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De scheidslijn tussen goed en fout 

VADERLANDSLIEVENDE NEDERLANDERS 

EN ONSCHULDIGE OORLOGSSLACHTOFFERS  

ONVADERLANDSLIEVENDE 

NEDERLANDERS 

WO2: De Nederlandse militairen en vrijheids-

strijders, vechtend tegen de Duitse agressors en 

bezetters en tegen het fascistische gevaar 

Pro-Duitse meelopers in Nederland; en de Neder-

landers (waaronder Friese nationalisten?) die actief 

met de Duitse bezetters collaboreerden 

WO2: De communistische vrijheidsstrijders van 

Nederlandse nationaliteit, vechtend tegen de 

Duitse bezetters en het fascistische gevaar 

[Nederlanders die er geen bezwaar tegen hadden dat 

'ondermijners van de Nederlandse volkskracht' (joden, 

Sinti, Roma, vrijmetselaars, bolsjewieken/rooien, homo-

seksuelen, etc.) door de Duitse bezetters bestreden en 

vervolgd werden] 
WO2: De Nederlandse vervolgingsslachtoffers van 

de Duitse bezetters 

WO2: De Nederlandse krijgsgevangenen en de 

Nederlandse burgerslachtoffers van de Duitse 

bezetters en van het oorlogsgeweld 

 

WO2: De zeelieden van de Nederlandse koop-

vaardij en visserij die door oorlogsgeweld om het 

leven kwamen 

 

WO2: De Nederlanders die zich bij de geallieerde 

legers aansloten, vechtend tegen de asmogend-

heden en het fascistische gevaar 

De Oostfrontstrijders van Nederlandse nationa-

liteit, die zich bij de asmogenheden aansloten, 

vechtend tegen het communistische gevaar 

Nederlands-Indië (WO2): De Nederlandse mili-

tairen (w.o. KNIL-miltairen?), vechtend tegen de 

Japanse agressors en bezetters 

 

Nederlands-Indië (WO2): De Nederlandse krijgs-

gevangenen (w.o. KNIL-militairen?) en de Neder-

landse burgerslachtoffers van de Japanse agressors 

en bezetters en van het oorlogsgeweld 

Nederlanders die begrip hadden voor de 

Nederlands-Indische nationalisten die met de 

Japanse bezetters collaboreerden 

Nederlands-Indië: De Nederlandse militairen (w.o. 

KNIL-militairen?), vechtend tegen de Indonesi-

sche vrijheidsstrijders 

Anti-koloniale meelopers in Nederland; en de 

dienstweigeraars/deserteurs die niet wilden vech-

ten tegen de Indonesische vrijheidsstrijders 

Koreaanse burgeroorlog: De Nederlandse militaire 

vrijwilligers, samen met de geallieerden vechtend 

tegen het communistische gevaar 

Communistische en pacifistische meelopers in 

Nederland 

VN-Vredesmissies: De Nederlandse militaire 

blauwhelmen die werden uitgestuurd op vredes-

missies in oorlogsgebieden 

 

Afghanistan: De Nederlandse militairen, vechtend 

tegen het islamitische gevaar (voormalige nationa-

listische, anti-communistische vrijheidsstrijders) 

Islamitische en pacifistische meelopers in 

Nederland 
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