(kort) JAARVERSLAG 2014 bestuur vereniging J.I.N. (opgericht 1 -2-1991)
algemeen
Het jaar 2014 was een bijzonder druk jaar. Buiten de gebruikelijke activiteiten kwamen er twee bijzondere
gasten uit Japan, Maki Okubo van het dagblad de Asahi Shimbun, en Yuki Sunada voor de vertoning van haar
film; er waren bijzondere conferenties van CWS/Cogis, Stichting Herkenning en SOO; en JIN gaf een
presentatie bij de meeting van het Internationale Netwerk BOW (Children Born of War) te Berlijn.
bestuur/activiteit
08 mrt.
Conferentie CWS/Cogis : één WO II herdenking, De Eenhoorn, Amersfoort
10 mrt.
St. Herkenning conferentie “Foute ouders”, lezing en boekpresentatie, Den Haag
04 mei
De 4-mei Herdenking op de Dam te Amsterdam
05 mei
Nat. Comité Herdenking Capitulatie 1945, Wageningen
14 aug.
Herdenking WO II te Amstelveen
15 aug.
15 Augustus Herdenking, Den Haag
20 aug.
Japanse ambassade, informatie Japanreis in de toekomst, Den Haag
20 sept.
SOO symposium over oorlogskinderen in Oost en West in Utrecht
04 okt.
Children Born of War international Network (COW), Berlijn, presentatie
11 okt.
NJI dialoog conferentie (Ned-Japan-Ind) te Voorhout. Thema “kracht van verzoening”.
13 nov.
Japanse ambassade: informatie Japanreis 2014
03 dec.-6 dec. Ontvangst, begeleiding Yuki Sunada i.v.m. preview documentaire “Children’s tears”,
filmtheater ’t Hoogt te Utrecht
11 dec.
Receptie verjaardag Japanse Keizer, ambassade Den Haag
bijeenkomsten
11 jan .: gezamenlijke Nieuwjaars receptie Kamome/JIN/Sakura, te Amstelveen.
15 feb.: De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) in buurthuis ’t Hoekje, De Bilt, waar het bestuur
verantwoording over beleid en financiën aflegde, na afloop een gado-gado maaltijd
12 april: Familiedag in buurthuis ’t Hoekje, De Bilt met lezing van journaliste Maki Okubo (dagblad Asahi
Shimbun) over achtergelaten Japanse kinderen in China. Na afloop kennismaking Maki-san en nakomelingen,
hapjes en lekkernijen meegebracht door leden.
25 mei: jaarlijkse Japanmarkt op het Rapenburg in Leiden. Een groot aantal leden en bekenden aanwezig.
04 okt.: jaarlijkse JIN relatie dag in het moderne Dorpshuis, te Odijk met lezing van Griselda Molemans over
haar boek “opgevangen in andijvielucht”. De opvang van Indische Nederlanders in pensions, barakken in
Nederland na de oorlog. Een optreden van Duo Ai, Japanse musici, Ayumi Matsuda (fluit) en Utako Arakawa
(sopraan). Een Indische maaltijd completeerde deze dag. Een verslag van de dag is te vinden op de JIN site.
05 dec.: In filmtheater ’t Hoogt te Utrecht de preview documentaire van Yuki Sunada voor JIN en Sakura
mensen, familie en relaties. In de film “Children’s Tears” komen voor de leden Nippy Noya, Ron Meijer en
zijn moeder, en Mary Dehne. Ook Kaoru Uchiyama. Verder shots van Japanse nakomelingen en het optreden
van percussionist Nippy Noya en zijn piano spelende Japanse achternicht Aio Goto in het concertgebouw in
Utrecht d.d. juni 2013, met de verzamelde nakomelingen, familie, vrienden en relaties.
leden
Twee leden hebben per 1-1-2015 opgezegd, en drie nieuwe leden hebben zich aangemeld. In de zomer heeft het
bestuur in Brabant, Gelderland en Limburg zes trouwe leden bezocht die nauwelijks meer naar bijeenkomsten
kunnen komen; om bij te praten maar ook om waardering te uiten voor hun langdurige bijdragen waardoor ze de
ver. JIN en ook de nieuwe lotgenoten blijven ondersteunen.
Japanreizen
In het kader van het “Japan Netherlands Peace Exchange Program” biedt de Japanse regering Japanreizen aan.
De eerste Japan groepsreis organiseerde JIN zelf in 1997, in samenwerking met de stichting EKNJ, van wijlen
Dolf Winkler. De Japanse Ambassade vervolgde met een door Japan gefinancierd programma. In 2002 ging
Sakura meeliften. Criteria voor deelname aan 10-daagse Japanreis o.a.: goede motivatie, Nederlandse
nationaliteit, Japanse vader, fysiek en psychisch gezond, kennis Engelse taal, bereid als groepslid deel te nemen.
Van 2005 t/m 2014 is het aantal jaarlijkse reizigers gereduceerd van 10 – 7 – 5 – 4 – 3. In 2014 heeft Eef de
Japanreis mogen meemaken. Als de reis in 2015 doorgaat is er plaats voor drie nakomelingen.

zoekacties/ S.O.O. (stichting oorlogsgetroffenen in de oost)
De zoekacties staan sinds 2012 onder regie van S.O.O. Dhr. Kaoru Uchiyama die sinds 1995 zo succesvol is
geweest is inmiddels 90. De stichting die is opgericht door Japanse vrouwen in Nederland wonen en werken,
helpt ex-geïnterneerden met archiefonderzoek en JI-nakomelingen met het zoeken naar vaders (families). Voor
tien JIN leden lopen (hernieuwde) zoekacties. Dr. Aya Ezawa is contactpersoon voor de JIN i.s.m. met de JIN
voorzitter. Op 20 september heeft SOO een symposium gehouden over "Oorlogskinderen, een vergelijking
tussen Azië en Europa". Op het symposium was een bijzondere gast de Japanse advocaat Kawai. Hij heeft
gewerkt voor Japanse nakomelingen afkomstig in China en de Filipijnen en werkt nu ook voor SOO inzake de
Japans-Nederlandse nakomelingen. I.p.v. Ron Meijer (ziek) nam Thérèse deel in het panel. Voor een
samenvattend verslag van de dag en artikelen o.a. over ‘oorlogsliefdekinderen’ (van Nederlandse militairen) in
vergelijking met JI-nakomelingen, zie de JIN site.
Jin-Sakura
-- In april 2013 heeft het aangetreden nieuwe JIN bestuur uitdrukkelijk, met steun van de ALV in mei 2013, de
beleidslijn gekozen te streven naar bundeling van krachten in één organisatie. Het Sakura bestuur deelde in
december 2013 mee dit niet te willen, ook al was gebleken dat een meerderheid bij hen zou willen meewerken
aan deze rationeel te verkiezen weg. Het bestuur liet de (anti-) gevoelens van enkelen zwaarder wegen. Deze
uitleg is ook op haar site geplaatst. De samenwerking inzake zoekacties, Japanreizen (Ambassade) en PR zou
wel worden gecontinueerd.
-- Het jaar begon wat de relatie betreft hoopvol bij de Nieuwjaarsreceptie van Kamome in Amstelveen, waar
Sakura en JIN samen meededen. Hieruit kwam de intentie voort een gezamenlijke (kennismakings)bijeenkomst
in De Bilt te houden voor de Japanse journaliste Maki Okubo die in april naar Nederland zou komen voor
interviews en reportages. Sakura kwam hier evenwel op terug, het gaf er de voorkeur aan om een bijeenkomst in
Didam voor de eigen achterban te houden.
-- Wat de zoekacties betreft is geen samenwerking meer aan de orde, want SOO regelde een en ander met JIN
en Sakura apart, en ook de informatievoorziening deed de stichting gescheiden.
-- De voorvertoning van de film “Children’s Tears” is met spoed door JIN geregeld na een laat verzoek van
Yuki Sunada die onverwacht naar Londen zou komen. De film is een vervolg op de gezamenlijke concert
manifestatie in Utrecht medio 2013. Ook Sakura heeft zich ingespannen om voor de preview op 5 december de
eigen achterban op te roepen en het Sakura bestuur heeft in de kosten van het theater willen participeren.
-- Voor de jaarlijkse JIN Relatiedag in oktober heeft JIN als gebruikelijk het Sakura bestuur en de achterban
uitgenodigd.
-- Het Vfonds berichtte ten slotte in december dat het niet organisaties met dezelfde doelgroep en doelstellingen
meer subsidieert, zoals i.c. JIN en Sakura. Op 8 maart had het op een congres al aangekondigd kritischer te
worden. Het is wrang dat de nakomelingen na vijftien jaar subsidie ondersteuning nu niets meer ontvangen.
pr/publiciteit/website/www.Jin-Info.nl
-- In Japanse kranten zijn wederom artikelen verschenen over de Japanse nakomelingen. In de Asahi Shimbun
o.a. over Ron, Rossy en Takanori, die door Maki Okubo in april zijn geïnterviewd. Op de JIN site zijn de
vertalingen te vinden.
-- De vernieuwde website die in februari van start ging heeft in 2014 10.000 ‘views’ gehad, De hits kwamen uit
71 landen. O.a. Nederland 9000, Japan 383, VS 268, Brazilië 169, Duitsland 71. Meest bekeken: Home, over
ons, bestuur, ‘liefde als ruwe diamant’.

