriteiten: 

7. De voorzitters van de Eerste en Tweede kamer namens de Staten Generaal.
8. De minster-president, de minister van Defensie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten namens 
de Rijksministerraad van het Koninkrijk. 

9. De Commandant der Stijdkrachten en zijn Operationele Ondercommandanten namens de 
gehele krijgsmacht.

10. De burgemeester en locoburgemeester van Amsterdamen namens de gemeente Amsterdam.



groepen slachtoffers die wel worden herdacht, zoals de burger-
slachtoffers ten gevolge van de bevrijdingsstrijd in Nederland en 
de Nederlandse militairen en burgers die omkwamen tijdens de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. 

In dit boek gaan we uit van de aantallen die officieel worden 
herdacht volgens het document Kranslegging, de cijfers. Dit aantal is 
opgedeeld in dertig slachtoffergroepen, verdeeld over vijf kransen, 
respectievelijk voor degenen die werden vervolgd om wie ze waren 
(Joden, Roma en Sinti), die in verzet kwamen, overige burger-
slachtoffers uit Nederland, Nederlandse burgerslachtoffers in Azië, 
en militairen. Op basis van aanvullende bronnen hebben we deze 
groepen ingedeeld naar tijd en plaats van overlijden, en waar mo-
gelijk ook naar leeftijd en geslacht. 

Bronnen van de gegevens
Ter aanvulling op het document Kranslegging, de cijfers hebben 
we gebruikgemaakt van drie gegevensbestanden. Het grootste 
bestand, met bijna 180.000 oorlogsslachtoffers, werd ons ter be-
schikking gesteld door de Oorlogsgravenstichting (ogs). Het Joods 
Monument bevat gegevens over ruim 107.000 Joodse slachtoffers. 
Het derde bestand is opgebouwd door Jan Willem de Leeuw en telt 
ruim 37.000 gevallen militairen, verzetsleden en zeelieden. De 
drie bestanden overlappen elkaar voor een deel: het bestand van 
de Oorlogsgravenstichting bevat een groot deel van de slachtoffers 
uit het Joods Monument en het bestand van De Leeuw. Waar het 
Joods Monument en het bestand van De Leeuw meer gedetailleer-
de informatie bevatten over de slachtoffers en gevallenen, staan 
in het bestand van de Oorlogsgravenstichting ook slachtoffers die 
niet in de andere twee bestanden voorkomen, zoals dwangarbei-
ders en burgerslachtoffers in Nederlands-Indië. Een grote groep 



die in deze drie bestanden niet of zeer beperkt is vertegenwoor-
digd is de groep burgerslachtoffers in Nederland. Voor deze groep 
hebben we vooral gebruikgemaakt van de sterftestatistieken van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs).

Werkwijze
We hebben aan de hand van de drie gegevensbestanden waar 
mogelijk bepaald tot welke in Kranslegging, de cijfers gespecificeerde 
groep de slachtoffers  behoorden, waar en wanneer het slachtoffer 
is overleden en op welke leeftijd. Van de slachtoffergroepen die in 
een van de drie gegevensbestanden voorkomen, hebben we onge-
veer 85 procent van de slachtoffers kunnen indelen naar leeftijd en 
geslacht. Wanneer de slachtofferaantallen in de gegevensbestan-
den voor een groep lager waren dan het aantal slachtoffers volgens 
Kranslegging, de cijfers, hebben we verondersteld dat voor de ontbre-
kende slachtoffers dezelfde verdeling over de leeftijdsgroepen en 
geslachten gold als voor de slachtoffers van wie deze informatie 
wel bekend is.

In de bestanden ontbreekt in het bijzonder de grote groep bur-
gerslachtoffers die in Nederland gedurende de oorlog is overle-
den als gevolg van de Hongerwinter, de algemene daling van de 
volksgezondheid (onder andere door gebrek aan medische hulp 
en toegenomen vatbaarheid voor ziekten), oorlogshandelingen 
(zoals beschietingen en luchtaanvallen), en de bevrijding (door 
gevechtshandelingen tijdens de bevrijdingsstrijd). Voor deze groep 
als geheel hebben we daarom op basis van de officiële sterfte- en 
bevolkingsstatistieken van het cbs, die beschikbaar zijn via de 
Human Mortality Database, de oorlogssterfte geschat, door de 
werkelijke sterfte te vergelijken met de sterfte zoals die zou zijn 
geweest onder normale omstandigheden. Daarbij werd ervan 



uitgegaan dat de overlijdenskansen in de oorlogsperiode de-
zelfde ontwikkeling zouden hebben laten zien als in de periode 
voor (1935-1939) en na de oorlog (1946-1947). Hoewel de cbs-statis-
tieken slechts een schatting van de totale groep burgerslacht-
offers mogelijk maken, hebben we voor twee groepen burger-
slachtoffers aparte schattingen kunnen maken. Voor het aantal 
Hongerwinterslachtoffers is gebruikgemaakt van de gegevens en 
schattingen uit onderzoek van Ekamper et al. (2017). De aantallen 
slachtoffers ten gevolge van luchtaanvallen (zoals bombardemen-
ten, luchtbeschietingen en neergestorte V1-raketten) zijn geba-
seerd op een anoniem overzicht bijgehouden in 1940-1945, een 
overzicht van het niod, en de publicaties van Korthals Altes (2014) 
en Baart en Van Oudheusden (2018). De anonieme lijst is het meest 
uitgebreid, maar onvolledig en soms onjuist, in toenemende mate 
vanaf september 1944. De gegevens van deze lijst zijn gecorrigeerd 
en aangevuld op basis van de niod-lijst, de studie van Korthals 
Altes en voor de regio Rotterdam op basis van het onderzoek van 
Baart en Van Oudheusden (2018).

Wij hebben net als in Kranslegging, de cijfers een onderscheid ge-
maakt tussen burgers en militairen. Zowel de slachtoffers die wer-
den vervolgd ‘om wie zij waren’ als de verzetsslachtoffers behoren 
tot de burgerslachtoffers. Voor deze beide groepen en de groep ove-
rige burgerslachtoffers worden drie afzonderlijke kransen gelegd. 
Wij volgen deze indeling, maar bij de visualisaties van de totalen 
van alle burgerslachtoffers hebben wij de groepen samengevoegd. 
Net als in Kranslegging, de cijfers rekenen wij slachtoffers onder de 
koopvaardij tot de militairen. Zij werden door de invoering van de 
vaarplicht in 1942, een formalisering van een besluit uit 1940, als 
zeelieden verplicht in dienst te blijven. Weigering werd gezien als 
desertie en bestraft. De schepen werden uitgerust met wapens, 



militairen of militair opgeleid personeel en konden worden inge-
zet ten behoeve van de geallieerde oorlogsinspanning. 

Op de indeling van groepen volgens Kranslegging, de cijfers hebben 
wij voor de visualisaties twee uitzonderingen gemaakt. De tijdens 
de bevrijdingsstrijd omgekomen leden van de Stoottroepen en van 
de Prinses Irene Brigade worden in Kranslegging, de cijfers onder het 
verzet geschaard; wij hebben beide groepen, aangezien het geüni-
formeerde militairen betrof, bij de militairen ingedeeld. 

Van de 140.000 Nederlandse of in Nederland wonende Joden 
hebben omstreeks 36.000 de oorlog overleefd, door te vluchten, 
in de onderduik, als gemengd gehuwden, of als overlevenden van 
de kampen. Omstreeks 1.100 overleefden dankzij de zogenoemde 
protestantverklaring – na kerkelijk protest in 1942 werden tot het 
protestantisme bekeerde Joden vrijgesteld van deportatie –, en 
ongeveer 3.000 doordat ze een niet-Joodverklaring kregen van het 
bureau dat onder leiding stond van de Duitse ambtenaar Hans 
Calmeyer (de zogenoemde Calmeyerlijst).

Beperkingen van het onderzoek
Voor sommige groepen slachtoffers, zoals de Hongerwinterslacht-
offers en de burgerslachtoffers in Nederlands-Indië/Indonesië, 
hebben de schattingen uit Kranslegging, de cijfers grote onzekerheids-
marges. Voor de totale aantallen slachtoffers per groep zijn we 
uitgegaan van het gemiddelde tussen de onder- en de bovengrens. 
Om schijnexactheid te voorkomen hebben we de aantallen slacht-
offers per leeftijdsgroep, geslacht of eventuele andere onderverde-
ling afgerond. Door die afronding zullen onderliggende getallen 
niet altijd exact optellen tot de totalen. 



Specifieke aandachtspunten bij bepaalde groepen slachtoffers

Joodse slachtoffers
Voor de Joodse slachtoffers hebben we ons gebaseerd op degenen 
die zijn opgenomen in het Joods Monument met een woonadres in 
Nederland (ca. 103.000). Hoewel een deel van de Joodse slachtoffers 
omkwam in zogenaamde buitencommando’s of nevenkampen van 
de grote concentratie- en vernietigingskampen, zijn zij voor de 
cartografische weergave van de plaatsen van overlijden meegeteld 
bij de hoofdkampen. De kaarten van Amsterdam laten het verloop 
van de Joodse slachtoffers per (laatst bekende) woonadres zien op 
basis van hun sterftedatum volgens het Joods Monument. Omdat 
we niet beschikken over gegevens van de overlevenden laten de 
kaarten alleen die Amsterdamse Joden zien die in de periode 1940-
1945 zijn omgekomen.

Slachtoffers onder Roma en Sinti 
Van het aantal slachtoffers onder de Roma en Sinti, zoals genoemd 
in Kranslegging, de cijfers, was een derde niet terug te vinden in de 
door ons gebruikte gegevensbestanden. Op basis van een vergelij-
king met de studie van Lucassen (1990), waarin het totale aantal 
Roma en Sinti slachtoffers wordt genoemd, blijken dit allemaal 
kinderen jonger dan eenentwintig te zijn. We hebben veronder-
steld dat de leeftijdsverdeling en verdeling jongens en meisjes van 
de ontbrekende kinderen vergelijkbaar is met die van de kinderen 
die we wel terug konden vinden.  

Buiten Nederland omgekomen verzetsslachtoffers
Voor de slachtoffers die buiten Nederland zijn vermoord om-
dat zij in verzet kwamen bleek het niet mogelijk om precies te 
achterhalen of zij in kampen, Arbeitserziehungslager, tuchthuizen of 



gevangenissen zijn omgekomen. We veronderstellen dat er geen 
verschil bestond in de leeftijdsverdeling tussen deze groep en de 
andere verzetsslachtoffers.

Slachtoffers ten gevolge van oorlogsgeweld, honger en bombardementen
Op basis van de sterftestatistiek van het cbs is het niet mogelijk 
om een onderscheid te maken naar slachtoffers ten gevolge van 
respectievelijk de Hongerwinter, daling van de volksgezondheid, 
oorlogshandelingen en van de bevrijding in Nederland. Voor het 
schatten van de oorlog gerelateerde sterfte onder de burgerbevol-
king hebben we gebruikgemaakt van de beschikbare nationale 
statistieken van het cbs. Op basis van de eerdergenoemde andere 
bronnen was het voor enkele groepen burgerslachtoffers mogelijk 
om het aantal slachtoffers nauwkeuriger te schatten. Het aantal 
Hongerwinterslachtoffers, het aantal slachtoffers ten gevolge van 
luchtaanvallen en het aantal slachtoffers onder Jehova’s getuigen 
hebben we apart naar leeftijdsgroep, geslacht en plaats van over-
lijden geschat. In de cartografische visualisatie van de luchtaan-
vallen zijn alleen gebeurtenissen met minimaal 20 slachtoffers 
weergegeven.

Dwangarbeiders
Hoewel in het gegevensbestand van de Oorlogsgravenstichting 
slechts een beperkt aantal slachtoffers als dwangarbeider is 
aangeduid (bijna 900), bevat het bestand in totaal ongeveer 
8.000 andere personen die zijn overleden in Duitsland en bezet-
te gebieden, die niet tot een van de andere groepen behoorden 
(militairen, leden van het verzet, gedeporteerden). We hebben, 
gegeven dat deze personen als slachtoffers in het bestand van 
de Oorlogsgravenstichting zijn opgenomen, op basis van hun 
overlijdensplaats verondersteld dat het merendeel hiervan 



dwangarbeiders betreft en dat zij representatief zijn voor de 
leeftijdssamenstelling van deze groep. Hierbij moeten we wel 
aantekenen dat het aantal slachtoffers van dwangarbeid mogelijk 
sterk onderschat is. Een studie van Volder (1996) schat het aantal 
slachtoffers op 29.000. Wij houden ons aan het aantal slacht-
offers in Kranslegging, de cijfers, dat overeenkomt met het aantal 
veronderstelde dwangarbeiders in het gegevensbestand van de 
Oorlogsgravenstichting.

Burgerslachtoffers in Nederlands-Indië/Indonesië
Voor het schatten van de verdeling naar leeftijdsgroepen en 
geslacht van het totale aantal burgerslachtoffers omgekomen 
in Nederlands-Indië/Indonesië hebben we ons gebaseerd op 
de gegevens van de Oorlogsgravenstichting en voor de burgers 
omgekomen bij Indisch verzet op het bestand van De Leeuw. In 
beide gevallen gaat het om Nederlandse burgerslachtoffers. In 
het gegevensbestand van de Oorlogsgravenstichting zijn ruim 
22.000 burgerslachtoffers opgenomen die zijn omgekomen in Azië, 
van wie bijna 13.000 in kampen, ruim 5.200 buiten de kampen 
en ruim 4.000 met een onbekende plaats en datum van overlij-
den. Het bestand van De Leeuw bevat ruim 1.600 slachtoffers bij 
het Indisch verzet gedurende de periode 1941-1949. De aantallen 
slachtoffers volgens Kranslegging, de cijfers zijn echter hoger. We heb-
ben verondersteld dat de leeftijds- en geslachtsverdeling van de 
slachtoffers teruggevonden in de beschikbare gegevensbestanden 
representatief zijn voor alle slachtoffers. Het aantal na de Tweede 
Wereldoorlog omgekomen burgerslachtoffers in Nederlands-Indië/
Indonesië volgens Kranslegging, de cijfers (ca. 3.500-20.000) is echter 
veel hoger dan het aantal slachtoffers dat kon worden terugge-
vonden in de gegevens van de Oorlogsgravenstichting (ca. 2.100). 
We vonden het niet verantwoord om te veronderstellen dat de 



samenstelling van deze groep van 2.100 personen representatief 
is voor het gemiddelde van het totale aantal slachtoffers volgens 
Kranslegging, de cijfers (bijna 12.000), zoals we dat bij andere slachtof-
fergroepen wel hebben gedaan. Voor de schatting van de aantallen 
slachtoffers naar leeftijdsgroep zijn we er in dit geval daarom 
voorzichtigheidshalve van uitgegaan dat ze wel voldoende repre-
sentatief zijn voor het totaal van de ondergrens (3.500) in plaats 
van het gemiddelde.

Militairen en koopvaardijpersoneel
Voor de militairen en het koopvaardijpersoneel hebben we ons pri-
mair gebaseerd op het bestand van De Leeuw. Het aantal slacht-
offers onder het koopvaardijpersoneel opgenomen in dit bestand 
is bijna 2.700. We veronderstellen dat de samenstelling van deze 
groep, naar leeftijd, representatief is voor het totaal aantal van 
3.400 herdachte koopvaardijslachtoffers. De aantallen militaire 
slachtoffers in dit bestand zijn in lijn met de aantallen genoemd in 
Kranslegging, de cijfers. Een verschil doet zich echter voor ten aan-
zien van militairen gesneuveld in Nederlands-Indië in de periode 
tussen de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 en 
het begin van de Japanse bezetting in maart 1942. Deze ruim 2.300 
slachtoffers, van wie het merendeel sneuvelde tijdens de slag op de 
Javazee, worden niet expliciet genoemd in Kranslegging, de cijfers. Wij 
hebben ze wel bij de visualisaties van de militairen meegeteld. 
Een aantal van de militaire (voornamelijk marine-) en koopvaar-
dijslachtoffers viel in 1939, toen de Tweede Wereldoorlog begon 
en Nederland nog neutraal was. Deze 110 slachtoffers van oor-
logshandelingen zijn meegenomen in ons onderzoek en in onze 
visualisaties meegeteld bij de periode dat Nederland deelnam aan 
de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).     



Voor de militairen gesneuveld bij vredesoperaties na de Tweede 
Wereldoorlog hebben we ons gebaseerd op de gegevens van de 
Oorlogsgravenstichting en deze gegevens waar nodig aangevuld 
op basis van het overzicht van historische missies van het minis-
terie van Defensie en het digitaal monument ‘Lijst van gevallenen 
tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog’.
De oorlogssituaties waarbij de Nederlandse staat betrokken is, 
hebben wij ingedeeld in drie perioden: de Tweede Wereldoorlog 
(1940-1945), de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1962) 
en de Vredesoperaties (1950-2019). Slachtoffers in Nederlands-
Indië/Indonesië van voor de capitulatie van Japan medio augus-
tus 1945 zijn ingedeeld bij de eerste periode, en zij die in 1945 zijn 
gevallen na de capitulatie bij de tweede periode.

In Kranslegging, de cijfers worden de Korea-oorlog en het Nieuw-
Guinea-conflict apart genoemd. Wij voegen eerstgenoemde bij 
de vredesoperaties omdat de missie werd uitgevoerd in het kader 
van resolutie 84 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 
Omdat Nieuw-Guinea uiteindelijk is ingelijfd bij Indonesië hebben 
we de slachtoffers van dit conflict in tijd en thema verbonden aan 
de slachtoffers van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.

Algemene overwegingen en conclusies
Naar oorlogsslachtoffers is de afgelopen 75 jaar veel en gedegen 
onderzoek gedaan. Dat heeft bijzonder veel opgeleverd, maar ook 
is nog het nodige op te helderen. Dit blijkt ook uit ons onderzoek. 
Voor verschillende groepen slachtoffers is er nog veel onduidelijk-
heid over de omvang van de groep en is er weinig gedetailleerde 
informatie bekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor dwangarbeiders 
en voor de groep burgerslachtoffers, zowel in Nederland als in 
Nederlands-Indië. Daarnaar is verdere studie gewenst. Historische 



bronnen zijn wisselend van kwaliteit en vaak incompleet, waar-
door schattingen onvermijdelijk waren. Door die schattingen 
afgewogen en op basis van grote bestanden met individuele 
persoonsgegevens te maken, hebben wij geprobeerd meer duide-
lijkheid te scheppen over wie wij op 4 mei herdenken. De patro-
nen die hieruit naar voren komen geven ons inziens een over het 
geheel genomen betrouwbaar beeld van de verschillende slachtof-
fergroepen die we herdenken, al is de onzekerheid over de exacte 
aantallen slachtoffers voor sommige groepen nog aanzienlijk. 
Nader onderzoek daarnaar is wenselijk. Zo kunnen wij het beeld 
vervolmaken van de omvang en de samenstelling van de oorlogs-
slachtoffers, alsook van de omstandigheden en de oorzaken van 
hun dood. 
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