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Geïnterneerden

Zoals de militairen van de Koninklijke Marine en van het Knil het tijdens
de Japanse bezetting aanzienlijk moeilijker hebben gehad dan de mili-
tairen in Nederland tijdens de Duitse, zo hebben ook de Nederlandse
staatsburgers (Nederlanders èn Indische Nederlanders) in Indië het aan-
zienlijk moeilijker gehad dan de burgerij in Nederland. Daar zijn in vijf
jaar bezetting delen van de bevolking in grote nood komen te verkeren
(de vervolgden, de door het oorlogsgeweld getroffenen en, in de hon-
gerwinter, de bewoners van de niet-agrarische gebieden in het westen
des lands) - in Indië is die nood algemener geweest, heeft hij langer
geduurd en heeft hij naar verhouding veel meer mensenlevens gevergd.

Doordat bijna alle Japanse stukken die op de internering betrekking
hebben, alsook veel kamparchieven verloren zijn gegaan, zijn de gege-
vens over de aantallen geïnterneerden onvolledig. Wat beschikbaar was,
heeft dr. D. van Velden in haar breed-opgezette, in '63 verschenen studie
De fapanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog
bijeengebracht' - welnu, volgens haar cijfers zijn in Indië in totaal ca.
zes-en-negentigduizenddriehonderd Nederlandse en Indisch-Neder-
landse burgers geïnterneerd en zijn van hen in een internering die voor
de meesten omstreeks drie volle jaren heeft geduurd, ca.dertienduizend-
honderdtwintig bezweken, oftewel 13,6 %.

Het is mogelijk dat die cijfers te laag zijn. De Nederlandse regering
heeft na de oorlog gesteld dat er in Indië ruim honderdduizend geïnter-
neerden zijn geweest? - vast staat dat de Japanners aan het Internationale
Rode Kruis in de loop van de oorlog hebben doorgegeven 3 dat er ca.

1 Aan haar studie ontlenen wij de meeste in dit hoofdstuk verwerkte algemene
gegevens. 2 Report of the International Committee of the Red Cross on its activities during
the Second World War, dl. II (1948), p. 205. 3 In 1955 is de Nederlandse regering er
bij de onderhandelingen met Japan die er toe geleid hebben dat een bedrag van f 38
mln aan smartegeld ter beschikking kwam, er van uitgegaan dat er ca. honderdtien-
duizend geïnterneerden waren geweest, van wie één op de vijf zou zijn gestorven
- wij gaan liever van de iets lagere cijfers uit die dr. van Velden acht jaar later
publiceerde. Het toegekende smartegeld kwam er op neer dat een oud-geïnterneerde
ruim drie dubbeltjes kreeg (huidige waarde misschien een rijksdaalder) per dag dat de
internering had geduurd.
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