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LIEFDE IN TIJDEN VAN OORLOG 
 

Dit is de titel van het boek van Annegriet Wietsma en Stef Scagliola over ‘onze 

jongens en hun verzwegen kinderen in de oost’ (2013), te weten de Nederlandse 

militairen in Indonesië in de jaren 1946-1949 en hun ‘oorlogsliefdekinderen’. De term is 

bedacht voor de website die zij in 2009 startten (www.oorlogsliefdekind.nl). Op het 

Symposium van de stichting S.O.O., op 20 september aanstaande,  over ‘Oorlogskinderen, 

een vergelijking tussen Azië en Europa’ , komen ook deze kinderen ter sprake. Hieronder 

volgt een uitgebreide samenvatting. De persoonlijke verhalen zijn eruit weggelaten.  

 

De aantallen 

In totaal waren in die periode in Indonesië 135.000 Nederlandse militairen actief. Bij 

de Landmacht meldden zich in het begin 25.000 oorlogsvrijwilligers, later gevolgd door 

95.000 dienstplichtigen. De Marine telde 15.000. (Daarbij nog KNIL militairen die buiten 

het bestek van het boek vallen, in totaal aldus ca. 200.000). Naar de schatting van de 

auteurs verwekten deze 135.000 militairen tussen 3000 en 8000 kinderen, in het tijdvak 

van 1946 tot 1951 [dat is tussen 2% en 6%]. Ze komen tot deze raming door een 

vergelijking met aantallen Duitse militairen en Canadezen en hun aantallen kinderen. 

Vier factoren pleiten voor een (nog) hoger aantal in Indonesië: a) de Nederlandse 

krijgsmacht voerde géén stelselmatig beleid inzake preventie van geslachtsziekten (door 

bv terbeschikkingstelling van condooms); b) bij iedere eenheid werkte ‘goedkoop en 

makkelijk beschikbaar vrouwelijk personeel’, zoals baboes, de zogenoemde ‘specifieke 

koloniale erfenis’; c) verhalen van veteranen zelf, iedereen kent wel iemand met kind; d) 

de nakomelingen zelf die verhalen vertellen over lotgenoten in hun kampong-omgeving. 

[Het is niet duidelijk of in het aantal van 135.000 de aanwezige Marva’s en andere 

vrouwelijke militairen inbegrepen zijn; maar veel invloed op de raming zal dit niet 

hebben].  

De conclusie van de auteurs is, gelet ook op de honderden zoektochten op de 

websites, dat het alles bij elkaar wijst op ‘een groot aantal achtergebleven kinderen’.  

http://www.oorlogsliefdekind.nl/
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De militairen en seksualiteit 

De meeste militairen waren jong (ca. 20-25 jaar), kenden Indië niet of nauwelijks, 

kwamen over het algemeen uit Christelijke gezinnen opgevoed in een Christelijke moraal, 

en wisten doorgaans weinig van seksualiteit. De overtocht van viriele jonge mannen (die 

zo wordt gezegd zo’n 2-7 keer per week ejaculeren) wordt plastisch aangeduid als het 

vervoer van  ‘scheepsladingen vol testosteron’. Het overgrote deel van de 135.000 raakt 

niet rechtstreeks betrokken “bij zware gevechtshandelingen en massale confrontaties”. De 

meesten oefenen, zoals in elk leger, ondersteunende functies uit. Slechts een beperkt 

aantal eenheden is direct betrokken bij de militaire operaties: de eerste (‘Politionele’) actie 

van 25 juli tot 5 augustus 1947, en de tweede van 19 december 1948 tot 5 januari 1949.  

Als bezettingsmacht verblijven de soldaten meestentijds voor langere tijd in een 

gebied, voornamelijk op Java en Zuid-Sumatra, met kleinere concentraties op Bali, Borneo 

(nu Kalimantan), en Celebes (nu Sulawesi), waardoor er meer contacten met de lokale 

bevolking kunnen ontstaan. Zij leven niet opgesloten in kazernes. Voor de manschappen 

is “de lossere omgang met het andere geslacht een openbaring. Voor de vrouwen geldt het 

omgekeerde. Zij zijn (..) gewend aan de aanwezigheid van vrijgezelle Europese mannen. 

(..) in zekere zin (lijkt het) voor de vrouwen een voortzetting van de vooroorlogse 

koloniale overheersing, met alle ongelijkwaardige machtsverhoudingen tussen de 

Europese kolonialen en inheemse vrouwen van dien (..)”.  Er doen zich globaal twee 

stimulansen voor seksuele activiteit voor. Na de emoties van de strijd, het doorstaan van 

gevaren, en het overwinnen, is er behoefte aan ontlading, troost en intimiteit. Daarnaast 

wakkeren heimwee, ziekte en verveling de behoefte aan vrouwelijk gezelschap aan. 

Bovendien zijn in oorlogstijd de vertrouwde sociale kaders in verandering, en is de 

normale sociale controle verminderd. Seksuele verlangens kunnen hierdoor ongeremder 

tot uiting komen.   

Aan het leger zijn tal van aalmoezeniers en predikanten verbonden. Uit hun 

periodieke rapporten wordt rijkelijk geput en geciteerd. Daaruit rijst het beeld op dat een 

vast onderdeel van hun werk is het voeren van onophoudelijke strijd tegen het 
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(dreigende) verval in moreel en geestelijk opzicht. Hiermee worden vooral uitspattingen 

bedoeld zoals zuipen en het ‘in de kampongs genezing zoeken van seksuele noden’. Men 

probeert verklaringen te vinden om de zaak rigoureuzer aan te pakken. Nu eens de 

gevaren van de strijd, dan weer juist het weinig te doen hebben en de verveling;  

langdurige diensttijd (OVV-ers) of juist vers aangekomen (‘hopelijk zal het nieuwige van 

de zwarte meisjes er snel af gaan’). De geslachtsdrift blijft over de hele linie evenwel een 

constante gevarenfactor. “Het dalende moreel in de troep zal de gemoederen van de 

geestelijke verzorgers gedurende de gehele periode blijven beroeren.” 

De legerleiding heeft vanzelfsprekend de zorg verspreiding van geslachtsziekten 

tegen te gaan. Op de boot naar Indië worden voorlichtingsfilms gedraaid met schokkende 

beelden waar steevast mannen van onderuit gaan. In Indië aangekomen is het effect 

hiervan niet blijvend. De Gezondheidsdienst heeft een arsenaal aan bestrijdingsmiddelen 

tot zijn beschikking, zij het nog maar weinig penicilline, en moet dit voortdurend 

aanspreken. Regelmatig zijn de zalen goed gevuld met VD-patiënten. ”Gevechtsmoreel en 

–prestatie daverend. V.D. helaas ook daverend” schrijft een dominee in een maandverslag 

(augustus 1946). Op basis van medische statistieken schat men dat in 1948 rond de 

achttien procent een besmetting heeft opgelopen, met aanzienlijke verschillen per regio 

(buitenpost of havenstad). Een goed voorbehoedsmiddel tegen geslachtsziekten is het 

condoom. De Minister van Oorlog heeft verstrekking vooraf echter niet goedgekeurd, op 

aandrang van vooral de Christelijke partijen. Buitenechtelijke seks mag niet, en 

preventieve verstrekking van condooms zou hieraan meewerken. In Indië proberen 

gezondheidsartsen geconfronteerd met de realiteit, hiermee soepeler en realistischer om te 

gaan, maar ze verliezen het doorgaans van de geestelijke verzorgers die mordicus tegen 

blijven. Onthouding (dus masturbatie) is het parool, en de mannen moeten privé zien hoe 

ze hun problemen daarmee oplossen. Overigens speelt in de felle discussies over wel of 

geen preventieve of ruimere condoomverstrekking het punt van het tegengaan van 

ongewenste zwangerschappen geen enkele rol.  
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De vrouwen  

De jongemannen gaan als ze tijd en soldij hebben naar keurige verblijfhuizen of gaan 

op zoek naar avontuur. In seksueel opzicht is dat beschikbaar in drankgelegenheden en 

bordelen. Vooral in de havensteden zijn er veel prostituees in de aanbieding. “Door grote 

armoede gedreven verkopen vrouwen hun lichaam voor een habbekrats in Batavia, 

Soerabaja (en andere steden). (..) Het eist zijn tol: veel slachtoffers, niet van de strijd, maar 

van de wellust en alle gevaren van dien.” schrijft een veldprediker (april-mei 1946). Er 

zijn ook andere vrouwen met wie een kortstondige liefde kan worden beleefd: geen 

prostituees maar die “het ons wel gunden.” Seks als cadeau in plaats van als ruilmiddel, 

schrijven de auteurs. Menigeen gaat voor de bijl. Formeel is het bezoeken van ‘huizen van 

ontucht’ verboden. Maar het wemelt in de buurt van de kazernes van straatjes waar de 

prostitutie welig tiert. De Militaire Politie controleert op verboden bordeelbezoek. Het 

wordt uiteindelijk zelfs een van hun belangrijkste taken. In Palembang (‘de stad met de 

negenhonderd hoeren’) is dit gecombineerd met het werk van de Dienst Bestrijding 

Besmettelijke Ziekten die ook op de gezondheid van de meisjes controle uitoefent. 

Vrouwen dienen een geneeskundige verklaring te hebben, en wanneer de controleurs de 

leeftijd van een meisje ónder de vijftien jaar schatten, krijgt ze sowieso geen toestemming 

voor prostitutie.  

Een bijzondere categorie vrouwen wordt gevormd door de baboes die in de kazernes 

en posten was- en strijkgoed en andere huishoudelijke hulp verzorgen. “Avontuurtjes met 

baboes hebben veelvuldig plaatsgevonden.” De legerleiding staat dit oogluikend toe. 

Hogere rangen hebben vaak een privé baboe. Ook de vrouwen in de kazernekeukens 

hebben veelvuldig contact met het militaire personeel.  

Hierna volgt een hoofdstuk over ‘het leger en de liefde’ met als motto: geografische 

nabijheid is de grootste motor van de liefde. De mannen verlangen vurig naar post van het 

thuisfront. Dat wordt ook aangespoord door de legergeestelijken om regelmatig en veel te 

schrijven. “Correspondentie is een levensader voor het moreel”. Maar er raken 

verlovingen en verkeringen uit. De ‘Lieve Jan- brieven worden ze genoemd. Het aantal 

verbroken relaties neemt een hoge vlucht. De soldaten gaan op zoek naar het ‘thuisgevoel’ 
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door het bezoeken van kennissen of familie, deelnemen aan dansavonden, bezoeken van 

uitgaansgelegenheden, Militaire Tehuizen, sportactiviteiten (al of niet op zondag, is een 

discussiepunt van de geestelijken). Vrouwen uit de Indische bevolking zijn hierin 

populair. Voor de meeste militairen blijft het contact met de inheemse bevolking beperkt 

tot de dagelijkse omgang met de baboes en ander personeel. Een ander contactpunt met 

meisjes en jonge vrouwen wordt gevormd door eethuisjes, en “daarmee, zoals de geestelijk 

verzorgers morrend verzuchten, met de ‘zeden van het land, die niet gevormd zijn door de 

Christelijke moraal’”. Volgens de auteurs vallen de Nederlandse manschappen “in de 

smaak, zij zijn galant, interessant, mannelijk. (..) Ook op straat gedragen ze zich 

toegankelijk. (..) Ook waren de Indische meisjes gek op “toeren” door de stad. (..) De 

Nederlanders vieren hun triomfen, ze hebben aan aandacht geen gebrek.” En.. van een 

man in uniform gaat een zekere aantrekkingskracht uit voor wie daarvoor gevoelig is, dat 

valt niet te ontkennen, aldus de schrijvers. Zij hebben niet te klagen over aandacht van de 

meisjes. In dit hoofdstuk wordt ook een vergelijking getrokken met de Japanse tijd. De 

Nederlanders zijn “Galante Nederlandse jongens”, zoals het kopje luidt, terwijl de 

Japanner een hardvochtige bezetter was, en voor de Japanse militairen diep moest worden 

gebogen. Ze waren met toestemming van de commandanten op zoek naar ‘onna’, en 

speciaal naar ‘maagdelijke meisjes en onbedorven maagden’ (aldus een zekere Zuster 

Annunciata). Aan dwangprostitutie vielen 20.000 vrouwen ten prooi, en de Indonesische 

vrouwen waren bang voor ontvoeringen met als eindbestemming het legerbordeel.  

 

De ontmoetingen en relaties 

Militairen ontmoeten meisjes en vrouwen van allerlei soort, vijftien jaar oud of 

oorlogsweduwe met kinderen, van diverse religies, Javaans of Indisch, Chinees, enzovoort. 

En “van het één komt het ander”. Relaties ontstaan. Sommigen zijn echt geïnteresseerd in 

de Javaanse cultuur. Naast de factor verliefdheid speelt bij de mannen ook een rol: 

gezelligheid, verzorgd zijn van ‘natje en droogje’, en, met iemand regelmatig naar bed 

kunnen- op een veilige manier. Condooms worden doorgaans achterwege gelaten, als 

ongemakkelijk en duur.  
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Een huwelijk met een inheemse wordt ontmoedigd. De commandant moet 

toestemming verlenen.. In april 1948 gaat een missive uit van het Hoofdkwartier, waarin 

de ‘noodige waarborgen’ worden geformuleerd ‘tegen dergelijke huwelijken’. Uit de 

maandrapporten blijkt dat elke veldprediker gemiddeld één tot drie keer per maand een 

onderzoek ter zake doet. Hun adviezen luiden vrijwel altijd negatief, met de aansporing de 

betrokkene over te plaatsen. Een aantal verlooft zich en gaat ‘ongehuwd samenwonen’.  

Dat is in tegenstelling tot de Christelijke moraal in Holland ook redelijk geaccepteerd in 

Indië. De vrouwen zijn vaak echt verliefd. De legerleiding ziet afhankelijk van de 

commandant ook veel door de vingers, maar naarmate de onafhankelijkheidsoverdracht 

van Indonesië dichterbij komt, treedt de krijgsmacht tegen trouwlustigen strenger op. 

Opsluiting en kazerne-arrest worden de ongelukkige opgelegd. 

 

Zwangerschap 

Degenen die samenleefden werden onvermijdelijk ook met zwangerschap 

geconfronteerd. Vrouwen rond hun vijfentwintigste hebben een kans van vijfenzestig 

procent om binnen een half jaar zwanger te raken indien er sprake is van geregeld 

geslachtsverkeer, enkele malen per week, aldus de auteurs. Rond de zeventien jaar is dat 

zelfs negentig procent. Wat dachten de mannen dan? Coïtus interruptus is vrijwel de 

enige toegepaste vorm van geboortebeperking. Zij nemen verder aan dat de vrouwen ‘wel 

middeltjes zullen hebben’. Dat is haar zaak. Voor het merendeel van de vrouwen was 

zwangerschap een soort natuurwet, voorbehoedsmiddelen hadden ze niet. 

De baboes vormen een verhaal apart. Duizenden zijn aangeworven door de 

krijgsmacht. Ze werken en lopen rond in de kampementen. Een baboe met dikke buik is 

geen ongewoon verschijnsel. Meestal werd ze dan weggestuurd. Ze kon hooguit rekenen 

op een kleine financiële genoegdoening. Het hing van de eenheid af hoe de steun geregeld 

werd. Vaak werden ze als ‘gemeenschappelijk bezit’ gezien. Het kind zou dan bij wijze 

van spreken van elk van hen kunnen zijn. Meestal werd geen gezamenlijke 

verantwoordelijkheid genomen. Militairen konden ook weer zijn vertrokken met hun 

eenheid, of werden overgeplaatst om gedoe met alimentatie te voorkomen. Als vrouwen 
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geld willen, “is de enige oplossing (..) met de noorderzon in het oosten verdwijnen.” De 

legerleiding steekt praktisch geen vinger uit om de vrouwen te helpen. Het kan ook 

geregeld gebeuren dat de betrokken militair al weer weg is zonder te weten dat hij vader 

is geworden.  

De meeste mannen die een liefdesrelatie hebben met een vast meisje, denken niet 

aan de dag van morgen. “Hun verliefdheid kan nog zo intens zijn, verder dan veilige seks, 

intimiteit, lekker eten en aantrekkelijk gezelschap in de vrije tijd denken zij niet.” Het is 

nooit hun bedoeling geweest om vader te worden, en “van een echt vaderschap lijkt voor 

de meeste verwekkers in de praktijk niet veel terecht te komen. (..) Anders ligt het bij de 

relaties waar echte liefde in het spel is.” Bij hen ontwikkelt zich een vorm van 

familieleven. Het komt echter niet bij hen op of ze slagen er niet om hun kind een 

officiële status als half-Nederlands kind mee te geven.  

 

Vertrek  

Onvermijdelijk komt voor de soldaat het einde van de missie en de terugkeer naar huis. 

Vrouw en kind worden achtergelaten. “In de verhalen van de achtergelaten vrouwen 

verschillen de details, maar de pointe is steeds hetzelfde: ineens is hij foetsie, zonder 

mededeling, zonder afscheid.” Er zijn jongens die serieus verder willen met hun vrouw. 

Maar thuiskomen met een ‘bruine vrouw’, dat ligt moeilijk. Een enkeling deserteert om te 

blijven. Er zijn er die hun meisje (willen) laten overkomen naar Nederland. Niet altijd 

echter wil de vrouw weg uit de vertrouwde omgeving. Het eind van het liedje is dat 

overal waar in Indonesië concentraties troepen gelegerd zijn geweest (Java, Sumatra, Bali, 

Borneo, Celebes, Molukken), moeders achterblijven met opvallende kindertjes. Een 

militair vertelt: “Toen we wegreden uit het station van Semarang werden we uitgezwaaid 

door een heleboel vrouwen met een ‘luchtballon.” In de laatste weken voor het vertrek 

van de Nederlandse legermacht, wordt een explosieve toename van geslachtsverkeer 

waargenomen, zichtbaar in een navenante toename van geslachtsziekten. Vele mannen 

brengen de nacht in de kampong door.  “Overal wordt de liefde bedreven, zonder 

voorzorgsmaatregelen. Als de berekeningen kloppen dat er bij onbeschermde seks 
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gemiddeld twee procent kans is op een zwangerschap, zal dat op de valreep nog flink wat 

oorlogsliefdebaby’s hebben opgeleverd.”  

“Zijn er dan helemaal geen blijvende liefdes ontstaan? Jawel. Ook in onze 

geschiedenis komen Nederlandse militairen voor die hun Indonesische oorlogsbruiden 

trouw blijven.”  Ze vormen een zeer laag percentage op de 3000-8000 kinderen die 

volgens schatting in de periode 1946–1951 door Nederlandse militairen zijn verwekt. 

Terug in Nederland wordt het boek gesloten. De militairen hebben de oorlog 

verloren, ze krijgen bij terugkeer een koude douche (‘moordenaars’ wordt geroepen), ze 

worden een beetje met de nek aangekeken (‘de beest uitgehangen’ is het beeld). Er valt 

over hun ervaringen niet te praten. Ze zijn hun jeugd kwijtgeraakt. Ze krijgen een 

onderscheiding, en het grote zwijgen begint.  Over de omgang met Indonesische vrouwen 

kan niet worden gepraat. Waar nog correspondentie plaatsvindt, verflauwt dit mettertijd, 

als met vakantieliefdes. Wanneer ze in zeldzame gevallen iemand in vertrouwen nemen, 

krijgen ze de raad van familie, ouder of geestelijk raadsman: vergeet de vrouw, het kind, 

bouw een nieuw leven op. De ‘Lieve Jan –brieven’ waarin de relatie wordt verbroken gaan 

nu van de mannen uit richting Indonesië. Niemand wil er eigenlijk over praten, en 

geleidelijk vervaagt de behoefte om te vertellen over vrouw en kind die ze achterlieten 

helemaal.  

 

Achtergebleven moeders en kinderen 

Voor de duizenden achtergebleven moeders breekt een moeilijke tijd aan. Ze staan 

er alleen voor, hebben een lichtgekleurd kind, en krijgen te maken met een sterker 

wordend anti-Nederlands sentiment. Velen, vooral de Indische Nederlanders staan voor 

een moeilijke keuze, de Indonesische nationaliteit aannemen of naar Nederland. Van de 

120.000 Indische Nederlanders kiezen 20.000 personen voor Indonesië. Tussen 1950 en 

1952 vragen 31-33.000 van hen een uitreisvisum voor Nederland aan.  

“Vrouwen over de hele wereld zijn door de eeuwen heen zwanger geraakt van een 

militair van een vreemde mogendheid: de afloop is vaak hetzelfde liedje: de militair 

vertrekt naar huis, al dan niet wetend dat hij, behalve zijn liefje, ook zijn kind achterlaat, 
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en laat in de regel nooit meer iets van zich horen. De vrouw blijft achter, doorgaans 

geminacht door haar omgeving, met een kind dat zichtbaar ‘anders’ is. De kinderen 

ondervinden vaak moeilijkheden door hun afkomst. Zoals het stigma van een 

‘moffenmeid’: zij waren het levende bewijs dat hun moeders hadden geheuld met de 

vijand.”   

De moeders met kinderen hebben het moeilijk, al is kaalscheren zoals in Nederland 

niet aan de orde. Zwijgen over de herkomst van het kind is maar het beste. In de families 

is het wel bekend wat daarbinnen negatieve reacties kan blijven oproepen. In het 

algemeen hebben de vele elkaar opvolgende ingrijpende gebeurtenissen in Indonesië veel 

levens en relaties ontwricht. Het vertrek van het leger kost de baboes en ander personeel 

hun baan. Nogal wat soldatenkinderen worden ter adoptie aangeboden. Op zich is het in 

die tijd in Indonesië niet ongebruikelijk dat een kind niet bij de moeder opgroeit. Maar in 

deze categorie gebeurt dat meer dan anders.  Van de 23 volwassen kinderen met wie 

gesproken is, zijn er elf niet bij hun moeder opgegroeid, een hoge score van bijna vijftig 

percent.  

De meeste moeders stichten op een gegeven moment een nieuw gezin. De 

oorlogskinderen nemen daarin vaak een enigszins aparte plaats in, ze zien er anders uit, 

soms worden ze voorgetrokken soms achtergesteld. Veel hangt af van de houding van de 

stiefvader. Met het toenemen van de onrust in Indonesië krijgen de kinderen meer met 

animositeit te kampen, uitgescholden op straat, gepest op school. Kind van Hollander, of 

hoerenjong. Veel kinderen van een Nederlandse vader zijn, door de moeders, aan 

weeshuizen afgestaan die worden gerund door religieuze ordes. Op die manier konden ze 

‘uit de –verderfelijke- kampongs’ worden gehouden, en kregen ze meer kansen op goede 

voeding en opleiding. Voor de kinderen die bewust afscheid van hun moeder moeten 

nemen, is dit heel verdrietig. Opvallend is dat uit hetzelfde gezin kinderen van militairen 

wél naar het weeshuis worden gebracht en andere kinderen van het gezin niet.  

De weeshuizen hebben het financieel heel moeilijk. Ze doen een beroep op 

liefdadige instellingen. De overheden dragen niet of nauwelijks bij. De vaders uiteraard 

ook niet. De weeshuizen onder leiding van de ‘zusters’ hanteren een streng regime, het 
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zijn hermetisch gesloten instituten. Soms mogen de kinderen die nog contact hebben met 

moeder een dagje naar huis maar er zijn ook moeders die niet komen of bang zijn te laten 

merken dat ze een lichtgekleurd kind hebben. Met nieuwe stiefvaders hebben deze 

kinderen niet of nauwelijks contact.  

 

Spijtoptanten 

Met Nederland wordt de verhouding slechter en slechter. De nakomelingen van 

Nederlanders worden gezien als representanten van de koloniale onderdrukker en krijgen 

het steeds moeilijker. De zogenaamde spijtoptanten willen weg naar Nederland. 

Visumaanvragen worden vanaf 1952 alleen in behandeling genomen als er een 

aantoonbare binding met Nederland bestaat. Kinderen die in kampongs opgroeien maken 

geen kans: deze ‘Oosterse Nederlanders’ zijn kinderen van een tropisch land met daaraan 

inhaerent verbonden laag arbeidstempo en andere specifieke Oosterse eigenschappen 

gedragingen’. Kinderen van ‘Westerse Nederlanders’ wel, zoals Indische mensen en hoger 

opgeleide Chinese elite. Ongeveer 100 met een Nederlands paspoort gaan naar Nederland 

(veelal indertijd erkend door de vader). Wie achter blijven zijn de ‘natuurlijke ’pupillen: 

wel zichtbaar, maar niet aantoonbaar Nederlands, onder wie de kinderen van de 

Nederlandse KL-manschappen.  

In 1957 bereikt de Nieuw-Guineacrisis een hoogtepunt. Tegen blanke Nederlandse 

nakomelingen worden daden van agressie gepleegd. Op 5 december volgt ‘Zwarte 

Sinterklaas’. Alle Nederlanders worden gesommeerd het land te verlaten, als 

staatsgevaarlijk; bedrijven worden genationaliseerd. De laatste 40-50.000 ‘juridische 

Nederlanders’ verlaten het land. De blijvende Nederlandse kinderen zijn tussen de vijf en 

elf jaar oud en krijgen de volle laag. Er wordt wanhopig met schoensmeer gewerkt, 

kinderen moeten naar school worden begeleid.  

Duizenden visumaanvragen van spijtoptanten stromen binnen. De criteria worden 

aangescherpt: noodsituaties en aantoonbare banden met Nederland. “Men zit niet te 

wachten op ‘blootvoetige kampongbewoners’.  Buiten de boot vallen de Indonesische 
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moeders zonder Nederlandse status en hun ‘bastaardkinderen’, “Indonesiërs met een witte 

huid, mikpunt van spot’.  

De weeshuizen moeten volledig omschakelen naar een Indonesische toekomst. 

Kinderen zijn in het weeshuis betrekkelijk beschut, maar ze hebben daarbuiten geen 

goede toekomst. De Jongens Weezen Inrichting in Surabaya probeert 38 pupillen ‘van 

Nederlandse origine, doch niet Nederlandse nationaliteit’ naar Nederland over te brengen. 

Zij zien voor hen ‘geen andere menswaardige oplossing’.  Ook andere instellingen 

proberen met hulp van particulieren naarstig dit te regelen. Een zekere Mejuffrouw Ter 

Kuile, juriste en econoom, vroedvrouw, en onderscheiden, werkt als onvermoeibare 

pleitbezorger voor wanhopige visumaanvragers. Zij heeft speciale compassie voor 

achtergelaten kinderen van Nederlandse kolonialen en militairen. “Zij weet donders goed 

hoe het komt (..): het is het ongewenschte nageslacht [dat de weeshuizen gevuld heeft] 

van de Nederlandse militairen die zo goed de meisjes konden versieren maar zich niets 

aan de gevolgen gelegen lieten liggen.”  

De Nederlandse regering houdt zoveel mogelijk de boot af, maar moet onder druk 

van het parlement vanaf 1963 een ruimhartiger toelatingsbeleid voeren. Voorwaarde is 

wel dat particuliere organisaties de opvang verzorgen ook in financieel opzicht. De 

Nederlandse overheid wil er geen geld aan uitgeven. Men stuurt een ambtenaar op 

onderzoek uit ter inventarisatie, de heer Boudewijn. In een rapport over Semarang noteert 

hij: “…De Zeeuwse en Friese regimenten van de KL (..) hebben hun sporen nagelaten in 

de vorm van kinderen die duidelijk de fysieke kenmerken van hun verwekkers dragen. 

Het grootste deel is in de kampongs verdwenen. Een twintigtal zijn door zending en 

missie opgevoed. Volgens [een zegsman] is het voorland van de meisjes de prostitutie.” 

Boudewijn schat de kans voor de halfwezen laag in, “tenzij door de verwekkers actie 

wordt ondernomen’. Een provocerende opmerking waarop Ter Kuile sneert dat: “de 

Limburgsche en Friesche troepen misschien wat beter tevoren hadden kunnen nadenken 

over de gevolgen van hun zedeloosheid”. Eén van de criteria is: er moet sprake zijn van 

nood, van een ‘onleefbaar leven’. Boudewijn vindt dat een natuurlijk kind toch 

bezwaarlijk als aanbeveling kan gelden en dat uit ongehuwd moederschap voortvloeiende 
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moeilijkheden geen vertrekmotief kan zijn. De beoordelaars in concrete gevallen worden 

heen en weer geslingerd tussen mededogen en de richtlijnen van de overheid. Boudewijn 

trapt op de rem. Hij besluit zijn verslag met de constatering: “Heb sterke indruk dat 

meeste contactpersonen in het verleden leven en alles wat nieuw is veroordelen. De 

relatie van de visum-aanvragers met de Nederlandse samenleving was een relatie met de 

Nederlandse-Indische samenleving. Men kan of wil niet beseffen dat die tijd niet terug 

komt.”  

In 1964 komt er een allerlaatste ronde voor spijtoptanten. De richtlijnen worden 

geheim gehouden. Als de indruk bestaat dat de binding met Indonesië groter is dan met 

Nederland dan wordt de aanvraag afgewezen. Dan vindt op 30 september 1965 de 

militaire coup plaats. Daarop volgen massale moordpartijen waarvan meer dan 500.000 

burgers het slachtoffer worden. De Nederlandse religieuzen willen nu echt weg. Ze 

kunnen het niet over hun hart verkrijgen de Nederlands Indonesische halfwezen aan hun 

lot over te laten. Ze richten voor hen een smeekbede aan Den Haag (‘Red ook deze 

kinderen). Dit keer wordt hun wens verhoord. Wat voorheen als twijfelgeval werd 

beoordeeld, wordt nu positief afgehandeld. In januari 1966 landt de laatste groep.  

Hoeveel oorlogsliefdekinderen tussen 1945 en 1967 in totaal naar Nederland zijn 

gekomen is onbekend.  

 

Problemen van de kinderen  

In de jaren zeventig en tachtig ging het beter met Indonesië. De volwassen 

oorlogsliefdekinderen zijn in Indonesië voor zover bekend in alle lagen van de bevolking 

terug te vinden. De Nederlandse afstamming werd geleidelijk minder problematisch. Voor 

de Indische mensen in Indonesië registreert de stichting Hulp aan Vergeten Groepen in 

Indonesië (HAVGI) in 1974 veel problemen: werkloos, grote armoede, onheuse 

bejegening. Of dit ook geldt voor de kinderen van Nederlandse militairen voor wie de 

identiteitsbeleving Indonesisch was, is de vraag. Ze blijven zichtbaar, als ‘witte Indonesiër, 

maar de scherpe kanten slijten. Eén zegt: “Zelfs toen ik volwassen was, werd ik nog 

geplaagd, maar dat werd steeds minder. Als ze mij beter leerden kennen, waren ze wel 
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aardig. Klaarblijkelijk dachten ze: Nederlanders zijn niet zo wreed als toen wat ze gezien 

hadden tijdens de oorlog.”  Tegenwoordig schaamt niemand zich meer voor zijn afkomst.  

Wat duidelijk wél als heel moeilijk punt wordt ervaren, is het stilzwijgen van de 

moeders, het niets weten over de vader. Wie is hij, hoe ziet hij eruit, waarom wil moeder 

er niet over praten, hielden ze van elkaar, waarom komt hij niet zoeken. Die vragen 

achtervolgen hen blijvend. Het is voor henzelf duidelijk dat zij verschillen van de 

anderen. Er is iets vreemds. De schroom om vragen te stellen is groot. De communicatie 

tussen de generaties is sowieso veel minder dan heden ten dage. De onderlinge afstand 

was groter. De ontdekking of de onthulling komt doorgaans onverwacht, en is 

raadselachtig: je bent niet degene die je denkt te zijn. Op vragen komt bij iemand steeds 

het antwoord “Sudah”. “Dus in eerste instantie dacht ik: zou ze iets naars hebben 

meegemaakt? Waardoor ze het verdringt, en het niet wilde weten.” Het is moeilijk om aan 

moeders vragen te stellen. Het kan jaren duren voordat uit brokjes informatie de waarheid 

kan worden samengesteld. Ook dan laten moeders niets los. “Dit stilzwijgen –aldus de 

auteurs- is een gemeenschappelijk kenmerk waar vrijwel alle oorlogsliefdekinderen 

tegenaan lopen.” De vraag is of dit te maken heeft met de ‘typisch Indische zwijgcultuur’ 

waarin persoonlijke pijnlijke zaken met rust worden gelaten. Dat is niet waarschijnlijk, 

want moeders van bevrijdingskinderen kunnen of willen er ook niet over praten. Het is 

een bekend fenomeen bij alle ongewenst zwangere moeders.  

De omgeving van moeder en kind is doorgaans ‘medeplichtig’ aan de code van 

zwijgzaamheid. Aan de andere kant sijpelt toch vanuit die omgeving wel enige informatie 

door. Onder omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de moeder is overleden, vloeit 

hieruit een stroom van informatie.  

De kinderen zelf kunnen een gevoel van schaamte meedragen over hun afkomst: één 

of twee ouders die het in de steek hebben gelaten; het hoorde ook niet misschien dat een 

Indonesische met een Nederlander ging. Een psycholoog heeft over oorlogsliefdekinderen 

gezegd dat zij in de volgende vijf basisbehoeften in de kindertijd in meer of mindere mate 

tekort kunnen zijn gekomen: (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 
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ontwikkelen door inspanning en ontspanning, en (5) dat de nodige opvoedkundige 

grenzen worden gesteld.  

Ook de volwassen oorlogsliefdekinderen kunnen nog te maken hebben met de 

problemen van een ‘verwarrende identiteit’. Een goed ontwikkelde identiteit (het ‘ik’) 

geeft houvast en structuur. Hoe een persoon zichzelf ziet en hoe door anderen kan 

uiteenlopen. Hoe meer deze visies samenvallen, hoe meer een gevoel van eenheid wordt 

ervaren. De ontdekking dat je een andere biologische vader hebt dan je dacht te hebben, 

zet de boel op zijn kop. De persoonlijke identiteit waarin ideeën over jezelf liggen 

opgeslagen, moet worden herschikt. Ook de genetische identiteit is anders geworden wat 

van belang is voor erfelijke eigenschappen. Voor het antwoord moet je bij je biologische 

vader zijn. In verband hiermee mogen spermadonoren in Nederland niet meer anoniem 

zijn. Voor de vraag bij welke groep iemand denkt te behoren is het antwoord in de sociale 

identiteit te vinden die iemand heeft ontwikkeld. Blijkt de vader tot een andere groep te 

behoren dan voordien aangenomen, dan moet herijking ervan plaatsvinden. Evenals voor 

nationale en culturele identiteiten. Voor de Indonesische kinderen die er Nederlands 

uitzagen, wat niet te verbergen was, en waarop ze werden aangesproken, ging het proces 

van de ontwikkeling van een identiteit niet ‘vanzelf’. Veel moeite kostte het.  

 

Het zoeken, ontmoeting en contact 

Een vast gegeven is het willen hebben van een beeld van de onbekende vader. Ook 

tastbaar in de vorm van een foto. Ook willen zij weten of zij uit liefde geboren zijn. Het 

verlangen hiernaar is een sterke emotie. Dit bevordert de drang om de vader te zoeken.   

Circa 60% van de kinderen van zaaddonoren gaat op zoek naar de biologische vader. 

Voor de oorlogsliefdekinderen is het moeilijk. De talloze dagboeken van soldaten laten 

niets los:  “Geen letter is er gewijd aan de plaatselijke schonen. Geen prostitutiebezoek, 

geen vlinders in de buik of opbloeiende liefde. Op papier is het vrouwvolk de grote 

afwezige.” In een notitieboek van een militair is niets te vinden over de geboorte van zijn 

dochtertje. In de brieven naar huis zijn heel weinig woorden besteed aan de liefde of een 

kind. Het zijn letterlijk en figuurlijk ‘verzwegen kinderen’. In de vele privéalbums 
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geschonken aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zijn nauwelijks foto’s te 

vinden van een verliefde militair met zijn meisje. Evenmin in de officiële fotografie. De 

omgang van militairen met baboes was niet geschikt voor publicatie aan het thuisfront. 

Het blijft lang stil over de oorlog. Tot in 1969 Hueting met zijn verhaal komt. Na de 

Excessennota (1969) komt de stroom pas vanaf de jaren tachtig op gang. Het gaat dan over 

gevechtshandelingen c.a. maar nooit over “lust en seks, geslachtsziekten en besmettingen 

van en door de lokale bevolking, over in de steek gelaten zwangere vrouwen of 

verzwegen kinderen.” Geweld door de krijgsmacht in opdracht van de overheid is een 

zaak van publieke discussie, seks en liefde zijn privéaangelegenheden.  

Aan boeken gebeurt het volgende. In 1970 verschijnt de roman De Vuile Was van 

John Sapu. De hoofdpersoon en zijn maten gaan zich regelmatig te buiten aan seksuele 

genoegens. In 1974 komt Wolkers met De Walgvogel. In 1983 verschijnt een 

geromantiseerde autobiografie van oud-marinier Willem Mopraal, Mariniers in actie op 

Oost-Java. Jonge vrouwen dienen daarin toch vooral ter bevrediging van mannelijke 

behoeften. Veteraan Dirk Visser beschrijft in 2009 in De baboe & de blanda een 

liefdesrelatie waaruit een kindje voortkomt. Het verhaal is fictief. Er zijn toespelingen 

verstopt in de stripverhalen Rampokan: Celebes van Peter van Dongen, en De Terugkeer 

waarin een veteraan ontdekt dat hij een complete ‘kleinfamilie’ heeft achtergelaten. In de 

vele teksten die veteranen tegenwoordig over hun ervaringen produceren op weblogs en –

pagina’s valt geen woord over kinderen. “Niemand wil graag een klop op de deur.”  Ook in 

de OVT-radiodocumentaire Indië Roept, wij gaan! van 2006: geen woord over seks. Op 

doorvragen geven ze ontwijkende antwoorden. Die staan in schril contrast met de eerder 

vermelde bevindingen van mej. Ter Kuile.  

De vaders konden de vrouwen en kinderen uit hun hoofd zetten. Wanneer de 

herinneringen op later leeftijd terugkomen, zwijgen ze. Sporadisch volgt een bekentenis. 

Een enkeling gaat daarna toch op zoek.   

Aan de andere kant begint vroeg of laat het zoeken naar de vader door het kind. Het 

is een mensenrecht te weten van je afstamming. Erkenning door de vader en de behoefte 

daaraan wordt eerder sterker met de jaren dan minder. Wie wil zoeken heeft gegevens 
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nodig. Veel namen zijn verbasterd. Soms is er een volledig adres. Een vader krijgt een 

brief van de pleegmoeder van zijn zoon. De man ontkent, en weigert verder contact. Dat 

komt hard aan. De eerste stap angst (opnieuw) afgewezen te worden speelt een rol. De 

vraag is: waarom is hij mij nooit gaan zoeken. Het zoeken vereist een lange adem en een 

olifantshuid. Het leren kennen van de vader kan uitgroeien tot een ware obsessie. In 

Indonesië komt het regelmatig voor dat toeristen worden aangeklampt door een 

lichtgekleurd iemand met het verzoek bij terugkeer naar de vader te zoeken. Het komt 

voor dat een collega van vroeger wordt herkend. Deze stuurt foto’s naar zijn oude maat 

op. Deze is er niet blij mee. Veteranen zijn er niet happig op om medewerking te 

verlenen. Het kan veel onrust geven. Er is een nieuw leven opgebouwd, een vrouw, een 

gezin, kinderen. Sommigen weigeren hulp bij de zoektocht. In een ander geval pakt een 

aangeklampte toerist de uitdaging op. Hij bezoekt reünies van stoottroepers. De veteranen 

reageerden heel afwerend. Uiteindelijk lukt het maar de zoektocht loopt alsnog dood 

omdat de betrokkenen van contact afzien. In een ander geval lukt het via een advertentie 

een vader te traceren. Deze reageert afhoudend. Dan wil hij toch zijn kind ontmoeten op 

Bali, mede omdat hij zelf kinderloos is gebleven in latere huwelijken. De zoon aarzelt om 

de lange reis te ondernemen.  Van een ontmoeting komt het niet meer. Het omgekeerde 

komt ook voor: halfbroers en –zussen die de zoektocht ondernemen wanneer ze erachter 

komen dat vader een kind heeft.  

Bij het zoeken kan tegenwerking opkomen bij de familieleden. Het kan aanvoelen 

als ’de vuile was buitenhangen’. Soms wordt een pseudoniem gebruikt. Men wil niet op 

groepsfoto’s. Het kan gebeuren dat er zo een eind komt aan het zoeken.  

Behalve erkenning, is ook herkenning van verwantschap een drijfveer om te zoeken. 

Hebben ze zijn bouw, ogen, haar; delen zij hobby’s talenten, karaktertrekken. Enzovoort. 

Voor wie zijn vader kent lijkt het irrelevant, maar voor zoekende kinderen zijn de vragen 

bijna van levensbelang. Het verlangen de vader te ontmoeten is ook het zoeken naar 

afronding, de beschermende arm om hen heen, vaderlijke trots. De ontbeerde omhelzing 

is een symbool voor de erkenning van hun bestaan.  
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Bij vaders is er de vrees voor ‘de klop op de deur’ waardoor ze moeten bekennen. 

Dat de verzwegen kinderen tevoorschijn komen. Het is het moeilijkst als de echtgenote 

nog leeft. Er kan al of niet ontrouw in het spel zijn. Het verzwijgen van zwangerschap is 

voor echtgenotes moeilijk te verteren. Een zoekadvertentie in Moesson doet een bel 

rinkelen bij een veteraan. Een oude maat van hem wordt bedoeld. Hij belt hem. De man 

wil met rust gelaten worden. Het kind zwoegt op een brief. Vijf dagen ontvangt ze 

antwoord. De vrouw van de betrokkene schrijft dat de zoekende op het verkeerde spoor 

is. Het is een afwijzing die moeilijk te accepteren is. Aan de andere kant voelt de zoekende 

mededogen; ze willen niet het leven overhoop halen van de vader. Veel ‘onechte’ 

kinderen zijn bang voor de repercussies. In dit geval stemt de vader in met een DNA-test. 

De uitslag is positief. Na drie jaar is er nog geen contact gelegd. De vader moet eerst het 

een en ander uitleggen aan zijn gezin. Hij werkte met de moeder van de zoekende in de 

keuken. Het is onwaarschijnlijk dat hij niets wist van de zwangerschap. Voor de 

echtgenotes is de leugenachtigheid die ten toon wordt gespreid niet te verteren. Ze  waren 

vaak al bang, want de verhalen gingen immers rond dat de jongens daar 

halfbloedkinderen hadden. De echtgenoten hebben altijd ontkend natuurlijk. Na een 

afwijzing kan enkele jaren later alsnog een contact plaatsvinden.  

De situatie ligt anders als de man geen weet had van de zwangerschap. Dat 

percentage moet behoorlijk hoog zijn. In een geval wordt de gelijkenis van een op TV 

vertoonde tweeling herkend door familie van de vader. In andere gevallen is het aantal 

beschikbare gegevens erg mager. Als de man geen DNA test toestaat staat de zoekende 

machteloos. “De combinatie van gekwetste gevoelens en aanname dat verwantschap niet 

te bewijzen viel, heeft de oorlogsliefdekinderen lange tijd op afstand gehouden. Soms 

krijgen andere familieleden medelijden en gaan helpen.  

De (onuitgesproken) gedachte bij veel vaders in Nederland is: wat willen ze? De 

eerste gedachte is vaak: geld? Dat is doorgaans niet het geval. Ook kinderen uit 

welvarende landen gaan op zoek naar ouders in arme landen. Zoekenden zijn niet per 

definitie armlastig. De ‘onechte’ kinderen realiseren zich maar al te goed dat ‘de klop op 

de deur’ beladen is en proberen dit bij voorbaat weg te nemen.  
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Wanneer de ontmoeting nadert komt ook het zenuwslopendste moment dichterbij 

van de eerste confrontatie. Het kind heeft zich een (droom)beeld gevormd. Hun verlangen 

om de vader te ontmoeten is vele malen sterker dan omgekeerd. Maar bij de eerste 

omhelzing is het huilen, en huilen. De emoties zijn overweldigend, zoals de TV 

programma’s laten zien. Daarna groeit voorzichtig het contact. De vaders zijn oud. Ook bij 

echtgenote en andere kinderen moet het groeien. In het slechtste geval wil niemand van 

het gezin contact, in het beste geval volgt een warm onthaal. Halfbroers –of halfzussen 

kunnen elkaar verwelkomen. Soms komt er een heel goed contact tussen twee families tot 

stand. In andere gevallen wordt de liefde op afstand voortgezet. In een ander geval wordt 

het kind in Nederland alsnog juridisch erkend. Het mag de naam van de vader dragen 

(maar krijgt niet de Nederlandse nationaliteit). Hierna kan het kind aanspraak maken op 

een evenredig deel van de erfenis. Indien het kind was geadopteerd, kan juridische 

erkenning slechts plaats vinden nadat die ongedaan is gemaakt. Als de erflater niet meer 

bij leven is moet de biologische verwantschap worden aangetoond.  

 

Lotgenoten en overheid 

Lotgenoten die een ingrijpende ervaring gemeen hebben worden wel een 

‘ervaringsgemeenschap’ genoemd. Verschillende categorieën oorlogskinderen hebben 

elkaar opgezocht. De Vereniging Bevrijdingskinderen (1984-2006), de vereniging JIN 

(opgericht in 1991) en de stichting Sakura (1995). De onderhavige oorlogsliefdekinderen 

vormen alleen in theorie een gemeenschap. In de praktijk zagen zij zichzelf als 

individuele gevallen. Zij hebben elkaar in Nederland of Indonesië niet opgezocht. Hun 

ervaringen zijn niet in collectief bewustzijn omgezet. Hun geschiedenis is niet een 

gedeelde geworden.  

Noch vanuit de soldatenkinderen zelf, noch vanuit overheidsinstanties, de 

krijgsmacht of hulpverleningsorganisaties is het besef ontstaan dat Nederland zijn eigen 

geschiedenis en verantwoordelijkheid hierin heeft. Andere Westerse landen hebben dat 

wel gedaan. Duitsland bood sinds 2009 Duits-Franse nakomelingen een tweede (Duitse) 

nationaliteit aan. Weinigen hebben daarvan gebruik gemaakt (van de paar honderd die 
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nog in leven waren). In de VS zijn Amerasian children uit Vietnam binnengehaald. In 

1982 werd de Amerasian Immigration Act ingevoerd als vorm van compensatie voor het 

doorstane leed; later de Amerasian Homecoming Act (1987). Uitsluitend op basis van 

uiterlijk en leeftijd konden zij een immigratievergunning aanvragen zonder hun 

afstamming aan te hoeven tonen. Rond 25.000 maakten hiervan gebruik (met 60.000 

eerstegraads familieleden).  

Zijn een goede regulering van de seksualiteit bij de krijgsmacht en opvang bij 

onbedoelde zwangerschappen, veroorzaakt door militairen, een individuele zaak of een 

nationale ? En moeten soldatenkinderen beschouwd worden als oorlogsslachtoffer of 

oorlogsgetroffenen zoals de term tegenwoordig luidt?  

In Nederland wordt bij wet en regeling hulp verleend aan oorlogsgetroffenen uit de 

Tweede Wereldoorlog. Voor de veteranen van de dekolonisatieoorlog is erkenning en 

hulp beschikbaar, maar tot voor kort niet voor de slachtoffers daar (Rawagadeh) 

De auteurs: “ Erkenning van het bestaan is het fundament voor het ontwikkelen van 

een gelukkige persoonlijkheid. Als die niet kan worden geleverd door de vader, zou dat 

door een verantwoordelijke plaatsvervangende instantie, de overheid, kunnen gebeuren. 

De pijn en schaamte die de levens van de uiteenlopende groepen soldatenkinderen 

hebben gekend, en de openlijke of verborgen discriminatie die zij vaak hebben ondergaan, 

worden in de westerse wereld steeds meer erkend als nationale verantwoordelijkheid.”  

De oorlogsliefdekinderen worden beschouwd als een particuliere aangelegenheid tussen 

burgers.  

Het  Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is in 1989 door de VN 

opgesteld, en door bijna alle lidstaten getekend.  Artikel 7: Naam en nationaliteit: Het 

kind heeft bij de geboorte recht op een naam en een nationaliteit en om geregistreerd te 

worden. Elk kind heeft het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen verzorgd te 

worden. Artikel 8: Identiteit: Het kind heeft recht zijn of haar identiteit te behouden, 

zoals nationaliteit, naam en familiebanden. De overheid steunt het kind om zijn of haar 

identiteit te herstellen als die ontnomen is.  
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Op grond van dit verdrag zouden de oorlogsliefdekinderen ongetwijfeld destijds hun 

recht hebben kunnen doen gelden om met behulp van de Nederlandse staat hun vaders te 

achterhalen en te leren kennen. Aldus de auteurs. De rechten van het kind houden op in 

het achttiende levensjaar. De zoektochten naar de vader worden door de Nederlandse 

staat beschouwd als een privéaangelegenheid, zij het dat het niet zoals in Canada de 

archieven gesloten houdt. Het is wel heel versnipperd.  

 

Slotopmerkingen 

De auteurs concluderen met voorzichtigheid dat de oorlogsliefdekinderen niet 

onherstelbaar getraumatiseerd zijn, maar wel beschadigd. Ze groeiden op in 

eenoudergezinnen, in weeshuizen, in pleeggezinnen, met stiefvaders die hen negeerden of 

die geen verschil maakten. Ze hebben geleerd geen vragen te stellen, niet op te vallen. Ze 

mochten niets weten over hun vader, over hun afkomst, over de verhouding tussen hun 

vader en moeder. Ze zijn opgegroeid zonder kennis van hun biologische vader, zonder 

zijn aandacht, sympathie en onvoorwaardelijke steun, en niet zelden zonder hun moeder.  

Een relatief klein aantal ziet kans om hun vader te achterhalen en zelfs te 

ontmoeten. Het nieuwe contact kan ook teleurstellend uitpakken, maar “niet vinden is 

erger”. Dat geeft permanent (een gevoel van) verdriet. Bij een van de zoekenden is het 

gemis van een beeld bij de persoon die zijn vader zou moeten zijn zo groot dat hij een 

openbaar verzoek heeft geschreven aan zijn onbekende familie (2013): “ …ik heb een 

klein verzoekje (..) om een foto van (..) naar mij op te sturen. Jullie hoeven je adres er niet 

bij te zetten. (..) mijn dank zal bij voorbaat grandioos zijn.”  

  

 

 

  

 

   

  



21 
 

 

 

 

 

  

 

   

.  

  
 
 


