BRON 4
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden miljoenen mensen het slachtoffer van massa-executies,
deportaties, honger, dwangarbeid, concentratiekampen en bombardementen.
Vluchtelingen en bannelingen
Serviërs die zijn verbannen uit de onafhankelijke staat Kroatië, een satellietstaat van nazi-Duitsland

Europa telde aan het einde van de oorlog 40 miljoen vluchtelingen. Terwijl totalitaire ideologieën op
bloedige wijze met elkaar in botsing kwamen, waren het voor het overgrote deel niet-strijdende
burgers die zich gedwongen zagen om weg te trekken.
Bron: United States Holocaust Memorial Museum, met dank aan het Museum van de geschiedenis
van Joegoslavië (Muzej Revolucije Narodnosti Jugoslavije) © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evacués
Foto van een kleine jongen die zijn bagage draagt terwijl hij op 5 juli 1940 samen met een groep
andere evacués vanuit Londen naar het platteland vertrekt

Drieënhalf miljoen Britten, voornamelijk kinderen, werden massaal geëvacueerd vanwege mogelijke
luchtaanvallen op de grote steden. Het was een van de grootste sociale ontwrichtingen die het land
ooit gekend had, met dramatische gevolgen voor een hele generatie. Soortgelijke evacuatieoperaties
vonden ook elders in Europa plaats.
Bron: Imperial War Museum, Londen, VK, © Imperial War Museums
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Gedeporteerden
Illegaal genomen foto van een goederentrein waarmee duizenden "staatsvijanden" naar een
Goelagkamp werden gedeporteerd, 1941

Naar schatting werden in de Sovjet-Unie zo'n 6 miljoen mensen het slachtoffer van gedwongen
interne migratie. Deportaties van grote aantallen mensen (zowel door de nazi's als door de Sovjets)
vonden plaats als middel om bolwerken van steun aan het verzet te verzwakken en de etnische
verhoudingen te wijzigen in het voordeel van de bezettingsmacht.
Bron: Bezettingsmuseum van Letland, Riga

3

Dwangarbeiders
Dwangarbeiders uit de Sovjet-Unie aan het werk in de Duitse wapenindustrie, 1945

Tussen 1939 en 1945 werden meer dan 13 miljoen mensen als dwangarbeider te werk gesteld in het
Duitse Reich en de gebieden die het had ingelijfd. Dwangarbeiders werden hoofdzakelijk te werk
gesteld in de landbouw, de wapenindustrie, de mijnen en de bouw. In veel gevallen werd
dwangarbeid gebruikt als een uitroeiingsmethode.
Bron: Bundesarchiv, Koblenz, Duitsland, © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Belegering en hongersnood
Het beleg van Leningrad, winter 1941-42 - verhongerende kinderen

Bij de belegering van Boedapest, Warschau en Malta tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen
honderdduizenden burgers als gevolg van honger en aan honger gerelateerde ziekten om het leven.
Opzettelijke administratieve anarchie en blokkades van voedseltoevoer naar bezette gebieden
hadden honderdduizenden doden op het hele continent tot gevolg.
Bron: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlijn, Duitsland © AKG-Images / Paul Botzenhardt
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Slachtoffers van bombardementen
De ruïnes van de Heilige Kruiskerk in Warschau – mensen verlaten de kerk na het gebed

Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerden alle partijen op ongekende schaal bombardementen uit
op burgerdoelen waarbij honderdduizenden mensen omkwamen. Deze onovertroffen
massavernietigingsmethode was niet verboden door de Haagse Conventies waarin voor het begin
van de oorlog geen artikel over oorlogvoering in de lucht was opgenomen.
Bron: © Warsaw Rising Museum, Warschau, Polen
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Slachtoffers van concentratiekampen
Foto van een dichtgegooid massagraf (Kamp Bergen-Belsen, Duitsland, 1945) Op het bord bij het
graf staat "Graf nr. 2: hier liggen 5 000 mensen begraven".

Nadat zij de concentratiekampen hadden bevrijd, maakten de geallieerde strijdkrachten kennis met
de onvoorstelbare gevolgen van het etnische beleid van de nazi's. Bij de ingang van de voormalige
kampen zijn borden neergezet waarop de gruwelijkheden van de nazi's worden veroordeeld, evenals
gedenkplaten als deze waarop staat vermeld hoeveel mensen in de massagraven begraven liggen.
Bron: Imperial War Museum, Londen, VK, © Imperial War Museums
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Krijgsgevangenen
Foto van Sovjetgevangenen op weg naar Charkov, in het door Duitsland bezette Oekraïne, 19411942

Tijdens en na de oorlog telde Europa circa 8 000 kampen voor krijgsgevangenen.
Tussen 1941 en 1945 namen de asmogendheden circa 5,7 miljoen Sovjetonderdanen gevangen van
wie er ongeveer 3 miljoen in gevangenschap stierven. Aan het einde van de oorlog werden circa
3 155 000 Duitsers door het Rode Leger gevangen genomen. De Amerikanen maakten 3,8 miljoen
krijgsgevangenen, de Britten 3,7 miljoen, enz.
Bron: Hermann Hoeffke, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlijn, Duitsland © bpk / Hermann
Hoeffke
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Civiel en gewapend verzet
Verzetsstrijders voor hun executie in Minsk, in het door Duitsland bezette Belarus, 26 oktober 1941.
Op het bord staat geschreven: "Wij zijn partizanen en hebben op Duitse soldaten geschoten"

Honderdduizenden burgers raakten op verschillende manieren en op verschillende plekken in
Europa betrokken bij guerrillabewegingen. Guerrillastrijders waren soms tegelijk slachtoffer en
dader en voor velen van hen eindigde de oorlog niet in 1945. Het aantal mannen en vrouwen dat in
het westen van Oekraïne tussen 1944 en 1959 betrokken was bij guerrilla-activiteiten liep
waarschijnlijk op tot 400 000.
Bron: Bundesarchiv, Koblenz, Duitsland, © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Geëxecuteerd zonder proces
Door de Duitsers opgehangen burgers in Charkov

Met name in de Sovjet-Unie en Joegoslavië, maar ook op veel andere plaatsen, vonden door de staat
goedgekeurde massamoorden zonder vorm van proces plaats. Zij vormen een illustratie van de wil
om de vijand zonder aanzien des persoons met alle mogelijke middelen uit te roeien, met
schaamteloze minachting voor het internationaal recht.
Bron: Holocaust Memorial Museum, Washington © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Ontheemden
Foto van Poolse gevangenen die het kamp voor ontheemden verlaten dat op het terrein van de
Hamburgse dierentuin was opgezet

Na de Tweede Wereldoorlog werden grote aantallen burgers in kampen voor ontheemden geplaatst
– een tijdelijke faciliteit voor ontheemden uit vooral Oost-Europa die waren gedwongen te migreren
als vluchteling, gevangene of dwangarbeider. De schatting van het aantal ontheemden varieert
afhankelijk van de bron van 11 tot 30 miljoen.
Bron: Imperial War Museum, Londen, VK © Imperial War Museums
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