Reconstructie sterfteverloop
Tweede Wereldoorlog
Een andere kijk op de officiële statistieken

JAN JAAP HARTS EN ANNELET BROEKHUIS

In de Tweede Wereldoorlog is de bevolkingsadministratie aanzienlijk aangetast door aanslagen en al dan
niet moedwillige foute registraties. Deze administratie is de basis voor de bevolkingsstatistiek en daarom
moest deze na de oorlog worden gereconstrueerd. Hierbij zijn keuzes gemaakt waardoor het werkelijke
sterfteverloop in de oorlogsjaren is versluierd. Hier een poging tot een reconstructie, die een andere kijk
geeft op de bevolkingsontwikkeling in de oorlog dan de officiële statistieken weergeven.
Bij de analyse van de componenten van de bevolkingsgroei met behulp van de cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek wekte het
aanzienlijke emigratiesaldo in de oorlogsperiode 1942-1944 verwondering. Wie waren die
emigranten? Ging het om in Duitsland tewerkgestelden, krijgsgevangenen die in Duitsland
werden geïnterneerd, naar Duitsland afgevoerde gevangenen, soldaten die in Duitse krijgsdienst waren getreden of om de gedeporteerde
en omgekomen joodse bevolking?
Op zoek naar een verklaring boden publicaties
van het CBS van kort na de oorlog al snel uitsluitsel. “Slechts de Joden vormden een uitzonFiguur 1. Natuurlijke groei en migratie in Nederland volgens de statistieken 1935-1950
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Figuur 2. Geboorte en sterfte in Nederland volgens de statistieken 1935-1950
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dering op den regel dat gedeporteerden voorloopig niet afgevoerd werden uit het bevolkingsregister van hun woongemeente. Deze moesten,
indien zij geïnterneerd werden in een binnen
Nederland gelegen kamp, overgeboekt worden
naar het bevolkingregister van dat kamp. Dit
beteekende in hoofdzaak, dat de geïnterneerde
Joden overgeboekt werden naar de gemeente
Westerbork in Drenthe. Na 11 december 1942
werden echter de Joden, die naar Westerbork
overgebracht werden, grootendeels beschouwd
op doorreis naar Duitschland te zijn en afgevoerd van het bevolkingregister van hun gemeente van inwoning als vertrokken naar het
buitenland, of onbekend waarheen.” (CBS,
1947, blz. 5). Aan te nemen is dat dit ook gold
voor gedeporteerde zigeuners.
In de statistiek van de loop van de bevolking
zijn de gedeporteerden dus als emigranten opgenomen. De sterfte nam in de oorlogsjaren
daarom maar weinig toe, behalve in het laatste
oorlogsjaar (figuren 1 en 2).
Een andere kijk
Vanuit het standpunt dat de statistiek de werkelijke gebeurtenissen moet weerspiegelen valt er
wat af te dingen op de keuze om de omgekomen
gedeporteerden als emigranten aan te merken
en niet als sterfgevallen. Deze mensen werden
onder dwang en opgepropt in veewagons vanuit
Nederland naar de vernietigingskampen in het
buitenland gedeporteerd en daar voor het
grootste deel direct in de gaskamers omgebracht. De plaats van overlijden is in dit geval
van ondergeschikt belang. Het doden van een
hele bevolkingsgroep vond plaats in de vernietigingskampen om efficiencyredenen en om de
daad geheim te kunnen houden. In deze bijdrage wordt gereconstrueerd wat de bevolkingsontwikkeling in de oorlogsjaren is geweest als
de omgekomen gedeporteerden en overige vermisten in het buitenland als sterfgevallen worden aangemerkt en niet als migranten. Ongebruikelijk is deze keus niet. Militairen die bij
een buitenlandse missie omkomen worden niet
als emigranten maar als sterfgevallen in de statistiek opgenomen.
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Oorlogsslachtoffers
Het CBS maakte in 1947 de balans op van de
demografische gebeurtenissen tijdens de oorlog. De bevolkingsadministratie moest weer op
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Het Herinnerings Centrum Kamp Westerbork heeft zeer onlangs dit originele bord gekregen. Het bord was bevestigd aan de
deportatietreinen van het doorgangskamp in de Tweede Wereldoorlog.
Foto: ANP/Photo/Fotobureau Melissen/Jacob Melissen.

orde worden gebracht. De in mei 1940 naar het
buitenland uitgeweken militairen en Nederlandse burgers werden als emigrant aangemerkt. Maar tijdens de bezettingstijd bleven
veel personen die al dan niet tijdelijk of vrijwillig in het buitenland verbleven of gevangen zaten ingeschreven in hun oorspronkelijke woonplaats. Dit gold voor de meer dan 600.000 in
Duitsland en 38.000 in België en Frankrijk tewerkgestelde arbeiders. Het gold ook voor de
ongeveer 24.000 politieke gevangenen, 10.000
krijgsgevangenen en 35.000 vrijwilligers in
Duitse krijgsdienst.
Een deel van hen overleefde de oorlogsperiode
niet: 67.000 zijn als sterfgevallen in de burgerlijke stand verwerkt. Van 39.000 personen bleef
het lot onbekend. Na de oorlog zijn deze vermisten als emigrant met onbekende bestemming in de statistiek opgenomen. Aannemelijk
is dat het grootste deel van deze groep eveneens
is omgekomen. Dus ook in dit geval is het realistischer om hen bij de oorlogsslachtoffers en
niet bij de emigranten te tellen.
Het aantal directe oorlogsslachtoffers is door
het CBS vastgesteld op ca. 210.000 personen
(tabel 1). Naar schatting zijn er nog 70.000 mensen extra aan een natuurlijke dood overleden
onder druk van de omstandigheden in de oorlogsjaren (figuur 2). Deze schatting is gebaseerd
op het hogere sterftecijfer in de oorlog in vergelijking met de jaren ervoor en erna.
Reconstructie van sterfte en migratie
Het aantal joodse gedeporteerden werd door
het CBS op 110.000 gesteld, van wie er 6.000
zijn teruggekeerd. Er bestaan ook andere schattingen. Historicus en voormalig directeur van
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) dr. L. de Jong noemde
107.000 gedeporteerden en 5.200 teruggekeerden. De Commissie voor demografie der Joden
in Nederland schatte het aantal teruggekeerden
op 5.450 personen. Andere bronnen kwamen
weer tot iets andere aantallen joodse slachtoffers (In Memoriam). Het precies vaststellen
stuit op veel registratieproblemen. Het verschil
in de uitkomsten kan mede zijn veroorzaakt
door het niet meetellen van gedeporteerde zigeuners.
Voor de reconstructie van de sterfte van de
104.000 joodse en de 39.000 niet-joodse slachtoffers zijn voor deze bijdrage de cijfers van het
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Tabel 1. Nederlandse directe oorlogsverliezen 1940-1945
Aantal personen

Soort slachtoffers
Koninklijke Landmacht

3.900

Koninklijke Marine

2.600

Zeelieden ter koopvaardij

1.350

Executies en standrecht

2.800

Concentratiekampen in Nederland

2.500

Burgers door oorlogshandelingen in Nederland

20.400

Honger en ontberingen in West-Nederland 1945

16.000

Krijgsgevangenen in Duitsland

250

Joodse slachtoffers in Duitsland

104.000

Politieke gevangenen in Duitsland

18.000

Tewerkgestelden in Duitsland

27.000

Vrijwilligers in Duitse krijgsdienst

3.700

Vermisten in Duitsland

7.500

Totaal

210.000

Bron: Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1948, pag. 749.

Tabel 2. Reconstructie van sterfte en migratie in en na WO II
Joodse bevolking
Deportaties

Schatting overlevenden

Overige vermiste slachtoffers

Schatting sterfte

Reconstructie

Schatting

1941

2.000

250

1.750

1.000

1942

28.000

750

27.250

6.000

1943

60.000

2.000

58.000

1944

15.000

2.000

13.000

10.000

1945

5.000

1.000

4.000

9.700

van emigratie
naar sterfte

12.000

Reconstructie

bij de sterfte
tellen

Na de oorlog
1945

6.000

1946
1947

op

6.700

op

immigratie

23.400

emigratie

minderen

8.600

minderen

CBS met het aantal deportaties per jaar als uitgangspunt genomen. De 6.000 gedeporteerden
in 1945 zijn volgens het CBS waarschijnlijk al
eerder in 1942 of 1943 gedeporteerd en daarom
over deze jaren verdeeld. Ook is geschat in welk
jaar de overlevenden zijn gedeporteerd waarbij
is aangenomen dat van de later gedeporteerden
meer mensen de oorlog hebben overleefd dan
van de eerder afgevoerden. Ook het jaar van
overlijden van de overige vermisten is geschat
(tabel 2).
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Figuur 3. Natuurlijke groei en migratie in Nederland na reconstructie van de oorlogssterfte 1935-1950
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Figuur 4. Geboorte en sterfte in Nederland na reconstructie van de oorlogssterfte 1935-1950
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Het beeld van de natuurlijke groei en de migratie in en kort na de oorlog verandert aanzienlijk door deze reconstructie (zie de figuren 3 en 4). De sterfte in de oorlog wordt veel
hoger en het migratiesaldo is rond nul, omdat
zoals al opgemerkt ook de groep in Duitsland
tewerkgestelden en zij die in Duitse krijgsdienst traden niet als migranten werden opgevat. De sterftecijfers in de oorlog, in de officiële statistiek toch al aanzienlijk hoger dan de
vooroorlogse trend, worden door deze reconstructie nog aanzienlijk hoger (tabel 3).
De door de diverse historici en statistici gehanteerde cijfers zijn alle gebaseerd op schattingen. Echt ‘harde’ data ontbreken maar over
de orde van grootte is wel overeenstemming.
De officiële statistieken zijn een afspiegeling
van die schattingen. In de hier gepresenteerde
reconstructie werd echter een principieel andere keuze gemaakt door de getelde omgekomen emigranten als sterfgevallen aan te merken. Formeel is dat volgens de regels van de
bevolkingshuishouding wellicht niet geheel
juist, het is mogelijk wel een betere en acceptabeler afspiegeling van de werkelijkheid met
betrekking tot de sterfte. Het beeld dat in het
laatste oorlogsjaar de meeste slachtoffers zijn
gevallen moet door deze zienswijze worden
bijgesteld, 1943 blijkt het jaar met de grootste
sterfte door de oorlogsomstandigheden.
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