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Liefde in tijden van oorlog  
 

Annegriet Wietsma en Stef Scagliola schreven een boek over ‘onze jongens en hun 

verzwegen kinderen in de oost’ (2013). In 2009 zijn ze een website begonnen over 

‘oorlogsliefdekinderen’. Hier volgt een korte samenvatting.  

 

(1) Aantallen en seksualiteit 

In de periode van 1946 -1951 hebben de 135.000 Nederlandse militairen in Indonesië 

naar schatting 3000- 8000 kinderen verwekt. De basis voor deze raming is een vergelijking 

met aantallen Duitse en Canadese militairen en hun aantallen kinderen.  

De meesten militairen zijn jong, onbekend met Indië, Christelijk en opgevoed in die 

moraal, werkzaam in ondersteunende functies, en als bezettingsmacht vaak voor langere tijd  

ergens gevestigd. Een beperkt aantal eenheden is direct betrokken bij zware 

gevechtshandelingen (Eerste Politionele actie 25 juli tot 5 augustus 1947, de Tweede van 19 

december 1948 tot 5 januari 1949). 

Er doen zich globaal twee stimulansen voor seksuele activiteit voor: de emoties na de 

gevechten, en de verveling. Vertrouwde sociale kaders zijn in verandering, de sociale controle 

is verminderd, seksuele verlangens kunnen ongeremder worden geuit. De beschikbare 

(exotische) vrouwen zijn aantrekkelijk, en de zeden losser dan in Holland.  

Aan het leger zijn tal van aalmoezeniers en predikanten verbonden die –blijkens hun 

periodieke rapportages- een onophoudelijke strijd voeren tegen het dreigende verval in moreel 

opzicht, zoals het ‘in de kampongs genezing zoeken van seksuele noden’.  

De legerleiding heeft de taak geslachtsziekten en de verspreiding ervan tegen te gaan. 

Op basis van medische statistieken schat men dat in 1948 rond de achttien percent een 

besmetting heeft opgelopen, met aanzienlijke verschillen per regio (buitenpost of havenstad). 

“Gevechtsmoreel daverend. V.D. helaas ook daverend”, schrijft een dominee (augustus 1946). 

V.D. is een Engelse afkorting voor geslachtsziekten. De bestrijding daarvan gebeurt door 

voorlichting en medische behandeling, niet door preventieve verstrekking van condooms. 

Vooral de Christelijke partijen zijn hierop tegen. Want dit zou –de verboden- buitenechtelijke 

seks bevorderen. De gezondheidsdiensten in het veld die het anders willen, leggen het in de 

praktijk af tegen de geestelijke verzorgers. In de discussies voor of tegen spelen ongewenste 

zwangerschappen geen rol. In feite gaat de leiding uit van seksuele onthouding. De problemen 

daarmee zijn de zorg van het individu.  

Een belangrijke sekscategorie wordt gevormd door prostituees. Vooral in de grote 

(haven)steden zijn er erg veel in de aanbieding (door grote armoede gedreven). Het bezoeken 

van ‘huizen van ontucht’ is verboden. De Militaire Politie oefent hierop de controle uit die niet 

meer dan een matigend effect kan hebben. In de buurt van de kazernes wemelt het meestal 

van straatjes met prostitutie. Dit werk is gecombineerd –blijkens de situatie in Palembang- 

met dat van de dienst bestrijding Besmettelijke Ziekten die geneeskundige verklaringen 

afgeeft voor vrouwen, bordelen bij gebreke daarvan desnoods sluit, en meisjes jonger dan 

vijftien jaar daaruit weert. Naast vele min of meer toevallige seksuele ontmoetingen zonder 

geld als ruilmiddel, vormen baboes een mogelijkheid voor seksuele contacten. Zij zijn bij 

duizenden in dienst in kazernes en dergelijke, voor was- en strijkgoed en andere 

huishoudelijke hulp. Hogere rangen hebben vaak een privé baboe. ‘Avontuurtjes’ met baboes 

hebben veelvuldig plaatsgevonden.  

 

(2) Relaties en zwangerschappen 

Zoals de nabijheid het ontstaan van liefde bevordert, vergroot de afstand de kans op het 

verminderen en uitdoven ervan. Vele verhoudingen worden vanuit Holland verbroken met de 

zogenaamde ”Lieve Jan- brieven”. Militairen zoeken een ‘thuisgevoel’, nemen deel aan 

dansavonden, bezoeken Militaire Tehuizen, kerkdiensten, familie en gastgezinnen, hebben 

vriendschappelijke contacten met (Indische) vrouwen, beoefenen sport, enzovoort. Het contact 

met de inheemse bevolking blijft veelal beperkt tot baboes, personeel, en (vrouwelijke) 
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bediening in eethuizen e.d. De ‘mannelijke, interessante “Galante Nederlandse jongens” zoals 

de auteur hen aanduidt, hebben niet te klagen over aandacht van Indonesische en vooral 

Indische vrouwen, geholpen door de uitstraling van het uniform. In de Japanse tijd was dat 

anders. De Japanners waren hardvochtig, op zoek naar ‘ona’, bij voorkeur ‘onbedorven 

maagden’, lieten vrouwen diep buigen, en loerden op ontvoeringen met als eindbestemming 

het bordeel (20.000 Indonesische vrouwen).  

Door de ontmoetingen ontstaan relaties met vrouwen van allerlei herkomst, geloof en 

leeftijd. Naast verliefdheid speelt een belangrijke rol voor de man: gezelligheid, intimiteit, 

verzorgd zijn van ‘natje en droogje’, en frequente veilige seks. Condooms worden achterwege 

gelaten: te ongemakkelijk en te duur. Huwelijken worden door de autoriteiten ontmoedigd. In 

1948 gaat een Missive uit die waarborgen wil scheppen om huwelijken tegen  te gaan. Een 

aantal verlooft zich en gaat ‘ongehuwd samenwonen’. Naarmate de onafhankelijkheid van 

Indonesië dichterbij komt, wordt de leiding strenger. Dan worden overplaatsing, opsluiting en 

kazerne-arrest toegepast.  

Uit de relaties ontstaan zwangerschappen. Vrijwel de enige toegepaste vorm van 

geboortebeperking is coïtus interruptus. De man neemt aan dat de vrouwen zelf ‘middeltjes’ 

hebben. Die hebben geen voorbehoedsmiddelen. Ook baboes raken zwanger. Meestal wordt een 

baboe dan weggestuurd, naar de kampong, al dan niet met een (kleine) financiële 

genoegdoening. Dit hangt af van de goede wil van de eenheid, waarvan ze ‘gezamenlijk bezit’ 

was. De ‘vaders’ vertrekken veelal met de ‘Noorderzon’. De legerleiding trekt zich het lot van 

deze vrouwen niet aan. De mannen met een vaste relatie hebben ook niet de bedoeling gehad 

vader te worden. Uitoefenen van vaderschap zit er meestal niet in. Bij uitzondering ontwikkelt 

zich een familieleven met een man als vader. Zij bezorgen de baby niet een (juridische) status 

als half-Nederlands kind.  

 

(3) Positie kinderen na vertrek 

Onvermijdelijk komt het vertrek. Vrouw en kind worden achtergelaten. De verhalen zijn 

verschillend, de pointe is steeds hetzelfde: ineens is hij foetsie, zonder mededeling , zonder 

afscheid. Enkelen blijven hun “Indonesische oorlogsbruiden trouw”. Terug in Nederland wordt 

het boek gesloten. Er valt niet over te praten. Wanneer in zeldzame gevallen iemand in 

vertrouwen wordt genomen, is het advies van familie, ouder of geestelijk raadsman: vergeet 

vrouw en kind, bouw een nieuw leven op. Relaties worden verbroken.  

Voor de duizenden achtergebleven moeders breekt een moeilijke tijd aan. Velen, vooral 

de Indische Nederlanders staan voor een moeilijke keuze: de Indonesische nationaliteit 

aannemen of naar Nederland. Van de 120.000 Indische Nederlanders vragen tussen 1950 en 

1952 31-33.000 een uitreisvisum voor Nederland aan. Voor Indonesië kiezen 20.000 personen.  

De baboes zijn haar baan kwijt. Veel soldatenkinderen worden ter adoptie aangeboden 

en komen in weeshuizen terecht. Van de 23 volwassen ‘kinderen’ met wie de auteurs gesproken 

hebben. zijn er 11 niet bij de moeder opgegroeid, bijna 50% dus. De meeste moeders stichten 

een nieuw gezin. De oorlogskinderen nemen daar een aparte plaats in. Ze hebben een duidelijk 

afwijkend, en herkenbaar uiterlijk. Op straat en op school worden ze uitgescholden of gepest, 

als nakomelingen van de koloniale onderdrukker. De weeshuizen hebben het financieel zwaar. 

Er is geen steun van de overheid.  

Wanneer de verhouding met Nederland slechter wordt, willen de ‘spijtoptanten’ naar 

Nederland. Vanaf 1952 moet er een aantoonbare binding met Nederland bestaan wil men in 

aanmerking komen voor een visum. Kinderen die in kampongs opgroeien, maken als “Oosterse 

Nederlanders” geen kans. Na “Zwarte Sinterklaas” van 5 december 1957 verlaten de laatste 

Nederlanders het land (40-50.000). De kinderen van Nederlandse militairen, dan  inmiddels 

tussen vijf en elf jaar oud, en zichtbaar (maar niet aantoonbaar) Nederlands, blijven achter 

o.a. in de weeshuizen, en krijgen de volle laag van het anti-Nederlandse sentiment. De 

weeshuizen proberen deze kinderen die daar geen toekomst meer hebben, naar Nederland te 

krijgen. Dat lukt niet of nauwelijks, ook niet door toepassing van het criterium ‘noodgeval’. In 

1963 wordt het beleid wat verruimd, mits particuliere organisaties de opvang verzorgen, mede 

in financieel opzicht. De overheid betaal daaraan niet mee. In 1964 komt er een allerlaatste 

ronde. Dan vindt op 30 september 1965 de coup plaats,  gevolgd door massale moordpartijen 
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die meer dan 500.000 slachtoffers eisen. Nu worden alle ‘twijfelgevallen’ in positieve zin 

opgelost. Hoeveel ‘oorlogsliefdekinderen’ tussen 1945 en 1967 in totaal naar Nederland zijn 

gekomen is onbekend. 

 

(4) Problemen kinderen 

Het grootste probleem dat deze kinderen blijvend ervaren, is het stilzwijgen van de 

moeders over de vaders. 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. Het is voor 

henzelf duidelijk dat zij verschillen van de anderen. Er is iets vreemds. De schroom om vragen 

te stellen is groot. Op vragen komt bijvoorbeeld steeds het antwoord Sudah. Laat maar. (“Dus 

in eerste instantie dacht ik: zou ze iets naars hebben meegemaakt? Waardoor ze het verdringt, 

en het niet wilde weten.”). Het ligt niet aan de ‘Indische zwijgcultuur’. De geslotenheid is een 

bekend fenomeen bij alle ongewenst zwangere moeders. De omgeving is doorgaans 

‘medeplichtig’ aan de code van zwijgen. Aan de andere kant sijpelt vandaar uiteindelijk wel 

enige informatie naar het kind door.  

Oorlogsliefdekinderen kunnen in de volgende vijf basisbehoeften in de kindertijd min of 

meer tekort 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 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’. Er zijn diverse ‘identiteiten’ te onderscheiden. 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 (ideeën over jezelf; hoe zien anderen 

mij) moet worden herzien; idem de genetische identiteit (erfelijke eigenschappen); en de 

groepsidentiteit (bij welke groep hoor ik). Dit alles kost moeite en vormt een tijdrovend proces.  

 

(5) Zoeken van de vader 

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

zij weten of zij uit liefde geboren zijn. Het verlangen hiernaar is een sterke emotie die de drang 

om de vader te zoeken bevordert. (Circa 60% van de kinderen van zaaddonoren gaat op zoek 

naar de biologische vader.) De oorlogsliefdekinderen hebben evenwel nauwelijks concrete 

aanknopingspunten. In dagboeken, herdenkingsgeschriften, fotoalbums, blogs, webpagina’s, 

romans, of boeken spreken de veteranen niet of nauwelijks over vrouwen, verliefdheid, affaires, 

laat staan kinderen, of de geboorte van een ‘oorlogsliefdekind’. Ook niet in hun brieven. In de 

publieke discussies (na Hueting 1969) komt het onderwerp evenmin voor.  De vaders hebben 

voor zover zij zich al bewust zijn van vrouw en kind, deze gedachte onderdrukt. 

 Aan de andere kant begint het kind vroeg of laat te zoeken naar de vader. Het is een 

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

worden mettertijd eerder sterker dan minder. Wie wil zoeken heeft gegevens nodig. Die 

ontbreken. Als de vrouw een (vaak verbasterde) naam heeft en het toch lukt, is de eerste stap 

voor de zoekende is het moeilijkst. De angst (opnieuw) afgewezen te worden is groot. De vraag 

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

Het willen 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. De veteranen die om hulp wordt gevraagd, 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. 

Opgespoorde vaders ontkennen botweg of weigeren contact. Ook familieleden kunnen dwars 

liggen (vanwege de ‘vuile was’). 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 
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het zoeken naar afronding, de beschermende arm om hen heen, vaderlijke trots. De ontbeerde 

omhelzing is een symbool voor de erkenning van hun bestaan.  

 

(6) De vaders 

Bij vaders is er de vrees voor ‘de klop op de deur’ waardoor ze moeten bekennen en 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. 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 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 gevoel bij 

voorbaat weg te nemen.  

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. 

 

(7) Vergelijkbare oorlogskinderen, en regelgeving 

Lotgenoten die een ingrijpende ervaring gemeen hebben worden wel een 

‘ervaringsgemeenschap’ genoemd. Verschillende categorieën oorlogskinderen hebben elkaar 

opgezocht, zoals de bevrijdingskinderen, de Duitse en NSB-kinderen, en de Japans Indische 

nakomelingen. De oorlogsliefdekinderen van Indonesië zagen zichzelf als individuele gevallen. 

Zij hebben elkaar in Nederland of Indonesië niet opgezocht.  

Noch vanuit de soldatenkinderen zelf, noch vanuit overheidsinstanties, de krijgsmacht 

of hulpverleningsorganisaties is het besef ontstaan dat Nederland zijn eigen geschiedenis en 

verantwoordelijkheid 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 nog in leven waren). In de VS is 

uiteindelijk via wetgeving (Amerasian Homecoming Act 1987) een regeling getroffen waardoor 

Vietnamese kinderen uitsluitend op basis van uiterlijk en leeftijd een immigratievergunning 

konden aanvragen zonder hun afstamming aan te hoeven tonen. Rond 25.000 maakten hiervan 

gebruik (vergezeld van 60.000 eerstegraads familieleden).  

De auteurs stellen de vraag: “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, alsmede voor de veteranen van de dekolonisatieoorlog. De 

oorlogsliefdekinderen worden beschouwd als een particuliere aangelegenheid tussen burgers 

en de zoektochten naar de vader als een privéaangelegenheid. 

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

opgesteld, en door bijna alle lidstaten getekend.  Op grond hiervan (artikelen 7 en 8) 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.  

 

(8) 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. 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 klein aantal ziet kans om zijn of haar 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 één 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).  

 

 

(Samenvatting HG 11-9-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


