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I. NEDERLANDSE STAATSBURGERS IN NEDERLANDS-INDIË, 
1940 -1949 

In 1940 bevonden zich naar schatting in Nederlands-Indië- de laatste volkstelling werd 
gehouden in 1930-360.000 Nederlandse staatsburgers. Tot deze groep behoren zowel 
de Nederlanders (totoks) als de Indische Nederlanders die vaak al generaties lang in dit 
gebied woonden (zie De Jong. 11 b. 11. p 844-845). 

• Na de inval van Japan en de capitulatie verdwenen ca. 38.000 mannen in 
• krijgsgevangenschap en werden ca. 105.000 mannen, vrouwen en kinderen geïnterneerd 

in burgerkampen. Buiten de kampen bleven tijdens de Japanse bezetting ca. 220.000 
• Nederlandse staatsburgers vooral oudere mannen en vrouwen en kinderen waarvan de 
• mannen krijgsgevangen waren. Van de Indo-Europeanen, ook Nederlandse 
• staatsburgers, werden ca. 25.000 geïnterneerd, voornamelijk in de buitengewesten. 

Het KNIL telde eind-1941 ca. 45.000 militairen, waarvan ca. 700 sneuvelden (Van Meel). 
In krijgsgevangenschap gingen ca. 38.000 militairen (de overige werden later alsnog in 
burgerkampen geïnterneerd, zie De Jong. 11b. 11. p 622). Circa 23% stierf in 
krijgsgevangenkampen (ca. 9.600 doden, zie Van Waterford, p 144). 

Van de 105.000 burgers in de Japanse interneringskampen overleed 13,2% (D.van 
Velden. p 519-544), ofwel ca. 13.500. Getallen over sterfte bij de Vogelvrije Nederlandse 
staatsburgers die buiten de kampen bleven zijn niet bekend. Gezien de steeds slechter 
wordende voedselsituatie op Java en het ontbreken van medische verzorging is de sterfte 
te schatten op 10% ofte wel ca. 22.000 doden onder de voornamelijk oudere mannen en 
vrouwen, en veel jonge kinderen. 
In totaal overleefden ca. 45.000 Nederlandse staatsburgers de Japanse bezetting niet. 
Van de 360.000 Nederlandse staatsburgers in 1941 waren er in 1945 nog 315.000 in 
leven. (Door de scheiding van mannen en vrouwen in kampen kwamen geboortes in de 
periode 1943- 1945 nauwelijks voor.} 
Bij de evacuatie na de Japanse capitulatie zijn in de Bersiap-periode ca 6.500 
Nederlandse staatsburgers omgekomen, bij moordpartijen. Bovendien werden in de 
Bersiap-periode 160.000 Nederlandse staatsburgers die buiten de kampen waren 
gebleven tijdens de Japanse bezetting alsnog geïnterneerd in meer dan 380 Bersiap
kampen. Het geweld hield pas op met het staakt het vuren in september 1949. 
Samenvattend mag geconcludeerd worden, dat de gehele groep zonder meer als 
vervolgingss/achtoffer is te karakteriseren. 
(Zie Memorandum van Dr. Staijlen en het CAB-Rapport. pag 14). 

Tabel1 

11 liGavangen IVogelvrij lOverleden 

I 
!Jap. bezetting 
11941-1945 

I 

I! Krijgsgevangenen 
IIBurgergeintemeerden 
lisuiten de kampen 
liTotaal 

1137000 
11105000 

11 
11142000 

I 
I 
1220000 
1220000 

l96oo 
113500 
122000 
145100 

Gevangen Vogelvrij Overleden 
Krijgsgevangenen Geëvacueerd 500 

Bersiap- Burgergeïnterneerden Geëvacueerd 16ooo periode 

11945-1949 I Buiten de kampen 160000 38000 Aantal 
onbekend 

I 
I Totaal gevangen/ geïnterneerd 302000 1> 51600 geweest 

I 
I 
I 
I 

I 

I 

hUp:/lwww.helindischplein.nllcms/p.blishlcontent/sha.vpage.asp?pagei~531 1/2 



&.11~5 

Mogelijk gemaakt door: STICHTING 

PEUT A 



&.11~5 

Homepage 

Over Het Indisch Plein 

0 eelnemers 

links 

Contact opnemen 

2. De Indische Gemeenschap 

Door gefau ude repaiiiMig dan wellriiJ&tle naar Nederland zin, In de periode 1945 
·1964, 390.000 Neeletlandse staalllblqens naar Nederland gekcmen tw•!D!!II.•• n, 
RZ2) Dh 8111talls lncb!lefde na de oeilog geboren kmderel• en exdllllefde Nederlandse 
staalllblqens die later bit> end hebben geopteerd YOCr het lndanesllcfl 
staallllugenlcflap. 
Tussen 1953 en 1982 :$1 ca. 30.000 v.. hen die naar Nedelland ziJn gekomen weer 

• Yei'IJold(en naar .Aus1rall, NleiNI Ze eland, ZUkMfllka en elders tw!l!amsll..o• n, 
• R1!i3l. 
• Fcmu el komen ock ~In 8111sne~Ölg vocr een ~ring. 

• V811 de~ ~Joep :$1vclgens schattingengetau erd op de gegevens van 
• 1900 v.. het CBS nog 144.000 thans In leven en woonachtig In Nedelland. 

2.1. Doelgroep 

De wens v.. de regeltig WIIWOOI'd In het R~p111t Is finaal recht te doen aan 
de klitlek op de lil eJege~nlng van de be1rclcken Y!!IYCiglng I liltoffers In het redltsherstel 
!!In de Q!!'4olgen cle dat heeft gehad vocr tun wnlele bestalm. 
Gezien de Wll'lllllli19 v.. de~ stelt het lndllcfl Platbm voor om vooruitlopend 
op het redllllhemel vocr de lncllscfle ~Joep als "Gebaal" een bedrag voor lnclvlduele 
~te Vlii&belcbn 8111 diegenen die de Japanse bezetting aan den IIJYe hebben 
onderwnden. 

Vervolgens dient er een llreed en clepg ICI onderzeek te komen waaruit blijkt hoe en op 
web wtze rechlllhenstel heeft plaall!igewonden, dan wel de Nederlandse regering nog In 
gebreMis geblelf!!ll. Eoo delvellilt eneierzoek Is van~~ belang, ook al om te weten op 
web wtze !!In welt recht er In het vlll1eden door de opeenvoQende Nederlandse 
regemgen Is geel 3 8111 de lncllscfle .,.oep. 
Voor het on1brebnde reehilihemel komen ale Neclellllldae staatstugers uit 
Neclellllrds-lnciii/Nieuw QEea In aanmerking, ook lul wecUN8n !!In kinderen. 

2.1.1. Doelgroep voor het ''Ga lila .. ' 

De doeV'oeP vocr~tallng v.. het "Geil a BI", wordt door het lndllcfl Platl'olm als wVt 
gede!He a rel: 
De doelgroep """'het "Gebaar" betnlft natuurtljk8 penlOIIM, die: 
a. gecklrende de Japanse bezatlq woonachtig zin gew e e at In het voormalVe 

NededaaJcls...Oost·lnciG, dan wel gecbende deze periode onvrfJwll~ door de 
Japals18111 elclens geTnteme erd enfoftewed!gesteld zin, en 

b. gecklrende de In lcl1 genoemde periode de Nedel1aaldae nationaliteit bezaten, en 
c. niet door een Nedeiltildae rechter zin YIII\'XlRie elil wegens collaboratie met de 
Japall18111, !!In 
cl. t1aen 1945 !!In 1964 naar Neelellil !Cl:$! ge~epatrleercl c.q. Ylll'lrokksn, en 
e. op het moment YM8111M'88Q nog In leven zin. 

2.1.2. Doelgroep voor het algemier recht.ber.tel 

Voor hel rechlllhenstel v.. de Neelellil Idee staataburgens uit Nedlii1andl-lndlê die 
lnmlcldels :$1 OYededoo clenen ock de weduwen !!In kinderen YOCr rec:h!Bherslelln 
8111 .. MIIIilliij te komen. 
De doeV'oeP vocr het rechlllhenstel kan dan als volgt worden gedeiUa ercl: 
1. De~ betreft de Neclellllldae staaiBIMQers, welke Ingezetenen Wlll'liil 

v.. Neclellllrds-lnciGin de padode van 8 december 1941 tot !!In met 'ZT december 
1948 83 lul klnclenln. 

2. Tot deze cb!Voep behoren tevens zJJ cle tot de OYeidiac:ht In 1982111 Nieuw 
Gl*l86 vedlle0'81'1. 
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3. Enkele Categorieën van Rechtsherstel 

3.1. Wat vwa. ging 

De Japanse Beze-van Nedelland&-lrdlleldde tot Yellles van zeer veel 
elgendCirilllllllll door lnll e ' ..-neen bescflad~ en vemle~. Direct na de IIIY881e 
werd begomen met het VOlderen van tuzen en hullraad. De Commls61e Ac:htenstall9t 
Be~ (a~ CAB) stelt dat leder ocdoJ I :fltoffer wat hullraad, (lnclllllef 

• Ideealg enz) belntft ales ...,ns de OOilog ver1ocr. Db geldt YOOr meer dan 85% van de 
• gezh11111 <BN!'9" CAB, p, Ml en geeft eek een verklaring YOCr dit naar Nederlandse 
• beQIWIIn onvoorat._. hoge petoentage. 

• Opgenllllklwordt dat In Nedelland de l.en.lgbetlalg van ocllogssc:hade Is gln98ld bi de 
• Wet op de Matedele Oollogsscfladen (Zie St&e""'ed van 24 F!!bnw1195Q, K 31). 

Gezien de In Nedelland kracfltens de Wet MateliRe Oorlogsedladen uiteekeerde 
bedragen, en cle In het tdtenland, achtte de CAB het de plicht van de Nedellandae 
Regemg, deze schade geheel te vei\'IC)eden. 

De waarde van vedolen gegane lnboedela werd door de CAB ge B C:.t en op basis van 
~ rekem.telk kern! deze CCirmlnle op een bechlg van 77.250.000 In gt*lens 
van 1940 voor een totale velgCeCbn tuaa&d&c:flade YOCr Nederland~& ataa!BburgerB. 

Tevens :$1 er edlter biOIIsll!ll, web 8111Q8WIII dat In 1948 de totale hulsraadBchade 3Z1 
ni1Joen bectoeg (zie het Jll)(!n!Jd!at!rJrr--m Hllllt 3*•!de'2'9'k "'"'' 19\, Hierzal 
nader onderzoek~ clenen te geven OYer de exacte schade. 

De Conlil I Ie Van Anclel spreek! In 1948 van een bechg van 8 ml,lanlgt*len aan 
oodogachade 

Volgans het II'III!!II!Jd!atlerl'oo'"' 111 H ~ rhe....,..,......,. "'" w!na 16 Is uit verlcDpan van 
door de JapalsMini In bellag ge1101111111 goederen vla de F• Eaatem Commls61on een 
bedrag vanS 800.000 ter beecHIIIIIIU gesteld. Db m.1 In 1952 aan de lnclonesllc:he 
Regadng ter beectMIIIU :$1 gesteld. De vraag Is, In hoeYerre c1t bechg aan de lndlac:be 
GemB BnacNp toebehoonle. 

Er :$1 edlter eek brclslell, web 8111Q8WIII dal In 1948 de tolale hulsraadacbade 
bedJOeg 
567 nllfoen gulden, gezien de dan cle ~de F• Eaat Commls61e wenllngeclend. 
De 12,5% van het bechlg dat door Japan wenl betaald, achonk de toenmaiQ8 
Nededandl8 regadng aan Indom al! (zie IJM!Ofall!la!terwpql P'"'· 11>. 

Het bedmil 81111 oorlogsschade, dat ligt tussen de 77.250.000 en 567.000.000 
~guldens. wem nimmerdoor de gedupeerden ontvangen. 

3.2 lilarele ..,.eten van hel rechtlblmel 

3.2.1 lnvallderlng~n~~ellngf nlbeel8lndenregeiiiiCI 

Het KB van 18 septeoW 1944, nopens de geldeiJle Y812Li~ng der oorlogRiadrtoff8rB 
werd In 1950 In Nededllld OQ9tZ81 In de reuellriU ldpverlenlng oorqaalachtofferB 
1940-1946, die op 1 ,lanlad 1961 V8MIIIU8D wenl door de RIJ!agroepsregellng 
Oodogulatbtolfe~S 1940-1946. 
Hetwas een~ l'lllbeelaandemlng die gekoppald was aan de 
B"taldawet en op gem a ant4 niveau wenl ~nl. 
Dege~1111 cle hielvan alhanbl~ WillBO leefden )lnn llq op ~ndan!Yeau. Op morele 
~en zou een gabaarhierop :$1 plaata zin. 

3.2.2 Scll.cleclllm bi JIP8n 

Gezien de nala~ van het t.ellat.ede van e•nlalldl8 Zaken om ter zake van 
henllellellalgen aan Nededllldl8 blqln bepalngen op te doen nemen In het VIVdel-



6-11-2015 Het Indisch Plein 

verdrag van San Francisco, mag gesteld worden dat er een morele aansprakelijkheid 
dienaangaande bestaat bij de Nederlandse regering. Immers, de Nederlandse Staat 
heeft nagelaten adequaat de belangen van haar burgers uit het bezette Ned.-Indië te 
behartigen. 

3.2.3 Morele verplichting betaling salarissen 

Juridisch gezien was het Nederlands-Indische Gouvernement een rechtspersoon. De 
vooroorlogse begrotingen in Nederlands-IndiA«, werden echter door het Nederlandse 
Parlement vastgesteld. Het Ned. Indisch Gouvernement verklaarde op last van de 
Nederlandse regering aan Japan de oorlog op 8 december 1941. De Hoge Raad 
bevestigde, dat er wel degelijk sprake was van een morele schuld van de Nederlands
Indische regering betreffende de niet-betaalde salarissen. 

Het niet voldoen van deze ereschuld heeft binnen de Indische gemeenschap geleid tot 
veel bitterheid en frustratie aangaande de opvolgende Nederlandse regeringen. Bij 
belangrijke evenementen worden deze frustraties telkenmale geactiveerd (bezoek 
Hirohito 1972, bezoek Kaifu 1991, bezoekAkihito 2000, zie Begemann/KJBB). 

3.2.4 Het rapport Werner 

In 1952 verscheen het rapport-Werner, waarin de regering geadviseerd werd, de groep 
der Indo-Europeanen niet in aanmerking te laten komen voor repatriëring naar 
Nederland. De Commissie "Ter bestudering van het Indo-Europese Vraagstuk in 
Indonesië" was een officieel door de Regering op 12 mei 1952 ingestelde commissie 
onder voorzitterschap van mr. Ph.H.M. Werner. Zij bracht verslag uit van haar 
werkzaamheden op 30 juli 1952. 

Het Rapport-Werner zou thans leiden tot een aangifte van het OM tegen de auteurs 
wegens rassendiscriminatie. Het tekent de gedachtewereld van de tijdgeest rond 1950, 
die onderschreven werd door zowel de Rooms-Katholieke geestelijkheid als de 
Protestantse Kerken. Van de groep der nog in Indonesië verblijvende Indo-Europeanen, 
door Werner es. aangeduidt als zgn. "Oosterse Nederlanders" (pag. 32) werd verwacht, 
dat zij in Nederland zou verpauperen en zou criminaliseren vanwege een slechte 
aanpassing aan de Nederlandse normen en waarden. Deze mensen hoorden thuis in de 
tropen. (Pag. 42) Wél wordt gepleit voor het overbrengen naar Nederland van "die 
kinderen, welke de Nederlandse soldaten van de K.L. uit de tijden der politionele acties in 
Indonesië hebben achtergelaten, en van wie op grond van hun blonde of rode haren en 
volkomen blank uiterlijk zonder meer kan worden aangenomen, dat deze in de 
Indonesische maatschappij nimmer zullen assimileren" (pag. 42). Op basis van dit rapport 
werd door regerings-instanties op alle mogelijke wijze druk uitgeoefend op de groep Indo
Europeanen, te opteren voor het Indonesische Staatsburgerschap ("Warga Negara"). 
Circa 31.000 personen werden warga negara. (Willems/Lucassen 0.148). Het grootste 
deel daarvan is onder Indonesische druk als spijt-optant alsnog gerepatrieerd naar 
Nederland,( ca. 25.000) maar naar schatting ca. 5.000 warga negara's leven onder nu 
vaak mensonwaardige omstandigheden nog in Indonesië. Het Rapport-Werner heeft 
geleid tot beleid dat de "Oosterse Nederlanders" zoveel mogelijk in Indonesië zouden 
blijven. Toen dat mede door de Nieuw-Guinea crisis onmogelijk bleek, kwamen deze 
kinderen met grote leer-achterstanden in Nederland aan. 

3.2.5 Schoolachterstand 

Vele kinderen van repatrianten hadden een school-achterstand door het niet kunnen 
volgen van onderwijs tijdens Japanse bezetting en Bersiap. Vooral kinderen van waren 5 
jaar (1942- 1947) effectief uitgesloten geweest van enig onderwijs, en hadden bij 
aankomst een leer-achterstand, die moeilijk was in te halen. Een hele generatie gere
patrieerden heeft daardoor haar potentieel niet kunnen waarmaken. 
Opgemerkt dient hierbij te worden, dat voor de kinderen uit de eerste repatriantengolf, de 
regering wel maatregelen heeft getroffen, vooral op het gebied van het middelbaar 
onderwijs, zoals herstelklassen en gericht remedial onderwijs. 
Vele kinderen van de "Oosterse Nederlanders" en later van de warga negara's die als 
spijt-optant naar Nederland repatrieerden, kwamen vanwege hun Indonesische diploma's 
in de knel. Immers, de Indonesische diploma's van lagere en middelbare scholen werden 
in Nederland niet erkend. 
Voor opvang van de kinderen van "Oosterse Nederlanders" aan het einde van de vijftiger 
jaren en begin zestiger jaren werd qua onderwijs niets ondernomen, wat deels de 
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maatschappelijke achterstand van vele van deze inmiddels volwassen geworden kinderen 
verklaart. 

3.2.6 Niet erkennen van diploma's uit Nederlands-Indië 

Inkomstenderving is niet alleen opgetreden tijdens de Japanse bezetting door het niet 
uitbetalen van salarissen. Vele gerepatrieerden werden in Nederland tewerkgesteld op 
een niveau dat lager was, dan waarop zij qua opleiding recht hadden. Vele Indische 
diploma's werden door onbekendheid in Nederland niet erkend. Dit heeft tot aanzienlijke 
inkomensverliezen aanleiding gegeven, doorwerkend in pensioenaanspraken. 

3.2.7 Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang (SOTO) 

Het is te hopen, dat het thans lopende onderzoek door de Stichting Onderzoek Terugkeer 
en Opvang (SOTO) ook hierin klaarheid brengt. De eindrapportage wordt voorzien in mei 
2001, en concentreert zich niet zozeer op rechtsherstel, alsmede op de sociaal
psychologische en politieke aspecten van de ontvangst in Nederland van diverse groepen 
oorlogsgetroffenen. 

3.2.8 Samenvatting 

Het niet voldoen van deze zaken heeft inmiddels binnen de Indische gemeenschap geleid 
tot veel bitterheid en frustratie aangaande de opeenvolgende Nederlandse regeringen. 

(û 
a • 
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4. Aspecten van het rechtsherstel 

4.1 .Aclltlratalllga sallrlnen 

Het~ Nededand&-11'1116 cheg nog kenmerken van de ambten~nnstaat, die 
het In de gehele 19e eeuN geweest was. Van de ca. 100.000 Ewopese gel'n1)1Gyee11:ten 
waren ca. 90.000 In loonclenst, Willilvan ca .. 80.000 In het particuliere bedrljf81eYen 
(C~, ~. Sdu !!lraart) wellcZ881h Mnn en ca. 30.000 In overheidsdienst. 

• <CA8-B"'P"", peg, 4D. HlerYM waren ca. 13.500 EgqJ m beroepanlllalren In dienst 
• van het KNIL, de OY8IIgen waren werkzaarn In onderwiJs, gezcndheldszcrg, nmle en 
• zending, en In het bestlu, met ca. 4.000 Elft<~ e men In dienst van de KonlnkiJice Marine 

(cle als Staatlnlllltle niet onder de Ned. lncladle Regeltig vle~ lWII!mmll!! n, p, 
• .53). 

• 
Tabel/I: WlrkDina bavolcii!CIIn Nadlrll.-..ftdll 

Parlbller bedrlflleil'llll 
In clenst van het KNIL 
KOl...., Mime 
O'olellge wellczaam In 
Ond&~Wt~, gezoncl~ 
t.tssle en Z81~, 
Bestwr 
s•totaalln 011edleldaclelllt 
Totaal In loonciMliSt 

13500 
4000 

12500 

80000 

30000 
90000 

Het Is onbekend, In hoev811'8 de partlcdere wellegeYens hun werknemens, welke de 
OOI1og Oli'lllleefden, lndel'1 d aan liditemalge I I I B n heeft uitbetaald. Zl w.vn 
d toe~~ elililt niet v8!plcht. (CAB-Ra""Sld, P'M'o 83). 

4.1.2 1147 

Vanaf ,a 1947 was er de Raad voor Oollogsechade, W88l'biJ vanaf rilden 1948 
verzoebn om sc:hllcM~ lalden wcnlen lngllllend. Geen olllcl!le OP"'8P werd 
er geplaatst. Blmen het lnclach GouYemement en de Nededandae Regering gold 
~taatg van lnclvlcluale ~als omstreden. Financieel zcu de lndlache 
Ovelheld c1t niet lulnen chgen. Vla de BadtopayocnWJIIaale van)ml1948 werd 
belloten om voor de eeme levens behoeften tot een lnltll!le rehablllatle-ultksrlng van drie 
tot vlf keer het laatst genoten m ida allllls. Deze lal echter niet worden afgehandeld, 
door de aoewrelnlteltllovarctacht In cleoanD!I 1948, daar lndoneelê we.,rde deze 
nlh1lbma118-ultbdng ~te betalen. De rahabma11e-ultbllngen dienden niet als 
~van de~ voor matedille oollogaachade. Echterele Voorlop., 
Fedenlle Regemg, zoals het lnclach Gouvemement vanaf 1 nOYember 1948 werd 
gMIOIIIIIICI, belloot op 31 maart1948 dat een lnclldle oollogaachade vergoeding niet mu 
worden~ (zie ook lmrenfwlaa!len!pegrl H herfM*1ermde1?'91"k lnd!!lche 
lp ...... 'B', 18l. 
De welgemg van opeemi'Oigende l'llkMiogie regemgen om owr te gaan IDt YOiedQ8 
~taatg van de adlteia~ I I aan, Is nog st.eec1s bi Nederlandae 81aat8burvens 
~ Nededand•lnclê, zwaar In s1Jtd met hun rec:ht.geyoel. Ander8 mogendheden met 
kdallllln In Z.O. Azll, te weten Gnlot-BIItlamll, FIWikrlk en de Vere._ Staten, 
gingen wel tot YOiedlge lftle~ owr (CAB·J'IIIlPOrl p. 58-64). 

4.1.3 1148 

Hoewel Nededll.lnclê 8lnds 1910 een zalf8tand~ rechla!)IAOOn was binnen het 
KOI*IIcillk met een algen begio!lnu, wenlen anclens clan In Nededand In het bezi8tt.e 
Nededal.lncll geen aal I aan meerlftletaald aan de Nededandae 81aat8burvera 
alelaar na apdl1942. 
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Bij de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 zijn alle rechten en verplichtingen 
van het Indische gouvernement overgegaan op de Republiek der Verenigde Staten van 
Indonesië. 

De Nederlandse regering heeft zich hierop baserende altijd op het standpunt gesteld dat 
de claims die de Indische oorlogsslachtoffers bij de Nederlandse regering indienden niet 
ten laste van de Nederlandse regering konden komen vanwege de overdracht van deze 
rechten en verplichtingen aan Indonesië dat werd beschouwd als de wettelijke opvolger 
van de Nederlands-Indische regering. Juridische procedures hebben dit inderdaad ook 
bevestigd. Wij verwijzen hiervoor naar de uitspraken van het Haags Gerechtshof in de 
zaak Van Mierlo van het KNIL ( uitspraak 30 November 1955) en de zaak-Poldermans 
(uitspraak 8 december 1955) (Nederlandse Jurisprudentie. 1956, no 120 & 121). Het 
geheel werd tenslotte door de Hoge Raad bevestigd in haar arrest van 15 juni 1956. 

Hoewel juridisch sluitend, bevredigden deze uitspraken het rechtsgevoel niet. Juridisch 
gezien was de Nederlands-Indische Regering een eigen rechtspersoon, en het KNIL 
géén Rijksleger. De vooroorlogse Nederlands-Indische begrotingen werden echter door 
het Nederlandse Parlement vastgesteld. Op last van de Nederlandse regering verklaarde 
Nederlands-Indische regering de oorlog aan Japan op 8 december 1941. De Hoge 
Raad bevestigde, dat er wel degelijk sprake was van een morele schuld van de 
Nederlands-Indische regering betreffende deze niet-betaalde salarissen, maar juridisch 
kon die niet op de Nederlandse regering verhaald worden. Het niet voldoen van deze 
ereschuld heeft binnen de Indische gemeenschap geleid tot veel bitterheid en frustratie 
aangaande de opvolgende Nederlandse regeringen. 

4.1.4 1951 

De Commissie Achterstallige Betalingen heeft vrij nauwkeurig becijferd wat het verschil in 
vooroorlogse guldens bedraagt van de achterstallige salarissen, verminderd met de 
tussen 1946 en 1950 plaats gevonden rehabilitatie-regelingen voor de categorieën 
ambtenaren, particuliere werknemers en zelfstandigen. (CAB Rapport. pag. 48) 
Men komt uit op een bedrag van 100 miljoen in vooroorlogse guldens. 

De CAB constateert, dat de Nederlandse Regering( en) nalatig zijn geweest op andere 
gebieden, nl. de Backpay-pensioenen en de delegatieschulden. 
Volgens de Commissie Achterstallige betalingen komen bovenstaande posten op een 
bedrag van 200.250.000 in vooroorlogse guldens (Zie CAB-Rapport pagina 138). 

4.1.5 1953 

In een Regeringsnota gedateerd 11 september 1953 (Handelingen Tweede Kamer, 
zitting 1952- 1953, Kamerstuk no 3107) gaf de toenmalige regering haar standpunt t.a.v. 
het eindrapport van de Commissie Achterstallige Betalingen. Zij bevestigde, "dat 
Nederland ter zake morele verplichtingen heeft en zij bereid is daaraan tegemoet te 
komen" (pag. 6 van de Nota). Alleen stelde zij voor het bedrag te verlagen van 
200.250.000 in termen van guldens uit 1940 naar 185.750.000 in termen van guldens uit 
1953. Tot uitvoering van zelfs deze betalingen is het niet gekomen, doordat een aantal 
Indische belangenverenigingen processen tegen de Staat aanspanden, die zoals boven 
aangegeven, in 1956 leidden tot uitspraken ten nadele van de klagers. Zolang deze 
processen liepen, was parlementaire behandeling van het eindrapport van de CAB 
uitgesteld. 

4.1.6 1959 

Eind november 1959 kwam het tot een serieuze discussie over het gehele vraagstuk 
tussen de Tweede Kamer en de Regering (Zie Handelingen Tweede Kamer, 
Rijksbegroting 1959, deel I, Hoofdstuk 111, kamerstuk 5300, nr. 34). Vrijwel alle partijen 
vonden het regeringsstandpunt in deze "kil en formalistisch, alsof betrokkenen in vreemde 
staatsdienst waren geweest" (Wierda, PvdA, 17 november 1959, pag. 297). De regering, 
bij monde van Minister Luns, gaf in de repliek aan, dat de vraag, of er in de betaling van 
achterstallige salarissen nog een morele plicht bestond, ontkennend beantwoord moest 
worden (zelfde stuk, pag. 307). Hij gaf tevens aan, dat de Regering aan opvang van 
gerepatrieerden vanaf 1950 meer dan 650 miljoen had betaald, zonder dit nader te 
specificeren. De Kamer accepteerde, dat de kosten van opvang werden weggestreept 
tegen de achterstallige salarissen en de materiÄ«Ie oorlogsschade. 
Met andere woorden: door naar Nederland te gaan, werd de opvang in Nederland door 
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de Nederlandse regerin.9 gezien als genoegdoening en betaling van de achterstallige 
salarissen en de materiA«Ie oorlogsschade. 

4.1.7 1979 

Het probleem van de "backpay" kwam onder druk van de Stichting Nederlandse 
Ereschulden na een aantal jaren weer ter sprake. In 1979 werd het probleem door drie 
parlementsleden wederom aangekaart (Handelingen Tweede Kamer. zitting 1979 - 1980, 
stuk 15840 nr.1 ). Er werd een hoorzitting belegd over de "Niet-genoten inkomsten tijdens 
gevangenschap in Nederlands-Indië" (zie Kamerstuk idem nr. 2). De Stichting 
Nederlandse Ereschulden (SNE) bepleitte tijdens de hoorzitting een eenmalige uitkering 
van 16.000 aan alle militairen, burger-ambtenaren en geïnterneerde kostwinners. De 
grote groep vogelvrije staatsburgers viel hier buiten. Naar aanleiding van de hoorzitting 
werden 30 vragen aan de Regering gesteld, en door haar beantwoordt. (Zie Kamerstuk, 
no 3). Op basis van deze beantwoording concludeerde de Tweede Kamer dat er 
inderdaad een morele verplichting van de regering bestond tot terugbetaling en verzocht 
daarop in een kamerbreed gesteunde motie de Regering om "per 1 januari 1981 een 
regeling te treffen waarin aan deze morele verantwoordelijkheid ook materieel inhoud 
wordt gegeven" (Zie Kamerstuk, no 4 van 19 juni 1980). Dit leidde tot de Uitkeringswet 
Indische Geïnterneerden (UIG) van 1 juli 1981, (Staatsblad 1981, no 477) welke in 1982 
werd uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betrof hier een 
eenmalige uitkering van 7.500. aan de op dat moment nog levende ex-geïnterneerde 
kostwinners uit Nederlands-Indië of hun weduwe. Circa 60.000 personen hebben een 
beroep gedaan op deze wet, maar slechts 40.000 hebben daadwerkelijk deze éénmalige 
uitkering ontvangen. 

Ook de categorie Indische Oorlogswezen viel buiten de criteria van de U IG, evenals zij 
die later vanuit Nederland naar elders waren geëmigreerd. In totaal is door de regering 
daarmee uitgekeerd 320 miljoen. Duidelijk is echter, dat er nog steeds geen volledig recht 
is gedaan betreffende de achterstallige salarissen. 

Opeenvolgende naoorlogse Nederlandse Regeringen hebben echter geweigerd om over 
te gaan tot volledige uitbetaling van achterstallige salarissen van Nederlands-Indische 
overheidsdienaren, inclusief de KNIL-militairen, Gouvernements Marine en Stads- en 
Landwachten. Dit in tegenstelling tot de overige mogendheden met koloniën in Z.O. Azië, 
te weten Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten, die wel tot volledige 
uitbetaling overgingen (CAB-Rapport, pag. 58- 64). 

4.1.8 Samenvatting 

Samenvattend is het rechtsherstel voor niet uitbetaalde salarissen nog steeds niet 
opgelost. 
Opgemerkt wordt dat in de loop der jaren een aantal compensatie-regelingen zijn 
getroffen. 

Bij overheidsambtenaren werden de pensioenen verrekend. 
KNIL-militairen mochten een aantal uitkeringen ontvangen. De Gouvernements 
Marine en de Stads- en Landwachten komen voor deze compensatieregelingen 
niet in aanmerking evenals oorlogsweduwen en de wezen. 
De Wet Uitkering Indische Geïnterneerden was een kostwinnersvergoeding voor 
hen die gedurende internering geen inkomsten hadden ontvangen. De vogelvrije 
staatsburgers werden van deze regeling uitgesloten evenals oorlogswezen. De 
wet is bovendien onzorgvuldig uitgevoerd. 
De Indische Regering betaalde in plaats van de achterstallige salarissen een zo 
genaamde "rehabilitatie-uitkering'~ waarin niet inbegrepen de vergoeding van 
huisraadschade (zie ook Inventarisatie-rapport Haalbaarheidsonderzoek Indische 
Tegoeden. pag. 18). 

De kwestie van de achterstallige salarissen en genoemde bedragen dienen zeker 
betrokken te worden bij het onderzoek naar het rechtsherstel. 

4.2 Herstel oorlogsschade 

Op vragen van Kamerlid de Graaf antwoordde de regering, dat tot ultimo 1957 aan 
pensioenvoorzieningen en delegatieschulden een bedrag van 84 miljoen was betaald, en 
aan wederinrichtingskosten van gerepatrieerden 44 miljoen. Aan materiële oorlogsschade 
was niets uitbetaald. Er werd niet bij verteld, dat de wederinrichtingskosten voorschotten 
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betroffen, die door de repatrianten tot de laatste cent moesten worden terugbetaald. 
Netto blijft dus over een door de Regering uitbetaald bedrag van 84 miljoen in guldens 
van 1957. 

4.3 Conclusies 

Uit het bovenstaande valt te concluderen, dat ten behoeve van een volledig beeld met 
betrekking tot het rechtsherstel een breed en diepgaand onderzoek noodzakelijk is. 
In het Inventarisatierapport Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden op pag. 10 
wordt geconstateerd, dat er nauwelijks systematisch onderzoek naar het rechtsherstel in 
Nederlands-Indië heeft plaatsgevonden. Door het niet afhandelen van de restitutie, 
"backpay'', rehabilitatie-uitkeringen en de oorlogsschade, is van volledig rechtsherstel tot 
op heden geen sprake. 
Het betreft claims van de Indische gemeenschap die door opeenvolgende regeringen niet 
adequaat zijn afgehandeld. Een Nederlandse 
Onder 5.2. van dit schrijven: "Aspecten van het Rechtsherstel" worden de onderwerpen 
vermeld, welke verder spoedig dienen te worden onderzocht door een nog in te stellen 
Commissie. 

w. ,. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------Mogelijk gemaak1 door: STICHTING 
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5. CommiSBie Rechteherstel 

a1 0nc1~ 

~ lde de aspecten van het rechtl!herstel, clent de lnYal van Dultl!land op 10 met 
1940 In Nededand als begin deun YOOr onderzoek te clenen. 
De con~~eqnenlles benffende de OOIIogaverldaltlg van de Nederlanclle Regering te 
Londen, vla het lnclacfl GouYemement op 8 clecelribel 1941 aan Japan, dienen op 

• meerdent pg~ten, politiek,~. tlnancle el en moreel beooi\'Je el~ te worden 
• bentrerlde de Clelq)taYlelta""'*"' het niet evacueren van Nederlandse 
• staatsblqers, de defen1le 1 ~ms. de~ redlilpolitie van abtenaren en 
• demonetah-en~ngen. 

• Een breed en clepa ld Olldei7Gek Is Wtlll 1 eiiJt om de IloYenstaande enelel werpen te 
111111yae!en, te vedtll!ren en te ~ten~~~. 

a2 Te ondlnollcen ondei'WII'pen 

Breed en cle!lg ld eneletzoek clant plaats te vinden op ale gebleden van schade en 
rechtlillenstel om detlnltleve cülelllldiielcl te~. 
Hlelaldet clent tevens '~~!~Staan te WOlden om te bezien, aangaande de 
COII1)t&Yteltswet van 01 )anulll1867, cloonlat de Nederlanclle Regering In Londen de 
ven~~~twoordlng nam om het lnclacfl Gouvernement de oorlog te laten veridaren aan 
Japan, dat hleml8de deze wet wMel. 

De uitweticing van de wtzlglng van de redlllspoeltle van arrbtenarenf millalren begin 
1942 en na 15 ~ 1946. TewM de ullweddng en schade van beperkende 
~op monel*geblecl, NIDI. 

OndeiZoek naar de athanclelng van de ondei'ZQeken en de eendusles van Ingestelde 
001111llnle sin het vededen, betreffende: restitutie, rehallllllatle, baclt·pay en 
oodogaschade. Spec:lflek vanaf 1940 tot en met 1970 naar de ~ng van de 
regelge.tlg en athal~ van het redltllhenstel. 

Ook de bac:kapayclant In het cnclerzcekme egawogen te worden aangaande Ngelgavtng, 
athalldellng en ~edclng. dit ook op niOnlle QIOiiicleol ondankll jurklllche ullllpraksn. 

Bezien clant te wOlden of de Nededanclle Regeltig een vetdi"-' rnochtalulten met 
Japan, over de Nededanclle Staallllluvanl ~hel bezette Nederlancla-lndte, zonder 
~. 

OndeiZoek naar de bechgen van de hlntelbeûalgen van Japan aan Nederland, YOOr 
lncloneaiD, en de athalldellng claamm. 

Het tot stand lanen van de RIJ!swet van 15 mall11986, Staaltltllacl183, en het wnlere 
vedoop van de beûalgen van Ingediende claims. Zin ale gelden betreffende de etrec:ten, 
door deze regeling van 15 mall11969 tot en mat 31 akiober 1974, ge'l1l8c:tueerd 

TewM clan! gebbn te wOlden naar de gang van Zillk8n bi de gelden van het Rode 
KNII, cle vla ZWI!sedalld aan Japan :$1 Wi&belcl. Staat de In 1972 naar de Nedertanclle 
Bank overven ltle 97.128,80 ZWIIsenle Frankall t11ennec1a In verband? 

Door het onderzoek clan! tewM n.a.v. het rapport van de Ccmnlaale Van Galen, 
kwantificerende c:tfers gegaven te wcnlen be!Nffende de vertoren !Bgoeden. Ook het 
reeani Wi1IChenen rapport van het II'IYIIIIIiil an1111d Haal:allltekllol'lllelzoek lncllache 
Tegoeden, zal In hel Uilcleaoakbebdcbn clenen te wOlden naar aanlelding van de 
c:oncilale dat het magalllilt Is een beeld te schetsen van het algarnene beleid en ten dele 
ook de uiiYoemg van dal beleid Inzake de behllldelng van lnclvlcluele claims met 
betnllllllnu tot goederen cle ...._de oorlog mat Japan In Neclerlancla-lndte vertoren of 
beechaclgclztl garaaltl. 
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