
Kinderen van Duitsers  
(in vergelijking met Japans Indische kinderen) 
 

Op het Symposium op 20 september ’14 van de stichting Oorlogsgetroffenen in de 

Oost (S.O.O.), betreffende Vergelijking oorlogskinderen uit Azië en Europa,  komen ook 

kinderen van Duitse militairen aan bod bij monde van Gerlinda Swillen. Zij is een 

Belgische die een boek heeft geschreven, getiteld Koekoekskind, door de vijand verwekt 

(1940-1945). Dit gaat over kinderen in België. (Naar de situatie van Nederlandse kinderen 

en hun moeders is door Monica Diederichs veel studie verricht, maar die komt jammer 

genoeg niet op het Symposium aan de orde.)  

 

Het boek 

Het bevat de neerslag van meer dan zeventig interviews en gesprekken met deze 

kinderen. De inhoud van deze gesprekken is verdeeld over een zestiental thema’s. Het 

boek is geen geschiedkundig boek in de klassieke betekenis maar een collectieve 

getuigenis, aldus de auteur, waarin de “laatste slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 

een stem hebben gekregen.”  

Eerlijk gezegd raakte ik al spoedig in de war over wie er nu aan het woord was over 

welk thema. Iedere alinea komt weer een andere persoon aan het woord. Dit overkwam 

ook de recensente Ismee Tames die zegt: “Ik raakte regelmatig de draad kwijt: wat wil de 

auteur me nu precies vertellen?” (in ‘Nieuwste Geschiedenis’ deel 126). Het is inderdaad 

een zoekplaatje. Ik sluit me aan bij het volgende.  

Ismee Tames: “Wat na lezing blijft hangen, is dat het over het algemeen mensen 

betreft die er in hun jeugd mee geconfronteerd worden dat hun ouders geen ‘normaal’ 

gezin vormden (omdat pa een afwezige Duitse militair was, omdat ma zwanger was 

geraakt buiten huwelijk, etc.). Ook blijkt dat zwangerschappen zeer verschillende 

achtergronden hadden: sommige kinderen kwamen voort uit een vrijwillige relatie, maar 

ook uit verkrachting. De reacties van de omgeving (grootouders, stiefvaders en 

buurtbewoners) zijn evenzo divers. Zij lopen uiteen van hardvochtig tot liefdevol. Soms 

was de band van  ‘het koekoekskind’ met de moeder heel goed, soms ronduit slecht.”  



Tames schrijft dat onduidelijk blijft of de problemen van deze kinderen (te weten, 

uitgescholden, oneerlijk behandeld, voorgelogen, e.d.) nu vooral kwamen doordat zij kind 

van een Duitser waren, kind uit een collaborerende of nationaalsocialistische familie of 

simpelweg een buitenechtelijk kind. Zij heeft “de indruk dat heel veel van de ervaringen 

vooral op dat laatste zijn terug te voeren. Maar dat is dus slechts een indruk.”  

Naar de mening van Tames is het grote pluspunt van Swillens boek dat het duidelijk 

laat zien dat ‘hét verhaal van het ‘koekoekskind’ niet bestaat’.  

 

Bestaat dé Japans Indische nakomeling? 

Nee, hét verhaal bestaat evenmin voor de Japans Indische nakomelingen. De 

verhalen vertonen onderling grote verschillen. Er zijn kinderen op peuterleeftijd naar 

Nederland gekomen, anderen zijn lange tijd in Indonesië gebleven en pas op tienerleeftijd 

hier gekomen. Er zijn  kinderen opgegroeid in weeshuizen, in eenoudergezinnen bij hun 

moeder die al of niet (her)trouwde, bij grootouders, bij tantes, dan wel in ‘normale’ 

gezinnen, met veel of weinig halfbroertjes en zusjes. Ze hebben te maken gehad met 

goede stiefvaders met kampervaring of met slechte stiefvaders met kampervaring. Idem 

met goede of slechte stiefvaders zonder kampervaring. Hij kan Indisch zijn of Hollands. 

Ze zijn opgegroeid in stabiele of in instabiele gezinnen waarin al of niet een echtscheiding 

dreigde of zich daadwerkelijk voltrok. Moeders kunnen zwijgzaam zijn, de waarheid 

verdraaien, of open en positief zijn over de biologische vader. De moeder is Indisch maar 

kan ook etnisch Hollands zijn. Beide ouders zijn Indisch of alleen de moeder. Het kind is 

opgegroeid in een Indonesische, Molukse, Indische of gemengd Indisch-Hollandse 

omgeving; in families woonachtig in Limburg, Brabant, Twente, Zeeland of Zuid-Holland. 

Een belangrijk verschil typerend voor Japans Indische nakomelingen, is gelegen in de 

mate van visuele herkenbaarheid als ‘Japans’.  Hoe ‘Japanser’ het uiterlijk hoe groter de 

invloed van de (vaak bevooroordeelde) omgeving op de identiteitsontwikkeling  en -

beleving. De omgeving plakt graag etiketten op.   

In de opsomming zijn algemene risicofactoren voor kinderen te herkennen die het 

begrijpelijk maken dat een aantal kinderen problemen heeft gehad. Die factoren zijn niet 



direct aan de oorlog gerelateerd maar betrekkelijk algemeen van aard. Om een extreem 

voorbeeld te geven: in 2010 zijn ruim 118.000 kinderen in Nederland blootgesteld aan een 

vorm van kindermishandeling (3% van het totaal). Het risico daarop was groter bij 

eenoudergezinnen,  gezinnen met drie of meer kinderen en stiefgezinnen, alsmede voor 

gezinnen uit landen die op een vluchtelingstatus duiden.  

 

Het ontbreken van de vader/zwijgzaamheid 

Een direct gevolg van specifieke oorlogsomstandigheden is dat voor nagenoeg alle 

Japans Indische kinderen de biologische vader ontbrak. Velen hebben naar hem gezocht,  

en het zoeken is voor een aantal nog gaande. In Koekoekskind is ook dit zoeken één van 

de thema’s, maar slechts een beperkt aantal komt aan het woord. Wat deze getuigen 

zeggen stemt overeen met de JI-nakomelingen en de kinderen van Nederlandse militairen: 

ze zoeken naar een foto, iets over zijn leven, iets over zijn karakter; zijn er verwanten, 

enzovoort. Swillen: “Belangrijk blijft het ophelderen van een familiegeheim dat drukt op 

de komende generaties.“  

Wat overeenkomt is ook dat veel moeders hoewel lang niet allemaal, zwijgzaam zijn 

over wat er gebeurd is. De kinderen krijgen nauwelijks of geen informatie, of verkeerde 

informatie, en vragen om diverse redenen ook niet door. Herkenbaar is dat dan de 

gedachte opkomt: dat er dan ‘dus’ iets ergs is gebeurd. Bij Japanse vaders wordt dan vaak 

verondersteld dat er van dwang, aanranding of zelfs verkrachting sprake was. Er zijn 

moeders die dat ook aangeven of niet weerspreken, om in een veel later stadium te 

bekennen dat ze een relatie had. Ook bij Swillen vindt iemand liefdesbrieven tussen 

moeder en een vader die het kind als ‘verkrachter’ in herinnering had. Japans Indische 

nakomelingen hebben meer dan andere oorlogskinderen te maken met negatieve 

stereotiepe beelden over ‘dé Japanse militair’. Met betrekking tot JI-nakomelingen is de 

cliché standaardzin in publicaties: kinderen al dan niet onder dwang verwekt.  

 

 

 



Identiteit 

JI-nakomelingen horen het nieuws op verschillende leeftijden. De schok is vaak 

dubbel hard: de moeder heeft niets verteld, wil niets vertellen; de vader is iemand die tot 

het volk van de ‘wrede Jap’ behoort. Hoe gevoeliger de leeftijd van het kind is, hoe 

heftiger de impact. De ontwikkeling van de eigen identiteit wordt op zijn kop gezet. In de 

boeken van  Pakhan over zijn echtgenote wordt dit proces goed beschreven, evenals in dat 

van Jan Pellegrino waar (anoniem) individuele verhalen worden verteld. De gevoelens 

van JIN- kinderen zijn ook goed te zien in de filmdocumentaire “Het Schuldgevoel dat je 

bestaat” (AVA 1994). Zo zegt Joan:  “ik had als kind het gevoel dat je er niet mag zijn of 

zo”. Bij andere oorlogskinderen lijkt dit gevoel gemiddeld genomen niet zo sterk te zijn 

(geweest). Wellicht komt dit ook door uiterlijke kenmerken. Van de Japans Indische 

nakomelingen is de afkomst doorgaans zichtbaar. Zij ontkomen niet gemakkelijk aan het 

beeld dat anderen hebben en wat deze hen opleggen.   

Oorlogskinderen geven in de loop van de tijd ieder op de eigen manier hun afkomst 

een plaats in hun ‘identiteit’ waar zij ook mee naar buiten treden. De JI-nakomelingen zijn 

hierin al vroeg geholpen door een organisatie te vormen: de vorming van een 

contactgroep (Japanese Roots-1983) en de vereniging JIN 1991. In 1996 kwam een 

succesvolle vaderzoekprocedure in Japan op gang van JIN met veteraan K.Uchiyama 

(Osaka) en Pater Salemink (Kyoto). In 1997 ging de eerste groep van nakomelingen (16 

personen) naar Japan met de EKNJ. De Japanse regering heeft vervolgens van jaar tot jaar 

tot op heden deze verwerkingsreis gefinancierd. Deze activiteiten waren erg belangrijk 

voor het zelfvertrouwen inzake de eigen identiteit.  

 

Druk 

Toch ligt er –in tegenstelling tot andere oorlogskinderen lijkt het- omtrent hun 

afkomst een blijvende druk op alle JI-nakomelingen, al verschilt het naargelang persoon 

en gebeurtenis. Bijvoorbeeld wordt, als gezegd, vaak geschreven dat het kinderen zijn die 

voortkomende uit relaties al dan niet onder dwang. Zelfs dat het kinderen zijn van 

‘troostmeisjes’. Bij Indische herdenkingen is het niet ongewoon dat een gruwelijk verhaal 



wordt verteld. Onlangs werd publiekelijk ‘gewoon’ een verkrachting opgevoerd (met 

kind) waaraan werd toegevoegd: dit zijn de zogeheten JIN kinderen. Bij herdenkingen van 

de Europese oorlog treft men geen verhaal aan over hoe de Gestapo precies te werk ging 

of een militaire Duitser een vrouw zou hebben verkracht. De slachtofferverhalen komen 

de Indische gemeenschap van pas lijkt het, om kracht bij te zetten aan haar –nog niet 

bevredigde- streven naar genoegdoening en erkenning. Schrijvers en journalisten zijn ook 

nog steeds op zoek naar –liefst lang verzwegen – verhalen over verkrachting, enzovoort.  

 

Afkomst 

Dit brengt voor de nakomelingen mee dat hun afkomst steeds opnieuw wordt belast 

met de vraag en het beeld in de omgeving of zij uit liefde zijn geboren of uit dwang. Vanaf 

het begin staan zij voor de onaangename keus: de moeder heeft een relatie met de vijand 

gehad of zij is een slachtoffer van dwang, aanranding of verkrachting. Bij de kinderen in 

Nederland van de jaren ‘40-‘45 overheerst het beeld ‘heulen met de vijand’ en ‘foute 

ouders’. Bij de kinderen van Nederlandse militairen gaat het om ‘oorlogsliefdekinderen’. 

Bij de JI-nakomelingen kiest de buitenwacht het liefst het stereotiepe beeld van de 

Japanse militair die vrouwen (bij voorkeur op brute wijze) tot slachtoffer maakt.  

Zoals de boeken van Monika Diederichs laten zien over de ‘omgang van Nederlandse 

meisjes met Duitse militairen’ en de ‘kinderen van Duitse militairen in Nederland’, en het 

boek van Chris van der Heijden over ‘kinderen van foute ouders’, en het boek van 

Annegriet Wietsma en Stef Scagliola over ‘onze jongens en hun verzwegen kinderen in de 

oost’, gaat het in overgrote meerderheid over gewone jongens, mannen, vrouwen en 

meisjes, die zich tot elkaar voelen aangetrokken in de bijzondere omstandigheden van de 

oorlogstijd. Dit was volgens JIN in de Japanse bezettingsjaren ook in Indië het geval.   
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