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Kinderen van Nederlandse militairen in Indonesië 
(in vergelijking met Japans Indische Nakomelingen) 
 

Aan de hand van het boek Oorlogsliefdekinderen van Wietsma en Scagliola bespreekt dit 

artikel (A) het gedrag van de Nederlandse militairen en (B) de problemen van de (volwassen) 

kinderen na de oorlog. Hierbij betrek ik de Japanse tijd en de Japans Indische nakomelingen.  

 

A. De Nederlandse militairen 

Als je door de titel Oorlogsliefdekinderen  heen kijkt, schetst het boek een onthutsend 

portret van ‘onze jongens in de oost’ in de periode 1946-1949 (1951), en niet te vergeten van hun 

legerleiding en geestelijke verzorgers, waar het gaat over de seksualiteit en de omgang met het 

andere geslacht. Geslachtsdrift is één van de ‘problemen’ waarmee de 135.000 militairen kampen 

(‘scheepsladingen vol testosteron’). De belangen van vrouwen en de --naar schatting tussen de 

3000 en 8000-- kinderen blijken niet of nauwelijks gewicht in de schaal te leggen.   

 

Prostitutie 

In de grote (haven)steden maken de militairen gebruik van het ruime en goedkope aanbod 

van door grote armoede gedreven prostituees. Rond de kazernes wemelt het doorgaans van 

straatjes met bordelen. Bezoek aan ‘huizen van ontucht’ is verboden, en de Militaire Politie oefent 

de controle hierop uit, maar kan uiteraard niet veel uitrichten. Medische legerdiensten proberen 

de hygiëne van bordelen te bewaken en meisjes jonger dan vijftien daaruit te weren. De 

besmetting  met een geslachtsziekte is een dagelijks fenomeen, de bestrijding van geslachtsziekten 

is een permanent onderdeel van het legerbedrijf. Preventieve verstrekking van condooms is 

evenwel uit den boze, op gezag van de Christelijke moraal, omdat dit verboden buitenechtelijke 

seks zou bevorderen. In de praktijk leggen legerleiding en medische diensten zich hierbij neer. In 

de discussies speelt de preventie van zwangerschappen geen enkele rol.  

 

Baboes 

Verder zijn in de kazernes en posten duizenden Indonesische vrouwen werkzaam voor het 

verrichten van diverse huishoudelijke diensten, de baboes.  Ook zij zijn partij op de markt voor 

seksuele avances en ‘avontuurtjes’. Zwangerschappen volgen, waarop de mannen (schielijk) 

worden overgeplaatst, of ze zijn al op doorreis.  De baboes met dikke buik of met baby’s worden 
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doorgaans weggestuurd naar de kampong, al of niet met een kleine financiële genoegdoening. De 

legerleiding gaat aan het lot van deze vrouwen voorbij.  

 

Andere ontmoetingen 

Verder zijn er de toevallige ontmoetingen met Indonesische vrouwen, en in situaties zoals 

winkel, eethuisjes, vervoer, dienstverlening, openbare weg, enzovoort. Indo-Europese vrouwen 

treft men meer in sociale situaties zoals familie- of vriendenkringen, kerk, dancings, enzovoort. 

Uit deze contacten ontstaan affaires. Naast de verliefdheid is in de vastere relaties voor de man een 

belangrijke overweging behalve gezelligheid en de verzorging van het ‘natje en droogje’ : het 

hebben van frequente, veilige seks. 

 

Zwangerschap en vertrek 

Zwangerschap komt voor hen als een verrassing, anticonceptie is een zaak van de vrouw die 

daarvoor wel ‘middeltjes’ zou hebben, en vaderschap is niet de bedoeling. Bij uitzondering 

ontwikkelt zich een familieleven. De kinderen krijgen geen juridische status. Huwelijken worden 

door de legerleiding –gesteund door de geestelijkheid- ontmoedigd of regelrecht tegengegaan.  

Bij het vertrek uit Indonesië worden moeders en de kinderen in de steek gelaten. Van de ene dag 

op de andere horen de alleenstaande moeders niets meer. De weinige mannen die de relatie willen 

bestendigen, worden door de legerleiding overgeplaatst, of afgekoeld in kazerne-arrest. In 

Nederland doet men er verder het zwijgen toe. De enkelingen die ‘vrouw en kind’ ter sprake 

brengen, krijgen het advies van (Christelijke) vertrouwenspersonen om te ‘vergeten’ en een nieuw 

leven op te bouwen.  

 

De Japanse tijd 

In het boek wordt in drie bladzijden een vergelijking getrokken met de Japanse tijd in 

Indonesië. De functie van dit hoofdstukje in het boek is onduidelijk, het staat vol gemeenplaatsen. 

Onder het kopje ‘Galante Nederlandse jongens’ (nogal wrang na het voorgaande) lezen we dat de 

Nederlandse manschappen in de smaak vallen. “Ze worden galant gevonden, interessant, 

mannelijk. (..) Ze lijken zich als mens niet de meerdere te voelen.” Als Hollandse man voelt men 

zich gevleid maar je moet toch wel erg naïef zijn om niet te begrijpen dat een blanke westerse man 

in de Oost in de eerste plaats toen werd geassocieerd met rijk en machtig, dus aantrekkelijk.   
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De indruk wordt gewekt dat de Japanse militairen geheel afhankelijk waren van 

dwangprostitutie. Maar er was uiteraard voor de komst van de Japanners al veel prostitutie in 

Nederlands-Indië, met inbegrip van een contingent Japanse vrouwen. De Japanners gebruikten 

evenals de Nederlanders de beschikbare bordelen en prostituees.  

Als typering voor de situatie dient verder dat ‘als een Japanse legereenheid langstrok, de 

soldaten van hun commandanten ‘hun gang’ mochten gaan’, waarbij zij speciaal op zoek waren 

naar ‘maagdelijke meisjes’ en ‘onbedorven maagden’ (!), zo wordt een Kloosterzuster geciteerd. In 

tegenspraak hiermee is een bericht dat drie militaire verkrachters in maart 1942 in Bandung door 

een Japanse officier werden doodgeschoten (E.Touwen-Bouwsma in Vijfde Jaarboek RIOD). In de 

eerste tijd van de invasie kwam het voor dat troepen op zoek waren naar ‘onna’ (vrouwen). Mijn 

schoonmoeder heeft meermaals het verhaal verteld hoe ze nabij Sidoarjo zich met haar zusters 

angstig verstopte. Eveneens in de familie circuleerde het verhaal dat aan een poging tot 

aanranding in het dorp een einde werd gemaakt door een Japanse officier. Op onze vraag of zij na 

die nare ervaring dan geen afkeer van Japanners had, antwoordde ze dat het gevechtstroepen 

waren, dat de tijd erna anders was, dat er andere Japanners kwamen (zoals burger-militairen), en 

dat er ook goede en knappe Japanners waren, onder wie de vader van mijn vrouw.  

Het beeld dat de dwangprostitutie alomtegenwoordig was, wordt afgesloten met de 

constatering: “naar schatting 20.000 Indonesische meisjes en jonge vrouwen hebben uiteindelijk 

als ‘troostmeisje’ moeten werken.” Dit cijfer is te hoog. Hilde Janssen komt in haar boek over dit 

onderwerp tot de raming 5000-20.000. In vervolgpublicaties wordt dit getal dan weer verhoogd tot 

30.000. De wetenschapper George Hicks hanteert een raming van 6000 (NIOD-cijfers). Het aantal 

(Indo-)Europese vrouwen dat in legerbordelen werd tewerkgesteld, is volgens regeringsonderzoek 

(1993) geschat op 200 à 300, bij wie van ongeveer 65 vrouwen vast staat dat van gedwongen 

prostitutie sprake was. Hoe het ook zij met deze aantallen, hiertegenover staan 300.000 militairen, 

van wie een groot deel als ‘civiele militair’ werkzaam was in bestuur, bedrijf, vervoer, enzovoort.  

 

Een veelzijdiger beeld  

Het is zeker niet de bedoeling de ernst van de feiten te bagatelliseren. Het probleem is dat 

het majoreren van de aantallen slachtoffers de situatie vertekent. Het wordt zo steeds moeilijker 

om een getrouw beeld te verkrijgen van het (dagelijks) leven in die tijd. Dat belemmert ook een 

goed begrip van het leven van moeders (en vaders) van Japans Indische nakomelingen. Uit de 
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verhalen van moeders komt in het algemeen een beeld naar voren dat lijkt op dat van de 

Nederlandse militairen: allerlei (sociale) ontmoetingen die tot affaires en relaties kunnen leiden.  

Vorig jaar verscheen een boekje waarin een oude vrouw niet ver voor haar overlijden, over 

haar leven in Indië vertelt en over haar ontmoeting in juli 1943 met de Japanse man die vader van 

haar twee kinderen zou worden. “De Japanse soldaten wilden natuurlijk hun pleziertjes hebben en 

al snel wisten ze waar de meisjes woonden. Dus ook bij ons kwamen ze langs. De eerste keer dat 

een Japanner bij ons in huis kwam, wist ik van niets. Ineens zat er iemand in de huiskamer. Hij 

deed helemaal niet opdringerig of zo. Op deze manier ontmoette ik voor het eerst Imada–san. Hij 

had aandacht voor iedereen. Ook nam hij snoep en andere lekkernijen mee. Dat moesten we altijd 

delen. Ik was nogal eens ziek en had malaria. Dan zorgde hij dat er kinine in huis kwam. Ik leerde 

hem goed kennen en waarderen. Op een gegeven moment liet hij merken dat hij mij wel mocht 

En andersom was dat ook het geval. (…) Toen heb ik de vriendschap met Imada-san aangehaald. 

(…) Ik kreeg een ring van hem. Hij zei: met deze ring trouw ik jou. Je bent nu mijn vrouw. Ik wist 

niet beter, was naïef en vond het allang prima.”  

Ze kreeg eerst een dochter. De vader kwam elke dag op kraamvisite. Na de capitulatie 

vertelde hij dat hij naar huis moest en vroeg haar mee te gaan. Ze voelde er echter niets voor het 

onbekende tegemoet te gaan. In de Bersiap kwam ze in een beschermingskamp. Daar werd de 

tweede geboren, in mei 1946. De vader had haar wat geld achtergelaten waarmee ze eten en 

drinken kon kopen. Ze werd goed ziek, kraamkoorts. Iemand was naar haar op zoek, vertelde men 

later, waarschijnlijk haar Japanse vriend.  

De kleinzoon van deze vrouw is in 2001 door de vereniging JIN in een groepsreis met de 

EKNJ meegenomen naar Japan om zijn opa (op) te zoeken.  

 

Aantallen en typering van relaties 

Dr. De Jong schrijft dat er “Indisch- Nederlandse meisjes en vrouwen waren die tot sexuele 

relaties met Japanners overgingen” en (aan de hand van een vergelijking met bezet Nederland) 

zegt hij te “durven veronderstellen dat uit de genoemde sexuele relaties met Japanners hoogstens 

enkele honderden buitenechtelijke kinderen zijn geboren.”  Wietsma & Scagliola hanteren 

ruwweg een percentage van ca. 4,5% van het aantal militairen om tot het aantal kinderen te 

komen van Duitsers, Canadezen en Nederlanders. Uitgaande van 300.000 Japanse militairen is het 

aantal kinderen in de archipel dan ca. 13.500. Daarin zijn dan ook die van alle Indonesische 

vrouwen begrepen. Voor Japans Indische nakomelingen is in latere schattingen het officiële getal 
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800 of meer gebruikt. Die raming berust niet op een specifieke onderbouwing. Hoe het ook precies 

zij, het gaat om een groot aantal. Wie even nuchter nadenkt zal inzien dat deze aantallen kinderen 

niet grofweg kunnen worden aangeduid als “al dan niet uit gedwongen relaties voortgekomen”, 

zoals publicisten in Nederland gewoontegetrouw doen.  

Opmerkelijk aan de formulering van Dr. De Jong is dat hij schrijft dat ‘de vrouwen 

overgingen tot sexuele relaties’ (curs.dzz.). De vrouw die hierboven aan het woord was, is zo’n 

vrouw die ‘tot een (buitenechtelijke) sexuele relatie overging’. Het woord ‘oorlogsliefdekinderen’ 

kwam natuurlijk niet in zijn vocabulaire voor. In De Jong’ s benadering ligt het accent op de 

vrouw als een dader die ‘heult met de vijand’.  Zo zijn ook de vrouwen gezien die in bezet 

Nederland met Duitse militairen omgingen. In de boeken van Monika Diederichs over dit 

onderwerp beredeneert zij dat er tussen de 12-15.000 kinderen zijn geboren, van ongeveer 

135.000 vrouwen die omgang hadden. In haar studies blijkt dat ‘loyaliteit’ voor deze vrouwen een 

individuele betekenis heeft, ze ontmoeten één man, ze identificeren zich niet met ondoorzichtige 

begrippen als ‘vaderland’. Politiek speelt hierin geen rol. Dit is herkenbaar in de relaties in de 

Japanse tijd.  

De andere pool in de typeringen is dat de relaties worden gezien in het teken van de vrouw 

als dupe van de Japanse militair. Hierop ligt in de laatste tijd sterk de nadruk. Dat leidt tot valse 

beelden zoals: ‘Japans Indische nakomelingen zijn kinderen van troostmeisjes’ (in een NIOD 

publicatie die gerectificeerd moest worden) of  ‘een JIN kind komt voort uit verkrachting’ (bij een 

publieke herdenking). In dezelfde lijn ligt de standaardzin: ‘al dan niet voortgekomen uit 

gedwongen relaties’. Individueel kan deze benadering vrouwen naoorlogs een sociaal acceptabeler 

verhaal bieden: dan heeft ze iets met een Japanner gehad tegen haar wil.  Maatschappelijk gezien 

past het accentueren van  ‘slachtofferschap’ beter in het streven van de Indische gemeenschap 

naar ‘erkenning en genoegdoening’.  

 

Na de capitulatie van Japan 

In 1945 en 1946 worden de Japanse militairen geleidelijk gerepatrieerd. Een paar duizend 

blijven achter, om diverse redenen, zoals steun willen verlenen aan de Indonesische Republiek, 

maar deels zeker ook vanwege vrouw en kind. Een onverwacht feit is dat na de capitulatie over de 

hele linie Japanse militairen naar voren komen die een relatie hebben met een ‘vrouw van het 

land’ met kinderen. Een huwelijk is in de oorlogstijd niet toegestaan, en relaties zijn min of meer 

verborgen gebleven. De Japanse autoriteiten reageren pragmatisch, ze gaan er vanuit dat het de 



6 
 

plicht van de mannen is om voor vrouw en kinderen te zorgen. Een kantoor voor ‘internationale 

huwelijken’ onder leiding van een Japanse diplomaat handelt deze zaak af. Een Britse officier en 

een Japanse Jezuïet werken samen om huwelijken te sluiten en akten op te maken. Deze Jezuïet is 

bij sommige JIN moeders bekend omdat hij indertijd hielp met informatie over de Japanse partner 

(zoals plaats van verblijf en eventuele datum van vertrek). In de zomer van 1946 gaan er drie 

schepen met vrouwen en kinderen naar Japan, in totaal 90 vrouwen, zoals uit onderzoek van Dr. 

Aya Ezawa blijkt. De vriendin met wie Hideko in 1983 de contactgroep Japanese Roots oprichtte, 

Chérie Landegent, komt als baby met haar moeder op een passagierslijst voor. Ook een ander JIN 

lid met haar moeder.  

Na de repatriatie blijven veel moeders met kinderen achter in Indonesië. Enkelen blijven in 

correspondentie, maar de contacten verlopen. Een aantal Indische moeders onder wie mijn 

schoonmoeder, verkeert met haar familie in levensgevaar in de Bersiap, en gaat naar een 

Republikeins kamp waar ze een jaar doorbrengen, onder Indonesische ‘masters’, terwijl de 

‘onderhandelingen’ met de niet-erkende Republiek zich voortslepen. Al deze moeders en kinderen 

komen uiteindelijk naar Nederland ‘in de andijvielucht’. Verschillende moeders proberen in de 

jaren vijftig en zestig nog contact te leggen met de Japanse man, maar vergeefs. De moeders doen 

er verder het zwijgen toe hoewel lang niet allemaal.  
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B. De kinderen na de oorlog  

 
De weeshuizen in Indonesië vangen veel half-Hollandse kinderen op. Deze instellingen 

houden met behulp van particuliere ondersteuning met moeite het hoofd boven water. Door het 

toenemen van de anti-Nederlandse gevoelens culminerend in ‘Zwarte Sinterklaas’ (1957) 

vertrekken de (Indische) Nederlanders naar Nederland. De kinderen die als ‘Oosterse 

Nederlanders’ ‘in de kampong’ zijn gegaan, hebben hierop geen kans. Evenmin de kinderen in de 

weeshuizen, die Nederlands zijn qua uiterlijk en educatie, maar hun afstamming niet kunnen 

aantonen. De regering werpt allerlei barrières op ondanks smeekbedes van de religieuze ordes die 

de weeshuizen beheren. Uiteindelijk wordt pas na de coup van 1966 met de massale 

moordpartijen, voor de laatste kinderen (‘twijfelgevallen’) door de regering het sein op groen gezet 

om naar Nederland te gaan (mits op kosten van particulieren).  

 

Bewustwording van afkomst en zwijgzaamheid 

Wanneer kinderen zich op de een of andere manier bewust worden van de ‘andere’ afkomst, 

worden zij geconfronteerd met het stilzwijgen van de moeders en hun omgeving over de vaders. 

Dit is voor Japans Indische nakomelingen heel herkenbaar. Ze voelen dat er is iets vreemds aan de 

hand is, maar op vragen komt een ontwijkend, een verdraaiend of helemaal geen antwoord. Vaak 

vermijden ze het stellen van vragen om de moeder pijnlijke momenten te besparen. Door dit 

gedrag van de moeder komt gewoonlijk de gedachte bij het kind op: zou er iets ergs zijn gebeurd. 

In het geval van de JI-nakomelingen is dat bijna automatisch de gedachte aan aanranding. Dit 

wordt in de hand gewerkt door de (stereotiepe) beelden die in hun omgeving rondgaan van de 

wrede Jap en de ‘troostmeisjes’.  

Wietsma & Scagliola wijzen erop dat die geslotenheid een bekend fenomeen is bij alle 

ongewenst zwangere vrouwen, ook bij moeders van ‘bevrijdingskinderen’ (met Canadese vaders). 

De zwijgzaamheid is dus niet typisch een gevolg van de ‘Indische zwijgcultuur’.  De 

familieomgeving van ooms en tantes en anderen, doet doorgaans mee in het zwijgcomplot, ook al 

sijpelt van die zijde uiteindelijk meestal wel wat informatie door. Ook dit is herkenbaar voor JI-

nakomelingen. Vaak hebben familieleden in Indië de Japanse vader gekend maar ze zwijgen tot 

het kind eindelijk zelf min of meer achter de waarheid komt. Dán pas komen ze naar buiten met 
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(positieve) verhalen. Maar vanwege de leeftijd kan het al te laat zijn voor het verkrijgen van meer 

informatie.  

 

Basisbehoeften en identiteiten 

Wietsma & Scagliola geven een schema van vijf basisbehoeften in de kindertijd waarin 

oorlogsliefdekinderen min of meer tekort zijn gekomen dat eveneens voor JI-nakomelingen 

verhelderend is. Het gaat om (1) een gevoel van bestaansrecht; (2)  het gevoel ergens bij te horen; 

(3) de erkenning van de eigen persoonlijkheid als individu; (4) het jezelf mogen ontwikkelen door 

inspanning en ontspanning; (5) dat de nodige opvoedkundige grenzen worden gesteld. Verder 

geven zij een beschouwing over de problemen die ook volwassen kinderen nog kunnen hebben 

met een ‘verwarrende identiteit’. De ontdekking dat je een andere biologische vader hebt dan je 

dacht te hebben zet de boel op zijn kop: de persoonlijke identiteit (ideeën over jezelf; hoe zien 

anderen mij); de genetische identiteit (erfelijke eigenschappen); en de groepsidentiteit (bij wie 

hoor ik).  

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 

vijand behoort. Hoe gevoeliger de leeftijd van het kind is, hoe heftiger de impact. De ontwikkeling 

van de eigen identiteit wordt drastisch verstoord. In de boeken van Pakhan over zijn echtgenote is 

dit proces indringend beschreven. De gevoelens van JI-nakomelingen 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”. Ook in het boek van Jan Pellegrino (2010) zijn anoniem 

dergelijke verhalen te lezen. Bij JI-nakomelingen lijken die gevoelens en problemen heftiger dan 

bij andere oorlogskinderen. Dit komt ook door uiterlijke kenmerken, de afkomst is in de ogen 

gegrift (zoals iemand het formuleerde). Het negativisme over de ‘Jap’ was ook zeker niet van 

racistische sentimenten vrij. Zij ontkomen niet gemakkelijk aan het beeld dat anderen hebben en 

wat hun wordt opgelegd. Schaamte is ‘sociale pijn’ (Goudsblom). “Het kleed wordt onder je 

vandaan getrokken”, je voelt je als het ware buiten de groep gezet. In de jaren tachtig was er vaak 

grote angst om naar buiten te treden als kind van een Japanner, zeker in Indische groepen. 

 

Identiteit (verschillen en overeenkomsten) 

Maar generaliseren is verkeerd. Er is een aanzienlijk aantal moeders dat wél open kaart 

speelt, het kind goed voorlicht, en positieve boodschappen meegeeft over de vader. Er zijn 
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kinderen die in de jaren tachtig wél in de media naar buiten treden, op reis gaan naar Japan, en 

contacten zoeken. De vorming van de vereniging JIN in 1989 en 1991 geeft de nakomelingen meer 

zelfvertrouwen, en zoals bij de Filipijns Japanse kinderen het geval is, komt door zelforganisatie 

ook de (emanciperende) activiteit in maatschappelijk verband op gang.  

Kenmerkend voor alle JI-nakomelingen is wel dat de Japanse afkomst een opgave is voor de 

vormgeving van de eigen identiteit, die in meer of mindere mate op ieder een druk blijft leggen. 

Bijvoorbeeld wanneer bij Herdenkingen gruwelijke details van daden worden verteld (die bij 

Duitse herdenkingen ontbreken).  

Een onverwachte getuigenis over die druk hoorde ik van een Japanner. Deze observeerde 

voor het eerst een groep nakomelingen in Japan die met de stichting EKNJ meekwam naar 

Mizumaki (1997 of 1998). De heer Kurokawa: “We hielden een welkomstparty voor EKNJ-mensen 

waar ook een groep van tien Nisei bij was. Zij zaten in een hoekje, terneergeslagen, te eten. Ze leken allen 

onzeker en zonder spirit. Hun manier van doen was geheel tegengesteld aan dat van de voormalige 

krijgsgevangenen en hun verwanten die altijd zelfvertrouwen uitstraalden. Terwijl de Nisei uiterlijk op ons 

Japanners leken. Het was geen familie van mij, maar ze leken niet zoveel verschillend van mij, en het deed 

me pijn hen zo neerslachtig te zien. Die avond nodigde ik ze uit voor een karaoke-bar. Ze zongen en 

genoten daar. Maar onder andere mensen waren ze onnodig gereserveerd en beleefd. Het was een 

onverdraaglijke gedachte voor me dat zij zo door het leven moesten gaan. Ik ben beperkt in mijn  

mogelijkheden maar ik nam me voor ze steunen waar ik kan.”  Wonderlijk om zo een spiegel 

voorgehouden te krijgen, en mooi ook. Zo zijn er meer Japanners die dit aanvoelen.    

Er zijn wel grote verschillen tussen de JI-nakomelingen in de manier waarop zij met 

‘identiteit’ omgaan. Eén iemand heeft ervoor gekozen om een Japanse naam aan te nemen als 

expressie van de gezochte identiteit. Het andere uiterste vormen de nakomelingen die niets met 

het Japanse te maken willen hebben. Zij zijn vaak aan de anderen onbekend, soms kom je er 

toevallig een tegen. Zij halen hun schouders erover op en zitten er verder niet mee.  

Wat voor de grote meerderheid van de nakomelingen in de identiteitsontwikkeling en –

beleving uiterst heilzaam is geweest, zijn de verwerkingsreizen naar Japan. De vereniging JIN 

begon hiermee in 1997 toen zij voor dit doel samenwerking zocht met Nederlandse ex-

krijgsgevangenen Japan (stichting EKNJ). De Japanse regering nam de financiering voor haar 

rekening. In het kader van het Japanse Peace Exchange Program hebben inmiddels circa 100 

nakomelingen aan deze jaarlijkse reis deelgenomen. Velen maakten hiervan graag gebruik, maar 

een aantal moest worden als het ware worden overgehaald om deze reis te ondernemen vanwege 

de (diepe) gevoeligheden die voor hen verbonden zijn aan het stukje ‘Japanse identiteit’.   
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Diverse levensverhalen en problemen 

Het is een feit dat de levensverhalen van de nakomelingen zeer divers zijn: op peuterleeftijd 

naar Nederland gekomen, of lange tijd in Indonesië gebleven; opgegroeid in weeshuizen, in 

eenoudergezinnen bij hun moeder die al of niet (her)trouwde, bij grootouders, bij tantes; 

opgevoed in ‘normale’ gezinnen, met veel of weinig halfbroertjes en zusjes; goede zowel als slechte 

stiefvaders mét kampervaring; goede of slechte stiefvaders zónder kampervaring; Indische 

(stief)vader of Hollands;  opgegroeid in stabiele of in instabiele gezinnen al of niet met een 

echtscheiding; zwijgzame, de waarheid verdraaiende moeders of open en positieve moeders over 

de biologische vader; beide ouders Indisch of alleen de moeder; opgegroeid in Indonesisch, 

Moluks, Indisch of gemengd Indisch-Hollands milieu; in families woonachtig in Limburg, Brabant, 

Twente, Zeeland of Zuid-Holland. Verder is een complicerend gegeven dat typisch geldt voor 

Japans Indische nakomelingen, de mate waarin zij er Japans uitzien. Hoe ‘Japanser’ hoe minder het 

mogelijk is zich te onttrekken aan de eventuele negatieve reacties van de (bevooroordeelde) 

omgeving.  

In de opsomming zijn algemene risicofactoren voor problemen te herkennen. Uit een 

algemeen Nederlands onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het risico op kindermishandeling in 

Nederland groter is bij eenoudergezinnen,  gezinnen met drie of meer kinderen, en stiefgezinnen, 

alsmede voor gezinnen uit landen die op een vluchtelingstatus duiden (in 2010 zijn ruim 118.000 

kinderen in Nederland blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling).  

Een aantal nakomelingen heeft in de jeugd veel narigheid beleefd, door de houding van 

moeder en/of stiefvader, alsmede door de reacties van de (Indische) omgeving op de Japanse 

afkomst. Een deel van hen heeft, ook door combinatie met andere factoren, psychisch zodanig te 

lijden gehad dat zij specialistische hulp nodig hebben (gehad). Het deel zijn van een vereniging of 

een lotgenotengroep geeft voor hen geen soelaas. Dit is fijn maar geeft ook pijn. Het Centrum ’45 

heeft lange tijd voor deze groep een therapiegespreksgroep aangeboden die inmiddels is beëindigd.  

 

Het zoeken van de vader   

Wat de Japans Indische nakomelingen allen herkennen in elkaar en in andere 

oorlogskinderen, is wat het gemis van de biologische vader teweeg brengt. Het verlangen naar een 

beeld van de vader, hem willen vinden en ontmoeten, is een sterke emotie en een krachtige 

drijfveer om op zoek te gaan. Alle gevoelens en gedachten hieromtrent zijn bij de kinderen 
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dezelfde. Zoals het idee: waarom gaat hij niet op zoek naar mij? Er zijn kinderen voor wie de 

intensiteit van het zoeken van ‘de vader’ heftige vormen aanneemt. Er is sprake van een universeel 

thema. De Japanse filmer Yuki Sunada is bezig hierover een documentaire te maken. Zij heeft 

hiervoor een aantal JIN leden geïnterviewd en gefilmd.  

Voor de vereniging JIN was het zoeken van de vader in Japan bij de oprichting in 1991 

meteen een belangrijke doelstelling. Het bezoek van de Koningin aan Japan werd aangegrepen om 

bij haar en Buitenlandse Zaken en de Japanse regering aandacht voor het probleem te krijgen. In 

de Japanse pers verscheen een serie artikelen over de Nederlandse Nisei. Inderdaad gaf in de jaren 

erna de Japanse Ambassade medewerking. Door het ontbreken van goede gegevens 

(huwelijksakten e.d. waren er natuurlijk niet) leverde dit weinig op. Toch wierp de publiciteit in 

Japan een onverwachte vrucht af. Een vader die op zoek was naar zijn dochter las de krant, nam 

contact op met JIN en kwam naar Nederland. De hereniging tussen vader en dochter op Schiphol 

zorgde voor een grote schok en voor hoop bij de nakomelingen. De zoekacties bleven echter erg 

moeizaam. Binnen de vereniging raakten mede hierdoor de verhoudingen verstoord met als gevolg 

een afsplitsing (stichting Sakura 1995); de meeste toenmalige leden bleven bij de vereniging JIN.  

Door voortgaande acties raakte op zeker moment in 1995 de heer Kaoru Uchiyama, een 71-

jarige Japanse oud-journalist, een veteraan van Java, met een liefde voor Indonesië, geïnteresseerd 

in de zoekpogingen van JIN. Met pater Salemink in Kyoto en het bestuur van JIN werd een 

zoekprocedure ontwikkeld. Uchiyama heeft zich sindsdien al twintig jaar ingezet. Inmiddels is van 

bijna alle JIN leden de vader of de familie getraceerd, of is er duidelijkheid verschaft dat er geen 

aanknopingspunt meer is. Soms zijn Japanners zodanig begaan met een vergeefs zoekend kind uit 

Holland dat zij hem of haar ‘adopteren’. Enkele resterende, of heropende zoekacties zijn nu in 

beheer bij de in 2012 opgerichte stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (S.O.O.) van hier 

wonende en werkzame Japanse dames, waarvan Uchiyama erelid is. Over de activiteiten van 

Uchiyama is vorig jaar in Japan een boek verschenen van de non-fictie auteur Yu Takei. Daarin 

worden ook de reacties van getraceerde Japanse families beschreven. In 2013 is Uchiyama voor 

zijn werk gehuldigd door de Nederlandse Ambassadeur in Tokio.  

 

Vergelijking met oorlogsliefdekinderen 

Het is toch wel verrassend te constateren dat de Nederlanders zich in de oorlog nauwelijks 

bekommerden om baboes met baby’s, en dat nagenoeg allen, met inbegrip van de vaders, bij 

vertrek de vrouwen en kinderen achterlieten, zónder zich er verder mee bezig te houden. Na de 
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oorlog zet dit patroon zich voort. De kinderen die gaan zoeken hebben de grootste moeite verder 

te komen. Ze ondervinden nauwelijks steun. In het boek Oorlogsliefdekinderen zien de 

Nederlandse vaders er niet bepaald positief uit. Geen enkele heeft zelf initiatief genomen, ze 

willen met rust gelaten worden, niet lastig worden gevallen door collega veteranen, weigeren 

soms botweg contact, enzovoort. Dit neemt niet weg dat er ook mooie, succesvolle en ontroerende 

verhalen zijn.  

Wat in de vergelijking nu des te meer opvalt is dat de Japans Indische nakomelingen hulp 

van Japan, en eigenlijk veel hulp en sympathie van individuele Japanners, hebben ondervonden. 

De reizen die sinds 1997 worden gefinancierd door de Japanse regering zijn al genoemd, evenals 

de wonderbaarlijke inzet van de heer Uchiyama. Ook al vermeld is de stad Mizumaki waar 

jaarlijks de herdenkingen bij het Cross Monument plaatsvinden, onder auspiciën van burgers en 

gemeentebestuur van dit oude mijnstadje waar in de oorlog Nederlandse krijgsgevangenen tewerk 

waren gesteld. Verder is zeker te noemen de stichting NJCC (Netherlands Japan Culture Center). 

De Japanse familie Yoshioka die het bestuur vormt van deze stichting, is schutspatroon van de 

Japans Indische nakomelingen, sinds hun ontmoeting met het JIN bestuur in Amsterdam in de 

jaren negentig. Jaarlijks worden de nakomelingen-Japanreizigers welkom geheten in een 

dinnerparty. En zij verzorgen al meer dan tien jaar periodiek de overkomst van Japanse cultuur in 

de vorm van musici, dansers, artiesten, naar Nederland om de Relatiedagen van de vereniging JIN 

op te luisteren.  

Er zouden nog veel meer voorbeelden te noemen zijn. Het komt er op neer dat de Japans 

Indische nakomelingen blijken te kunnen rekenen op de sympathie en steun van heel veel 

individuele Japanners, zowel in Japan als in Nederland. 

 

(HG 17-9-2014) 


