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Voorwoord 
Joe moet het zijn te ontdekken dat de man die je als kind als je vader zag 
bij nader inzien je vader helemaal niet blijkt te zijn? 
Wat betekent het als je op enig moment in je leven merkt dat je moeder je 
nooit over je biologische vader verteld heeft omdat jij het resultaat bent van 
een verhouding die zij het liefst onbesproken wilde laten? 
En wat betekent het om als volwassene op zoek te moeten gaan naar een 
vader wiens achtergrond vaak vooral uit heel veel onduidelijkheid bestaat? 

Lastige vragen waarop een eenduidig antwoord maar moeilijk te geven valt. 
Ook voor kinderen met een Japanse vader geboren tijdens of na de 
bezetting van Nederlands-Indië zijn de antwoorden op deze vragen niet zo 
eenvoudig. Het reconstrueren van een essentieel deel van hun achtergrond 
werd in het verleden immers maar al te vaak bemoeilijkt door ofwel hun 
directe gezin of familie ofwel door hun bredere sociale (Indische) netwerk. 

Sinds lotgenoten zich verenigd hebben in organisaties en elkaar kunnen 
ontmoeten en ondersteunen is er veel verbeterd. 
Het thema van dit Sakura bulletin is: Verwerkingsreizen naar Japan; 
'Identiteit'. Identiteit is altijd een ingewikkeld begrip. Je identiteit zegt iets 
over wie je bent. 

Dat kan variëren van feitelijke maar desalniettemin veelzeggende informatie 
als je personalia tot een reeks van heel specifieke gegevens. De stichting 
Sakura geeft op haar website aan dat het een van haar doelen is om: 'de 
eigen identiteit te bevorderen en deze zo optimaal mogelijk te 
onderkennen.' 

Voor kinderen van Japanse vaders kan het achterhalen van hun identiteit 
vaak net iets ingewikkelder zijn. De verwerkingsreizen op kosten van de 
Japanse overheid dragen er zeker toe bij een beter beeld te kunnen krijgen 
van het geboorteland van de vader en over een essentieel onderdeel van 
hun achtergrond. 

Qoorwoord
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Hoe de reizen naar Japan door de deelnemers ervaren worden is terug te 
vinden in de schriftelijke evaluaties in de bulletins die ook op de Sakura 
website staan. Het is om verschillende redenen goed dat deelnemers hun 
motivatie en verwachtingen vooraf formuleren en achteraf hun ervaringen 
beschrijven. 

Het helpt waarschijnlijk de deelnemers om zo concreet mogelijk aan hun 
reis te beginnen, maar het is ook voor buitenstaanders een goede manier 
om meer zicht te krijgen op wat het betekent kind te zijn van een vader die 
je zelf niet kent en wiens achtergrond je uit puzzelstukjes moet 
samenstellen. 

In dit bulletin staat een overzicht van een evaluatie van alle reizigers tussen 
2002 en 2009. 

Opvallend daarin zijn de bijna zonder uitzondering erg positieve ervaringen 
en de aantrekkingskracht die veel Sakura leden voelen tot het land en de 
cultuur van het land van hun vader. 

Maar de reizen kunnen niet alles verhelderen, ze zijn beperkt in tijd en 
belevenissen en kunnen daardoor achteraf soms voor meer verwarring 
zorgen. 
Er blijft nog veel onduidelijk, op veel vragen komt geen antwoord. Zelfs als 
dat wel komt en er wel duidelijkheid is, kunnen lang niet alle emoties een 
plek krijgen. 

Zicht krijgen op die identiteit is geen statische toestand maar een 
voortdurend proces dat continu aanpassingen vergt aan de situatie en de 
omstandigheden. 
Voor kinderen van Japanse vaders komt daar nog iets bij: zolang hun 
geschiedenis te onzichtbaar blijft in het publieke domein en hun verhalen 
geen onderdeel worden van een groter geheel, blijft er veel verwarring 
bestaan. Voor henzelf, voor hun kinderen en kleinkinderen maar ook voor 
het grote publiek. 

Het wordt langzaamaan tijd dat er een onafhankelijk onderzoek naar hun 
geschiedenis komt. 

Eveline Buchheim 
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Identiteit, hoe iemand zichzelf uitlegt, iemands eigenheid, gaat niet alleen 
over hoe je heet en waar je geboren bent, maar ook over wie je bent 
geworden en hoe je leeft, geworpen in de geschiedenis en traditie van een 
reeks voorouders. 

De kracht van identiteit zijn niet alleen de wortels die diep reiken in een 
donkere aarde, maar is de gecultiveerde tuin die groeit en bloeit. Het zaad 
is niet te vergelijken met de vrucht. 
(Sultan G0n-Shailoh Phillips, UVA — NRC 24.01.08) 

Motivaties bij de Yapanreis 2009. 

Ik ben zeer geïnteresseerd in mijn Japanse roots. 
Al heel lang ben ik geboeid door Japanse films (o.a. Akira Kurosawa, 
Takeshi Kitano, Hayo Miyazaki e.a.), verhalen en boeken (o.a. Yoshikawa, 
Yasunari Kawabata, Hisako Matsubara etc. ) en de vele kunstuitingen. 

Verder spreken het zen-boeddhisme en de shinto-godsdienst en ook de 
cultuur van het land mij erg aan. 

Door het feit dat ik van Japanse afkomst blijk te zijn is duidelijk geworden 
waarom die interesse er altijd is geweest en is mijn belangstelling alleen 
nog maar gegroeid. Daarom wil ik dus heel graag kennismaken met het 
volk en het land waar mijn "vader"vandaan komt. 

Ik wil dan ook erg graag van de mogelijkheid - die door MOFA wordt 
geboden — gebruik maken om een korte trip door Japan te kunnen maken 
en mensen te ontmoeten/spreken, een deel van het land te zien en een 
klein beetje de sfeer te proeven, want veel meer zal het niet zijn in zo'n 
korte tijd. Samen met andere lotgenoten van SAKURA en JIN zal het een 
bijzondere reis worden waarbij uiteraard ook een deel van mijn eigen 
geschiedenis hopelijk een plek zal vinden. 

IUEg'ffi$EIf.
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Ik denk dat dat vooral voor mij van belang is in het kader van het zoeken 
naar essentiële elementen die mede mijn identiteit hebben gevormd. 

Rob Sipkens 

Wij zijn verheugd dat het bestuur van Sakura Namiko wil voordragen voor 
een eventuele reis naar Japan. 
Namiko heeft interesse voor de gezamenlijke Japanreis (2009) met 
lotgenoten. 

De motivatie om naar Japan is kort en bondig " Mijn vader, Tsuneo 
Takizawa is daar..." . 
We horen wel van jullie of dit als motivatie geaccepteerd gaat worden 

Haar gezondheid is goed ondanks het feit dat zij diabetes is. 
Deze is onder controle en Namiko heeft een redelijk goede conditie. 

Paula Sanches 

Speecfi Mizumak , Tokyo 
(Your excellencie(s)), ladies and gentlemen, 

It is an honour and a pleasure to be your guest today. 
On behalf of my fellow companions I do thank you for your willingness and 
kindness to welcome us here. 

For this occasion I am the spokesman for the Sakura and Jin party and first 
of all I would like to introduce myself shortly. My name is Rob Sipkens. I 
was bom in the former Dutch-lndies on april 5th  1946. Tsumari.... 
watashi... wa... inudoshi... desu.... 

My mother is a Dutch-lndonesian woman and I have a Japanese father. He 
was in the Japanese army and was stationed in the city of Pekalongan (on 
de North coast on the island of Java lndonesia). 
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At the end of the war — before I was bom - my father had to return to Japan. 
He did not know that my mother was pregnant and she had no opportunity 
to tell him so. Therefore he had no knowledge of my birth. 

When I was 6 years old my grandparents together with my aunt and my 
mother and I had to flee to Holland because of the Indonesian 
I ndependence. 

There she married my stepfather, a Dutchman, and he gave me his name - 
Sipkens. 

In our family nobody ever spoke about my Japanese origin. As a matter of 
fact it was kept a big secret; it was taboo 	 

However as you probably all know, the bigger the secret in the family, the 
more it will be apparent that there is a big secret. And as so many others I 
grew up with the nagging feeling that something essential was missing in 
my history, that something was missing in me as a person and it did not feel 
right. But I was not able to figure out what exactly.... ...... It took me a long 
time (until approx. 10 years ago) to bring up enough courage to persuade 
my mother to tell me the truth, and she finally did so. 

This is not the time nor the place to elaborate on that story, since it was a 
sad story. Anyhow, my mother revealed the name of my biologica', 
Japanese father. And since then I know that I am the son of Kawabata. 
And as I stand here and speak to you I realise more than ever that: ....I feel 
Japanese.... 

Jibun... ga... Nihon-jin... dato ... kanjimasu... 

The background of all the members of Sakura and JIN is the same: a 
Japanese father, mostly unknown and never met. All members of JIN and 
Sakura have their own personal story about their childhood. 

A great part of these stories is sad. In the Dutch Indonesian society it was 
not done to disclose the existence of a Japanese child amongst their midst. 
However, despite this situation and our Dutch nationality — when we look in 
the mirror - we see distinct Japanese features in our faces. 
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The famous Japanese poet Matsuo Basho once wrote: 
(quote) 
Go to the pinetree if you want to learn more about the pinetree. 
And if you want to learn more about the bamboo, then go to the 

bamboo. 
And when you do so, leave your prejudice behind (unquote) 

We are very grateful to have the opportunity to learn more about the 
country of Japan and meet its people. To learn more about our roots which 
genetically shaped our characters and influenced our lives so much. 

Respect to others, strong principles, a great sense of honour and 
the urge for perfectionism are some examples of how we stand in 

life. 

All members of Jin and Sakura have the urge to find their roots, to learn 
about their father's country. Being here in Japan is part of our search into 
history 	and therefore a search for our identity. We have so many 
questions and are desperately looking for answers. We are looking for 
recognition and acceptance. We hope to find some of the missing peaces of 
the puzzle in order to find basic references to our identity. 

We also believe that it is of the utmost importance — not only for us - but 
especially for the next generation (our children) that they will be aware of 
the roots of their father or mother. 

And we do hope that one day our children may have the same opportunity 
to make acquaintance with the Japanese way of live. 

We are very thankful for the efforts made by Jin and Sakura foundation. 
With the support of Sakura and Jin we hope that the Japanese government 
will continue to help us in creating ways for us and our children to meet 
Japan and its people, 	 to see and feel Japan 	all for a better 
mutual understanding and a peaceful world. 
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On behalf of JIN and Sakura foundation, on behalf of my fellow companions 
I sincerely thank the Japanese Government — in particular the Ministry of 
Foreign Affairs - for giving us the opportunity of being here. We wish all of 
you and the Japanese people prosperity and peace in their heads. 

Thank you for your attention and your hospitality. 

We hope to meet you again someday. 
Itsunohika 	mata 	oaisimashoo 

(sept 2009 speech Rob Sipkens) 

Japan, het land van mijn vader 
Het was zondag 6 september ongeveer 04.30 uur in de ochtend toen ik 
wakker werd. De avond ervoor was ik in slaap gevallen in een comfortabele 
en koele yukata. Ik was klaarwakker en kon niet meer slapen. Was het 
jetlag, zenuwen of iets anders?.... ik weet het niet. Die dag zou de eerste 
dag worden van ons officiële programma in de stad Mizumaki. Een druk 
programma met officiële evenementen. 

Ik keek uit het raam en zag het langzaam licht worden. Donkere, 
diepblauwe silhouetten van de heuvels en bergen in nevels gehuld en aan 
de voet een slapende stad met hier en daar felgekleurde neonreclames. En 
ik hoorde de eerste vogels de dag begroeten; voor het slapen had ik de 
ramen opengezet om de lucht te voelen die nog zwoel was en om de 
geuren te ruiken en naar het oorverdovende geluid van de krekels te 
luisteren. Ik besloot foto's van dat ontwakende landschap te maken. 

Langzaam drong het tot me door dat ik echt in Japan was, 	 in het 
land van mijn vader 	 en op een onverklaarbare manier begon 
ik me een beetje "thuis"' te voelen. 

De vorige avond waren we laat naar bed gegaan. De 1 e  dag van 
onze reis — de vlucht naar Tokyo en de transfer naar Fukuoka - was 
erg vermoeiend geweest. 

I
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programma met officiële evenementen.

lk keek uit het raam en zag het langzaam licht worden. Donkere,
diepblauwe silhouetten van de heuvels en bergen in nevels gehuld en aan
de voet een slapende stad met hier en daar felgekleurde neonreclames. En
ik hoorde de eerste vogels de dag begroeten; voor het slapen had ik de
ramen opengezet om de lucht te voelen die nog zwoel was en om de
geuren te ruiken en naar het oorverdovende geluid van de krekels te
luisteren. lk besloot íoto's van dat ontwakende landschap te maken.

Langzaam drong het tot me door dat Ík echt in Japan was, ..,,.,..... in het
land van mijn vader en op een onverklaarbare manier begon
ik me een beetje "thuis"'te voelen.

De vorige avond waren we laat naar bed gegaan. De 1" dag van
onze reis - de vlucht naar Tokyo en de transfer naar Fukuoka - was
erg vermoeiend geweest.
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In Tokyo waren we ontvangen door onze reisleidster Akiko-san, 
een aardige, jonge vrouw die goed Engels sprak en gevoel voor 
(onze) humor had. Na een totale reisduur van ca. 18 uur landden 
we eindelijk in Fukuoka waar we bijzonder hartelijk werden 
verwelkomd door onze Japanse gastheren van de Mizumaki 
International Association, waaronder de voorzitter Hidetoshi 
Kurokawa . 

Vanuit Fukuoka duurde het nog een uur met de bus naar het 
Crownhotel in Kitakyushu. Na het inchecken hebben we samen nog 
kort het programma voor de volgende dag doorgenomen, onze 
speeches afgestemd, koffers en cadeaus gedeeltelijk uitgepakt, 
gedoucht en zijn toen eindelijk doodop naar bed gegaan. 

Mizumaki 
Een van de hoogtepunten was wel het bezoek aan de Isaza Elementary 
School. Een bijzonder enthousiaste ontvangst in een zeer ontspannen 
sfeer; hoe kan het ook anders met kinderen van die leeftijd. 

Lopend langs de klaslokalen zei ik tegen de groep: "ik zie mijn kinderen hier 
tussen zitten, toen ze nog klein waren" 	 en iedereen moest lachen 
omdat dat zo herkenbaar was. De kinderen reageerden erg spontaan, maar 
toch ook respectvol; dat laatste viel ons bijzonder op en sprak ons erg aan. 

Na diverse workshops met de kinderen te hebben gedaan en samen met 
hen hebben geluncht namen we met weemoed afscheid. Dit was een 
uitstekend en fijn begin van de 2e  dag van onze reis. Indrukken die we nog 
lang zullen blijven herinneren en koesteren. 

In de middag bezochten we het Cross Monument waar we een krans 
hebben gelegd en Wim een toespraak hield. Het was een sobere maar 
indringende plechtigheid waar werd stilgestaan bij de Nederlanders die 
tijdens de 2e  wereldoorlog in krijgsgevangenschap in Mizumaki waren 
omgekomen. I 

k voelde me erg ongemakkelijk; dit was het land van mijn vader 	 en er 
waren hier verschrikkelijke dingen gebeurd. Vervolgens was er een 
ontvangst door de burgemeester en zijn delegatie van ambtenaren op het 
stadhuis. Joyce hield een speech. 
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Het avondprogramma bestond uit een geweldige welkomstparty met diner 
aangeboden door de Kurokawa's. 

We waren blij verrast dat ook de weduwe van Hiroshi Kurokawa aanwezig 
was. Tijdens het diner was het mijn beurt een toespraak te houden en tot 
mijn grote verbazing werd ik onmiddellijk daarna door al mijn 
groepsgenoten omhelsd en bedankt voor de woorden die ik - ook namens 
hun - had gesproken. Kennelijk voor iedereen zo herkenbaar en treffend en 
voor mij een emotioneel moment. 

Het is verbazingwekkend om er elke keer achter te komen dat de 
wereld soms buitengewoon klein is. 
En zeker als je helemaal in Japan en op zo'n moment 
geconfronteerd wordt met het feit dat nota bene een van je 
reisgenoten (Joyce) twee dagen later geboren is dan jij en ook nog 
in dezelfde plaats in Nederlands-Indië, Pekalongan. Beide waren 
we met stomheid geslagen, want het zou toch te gek zijn als onze 
moeders ook nog in hetzelfde interneringskamp hadden gezeten en 
elkaar kenden?! 

Het werd een bijzonder gezellige avond met heel veel lekker eten, sake en 
humor. De stemming was opperbest en na de uitwisseling van de cadeaus 
kwam Wim — de grappenmaker van onze groep — helemaal op dreef en 
vertelde ons zijn vrije vertaling van wat er zou staan op een pakje Japanse 
sigaretten C see you rn hen 

Toen wij krom lagen van het lachen drongen onze gastheren aan op een 
vertaling en bulderden toen ook van het lachen toen ze vernamen wat Wim 
had bedacht. 

Nog lang daarna was dit aanleiding voor veel hilariteit zowel bij de 
Kurokawa's als bij ons. Gaandeweg ontstond bij mij het gevoel dat we 
bijzonder welkom waren, dat iedereen zijn best deed om ons het gevoel te 
geven dat we een van hen waren en ons vooral thuis moesten voelen. Het 
was een wonderlijke beleving. Naderhand hebben we nog lang nagepraat 
over deze enerverende dag. 
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De volgende ochtend vertrok Joyce samen met Ralph Schriock 
naar Beppu om het graf van haar vader te bezoeken en haar 
halfzus te ontmoeten. Voor Joyce was het uiteraard een heel 
unieke en spannende gebeurtenis, maar ook ons hield het erg 
bezig. 

Onder begeleiding van de familie Kurokawa bezocht de rest van de groep 
die ochtend het beroemde theeketelmuseum in Ashiyagama. Een in 
traditionele stijl opgetrokken paviljoen stond midden in een karakteristiek 
aangelegde Japanse tuin. Het was precies zoals je op plaatjes 
ziet 	; dit was voor ons helemaal Japan! 

Ter afsluiting was er een theeceremonie; lang zouden we nog nadenken 
over de grillige vormen van de theedroesem op de bodem van ons 
kommetje. Na een warm afscheid van de familie Kurokawa gingen we op 
weg naar de volgende stad. 

Hirado 
Na een lange bustocht reden we over een soort "oranje Golden Gate 
bridge" en kwamen om ca 17.00 uur aan in Hirado, de stad waar de 
Nederlanders 400 jaar geleden officieel toestemming kregen van de shogun 
om handel te mogen drijven met Japan. We zouden eerst een ontmoeting 
hebben met Akira Tanzawa en vertegenwoordigers van de HIRA 
Organisation plus een aantal journalisten. 

Na een korte introductie werden we gevraagd om ons persoonlijke verhaal 
te vertellen. Bijna allemaal hebben we dat gedaan; ieder op zijn eigen 
manier en het was een dramatische en ontroerende gebeurtenis. Het is 
eigenlijk erg vreemd als je je realiseert dat je daar voor volstrekte vreemden 
over zoiets persoonlijks zit te vertellen. 

En dat we dat uiteindelijk ook hebben gedaan zegt veel. Sommigen van ons 
hebben zelfs zonder enige terughoudendheid gesproken over hun (vaak 
trieste) geschiedenis. Waar ik totaal niet op voorbereid was en wat mij voor 
altijd zal bijblijven is het feit dat ik een aantal toehoorders — vreemden voor 
mij - zag huilen toen ze onze verhalen aanhoorden; de tranen biggelden 
over hun wangen! 
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Tot dan had ik altijd het stereotype beeld gehad van de Japanner die uiterst 
beheerst is en nooit emoties zal laten zien. Nu zag ik met eigen ogen dat ze 
zonder enige schroom hun emoties toonden. Voor mij was dat niet alleen 
een enorme schok, maar gelijktijdig gaf het mij ook een gevoel dat wij 
wildvreemde mensen emotioneel hadden geraakt, omdat wij kennelijk 
beschouwd werden als een van hen en zij onze pijn en emoties voelden en 
deelden. Door dat besef werd ook ik ontroerd, want was dat niet precies 
waar ik naar op zoek was 	herkenning en erkenning? 
Die woordeloze uitingen van emotie en compassie hebben mij persoonlijk 
bijzonder veel gedaan. Dat heeft bijgedragen aan het onbenoembare 
gevoel dat een stuk van de puzzel van m'n leven op zijn plaats is gevallen. 

Ik merkte dat het voor ons een enorme opluchting en bevrijding was om 
daar ons verhaal te vertellen; je voelde de spanning daarna bij ons 
afnemen. Toen kwam Joyce aan in Hirado samen met Ralph. 

Ze arriveerde nog net op het einde van deze samenkomst en kon vol trots 
en overgelukkig haar verhaal aan ons en alle aanwezigen vertellen, dat zij 
het graf van haar vader had bezocht en nota bene twee Japanse 
halfzusters heeft ontmoet. Dat gaf natuurlijk een positieve boost aan de 
hele groep. Die avond en ook de dagen daarna hebben we er nog veel over 
gepraat. De avond werd afgesloten met een voortreffelijk diner in een 
traditioneel ingericht hotel — Kishotei — waar iedereen alle emotionele 
gebeurtenissen van die dag op uitgelaten wijze met elkaar deelden en 
vierden. 

Het was laat toen Johan, Wim en ik nog even de onsen in het hotel 
bezochten; een heerlijke en typisch Japanse manier om zo'n enerverende 
dag af te sluiten voordat we gingen slapen op de zachte foetons. 

De volgende ochtend hebben we onder begeleiding van Yoshio Koteda 
(voorzitter, Hirado Tourist Organisation) een rondwandeling gemaakt door 
de oude stadsdelen van Hirado, een vriendelijk havenstadje met een 
enigszins landelijk karakter. We bezochten de oorspronkelijke Nederlandse 
nederzetting en het huis van de laatste gouverneur van de beroemde 
familie Matsura in de tijd van de shogun. 
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Zeer opmerkelijk was wel de plaats waar 3 verschillende religies (een 
boeddhistische tempel, een shinto-tempel en een kathedraal) "broederlijk" 
naast elkaar te zien waren. In de middag namen we afscheid van Ralph 
Schriock en Akira Tanzawa met zijn vrouw en vertrokken we naar de 
volgende plaats. 

Nagasaki 
Al vaker had ik er over gehoord, maar nu hebben we persoonlijk kunnen 
ervaren dat het in Japan 's avonds veilig is op straat. Na het diner besloten 
we nog wat te gaan wandelen. Het was rond 22.00 uur en al slenterend 
door de lege winkelstraten kwamen we uiteindelijk aan op een soort 
esplanade die aangelegd was boven een druk verkeersplein vlakbij het 
centraal station. 

Opnieuw stelden we met verbazing vast dat het overal zo schoon was. Een 
jonge man speelde op een gitaar en was uit volle borst aan het zingen (er 
lag geen hoed met munten!). We zaten op een bankje met elkaar te praten 
en luisterden tegelijk naar de jongen die best aardig kon zingen. Iets 
verderop lag een man in kostuum languit op een bankje te slapen/rusten. 

Een paar tienermeisjes liep langs in schooluniform. Groepjes jongelui zaten 
her en der rustig met elkaar te kletsen en te lachen, mensen slenterden op 
hun gemak rond, er was geen luidruchtig rumoer 	 er heerste rust. 
En iedereen voelde zich zo volkomen op z'n gemak. 

Een ambtenaar van de stad begeleidde ons de volgende ochtend toen we 
een krans gingen leggen bij het monument in het Peace Park. Daar werd 
ruim 60 jaar geleden op 750 meter hoogte een plutoniumbom tot ontploffing 
gebracht met een verwoestend effect voor bevolking, stad en land, toen en 
nog vele jaren daarna. Na de kranslegging hadden we een kort onderhoud 
met de burgemeester en enkele ambtenaren. 

De burgemeester was nog relatief jong en had ooit in Nederland 
gestudeerd. In de vergaderzaal hing een Nederlands schilderij aan de 
muur. Daarna een bezoek aan het War Memorial Museum, dat een "must" 
is voor iedereen. De wens van het Japanse volk: "dit mag nooit meer 
gebeuren" is volkomen terecht. 
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Deze verschrikkelijke en dramatische gebeurtenis in de geschiedenis van 
de mensheid heeft zeker langdurige traumatische ervaringen achtergelaten 
in de Japanse samenleving. De stemming was bedrukt en ik voelde me 
aangeslagen. Opnieuw kwam ik mentaal in een spagaat,... ...... 	ook dit 
was het land van mijn vader. Na een bezoek aan het voormalige eilandje 
Dejima werd de dag afgesloten met een bezoek aan een uitkijkpunt boven 
op een berg waar we — bij de ondergaande zon - genoten van het 
schitterende panorama van de stad met z'n haven en de zee met wat 
eilandjes voor de kust. 

Kyoto 
De oude hoofdstad van Japan heeft op mij een enorme indruk 
achtergelaten. De stad heeft karakter, mooie brede lanen met veel bomen 
en groen en ontelbare historische plekken en gebouwen. 

We hebben een aantal bijzondere plaatsen bezocht, waaronder het Gouden 
Paviljoen en de 1001 Boeddha's in de Sanju-sangen-do tempel. Verder 
hebben we kort een kijkje kunnen nemen in de schilderachtige geishawijk 
Gion. 

Gelukkig had onze gids voor ons wat ruimte ingebouwd in het overvolle 
programma en konden we eindelijk gaan shoppen en souvenirs kopen. Tot 
dat moment hadden we geen tijd daarvoor gehad. En overal werden we als 
Japanners aangezien, aangesproken en behandeld; niet even voordringen 
om een verkoper aan te spreken maar gewoon net als iedereen netjes 
wachten achter de streep voor de kassa (in een groot warenhuis waar we 
een reserve accu voor een fototoestel gingen kopen); 	 
herkenning en erkenning! 

En als al bleek dat we de taal niet machtig waren, werden we nog steeds 
met hetzelfde respect behandeld. Het gaf ons het gevoel niet op te vallen in 
de menigte, een te zijn met die massa en dus deel te zijn van het Japanse 
volk. Voor het eerst vallen we niet op en op zich is dat al een bijzondere 
gewaarwording. 

De 2e  avond in Kyoto was er een welkomstparty voor ons georganiseerd 
door dhr. en mevr. Yoshioka. Bijzonder hartelijk werden we ontvangen door 
een delegatie van de Japan-Netherland Cultural Centre. 
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In ontspannen en informele sfeer en onder het genot van een exquis diner 
werden er die avond vriendschapbanden gevormd. Iedereen gaf ons echt 
het gevoel dat we welkom waren en ons vooral thuis moesten voelen ("this 
is your fathers land; this is your home"). 

Deze welgemeende hartelijkheid en warmte die ik overal heb aangetroffen 
is voor mij een erg belangrijke onderdeel geweest van de hele reis. Het gaf 
me werkelijk het gevoel van "thuiskomen" en "erbij te horen". 

Tokyo 
Een wereldstad met een inwoneraantal van ruim 16 miljoen mensen (alleen 
Tokyo City). Het uitzicht op de skyline(s) vanuit de Tokyo Tower was 
indrukwekkend, net als het Zojoji tempelcomplex vlak naast ons hotel, de 
openingsfestiviteiten van het Sumoseizoen, de boottocht naar Asakusa en 
de schilderachtige winkelstraat bij de Kaminari-mon. 

Ook hadden we nog een formeel bezoek aan de Nederlandse 
Ambassadeur, zijn echtgenote en enkele ambassade medewerkers. Al snel 
bleek het een zeer informeel en "gezellig op de koffie" bezoek te zijn. De 
ambassadeur vertelde ons dat hij in Indonesië heeft gewoond en een 
Japanse grootmoeder heeft, waarmee hij aangaf hoe goed hij onze situatie 
en de zoektocht naar onze identiteit begreep. 

Namiko had die dag gebruikt om onder begeleiding van Noriko lto 
het graf van haar vader in Fukushima 
te bezoeken. Ondanks de twijfels die zij vooraf had, kwam ze 
bijzonder voldaan en gelukkig terug en gaf 
aan eindelijk "vrede" gevonden te hebben. 

Onze laatste avond in Japan werd afgesloten met een afscheidreceptie, die 
ons door MOFA werd aangeboden. We waren stomverbaasd om zoveel 
gasten te zien; een forse delegatie van de Nederlandse ambassade, 
diverse vertegenwoordigers van POW Search Network Japan en van 
Sakura City en uiteraard waren ook medewerkers van MOFA zelf 
aanwezig. Met verschillende mensen hebben we kennis gemaakt en 
gesproken over onze reis. Zelf heb ik ondermeer goede contacten kunnen 
leggen met een aantal dames van POW. 
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Namens onze groep werden Joyce en ik door MOFA in de gelegenheid 
gesteld om ons verhaal te vertellen. Niet alleen hebben we het gehad over 
de vaak trieste verhalen van vele lotgenoten, maar vooral ook aangegeven 
dat er ook positieve resultaten te melden zijn zoals het vinden en bezoeken 
van de graven van hun vaders door Namiko en Joyce (en het contact met 
haar halfzussen). 

Daarnaast hebben we aangegeven dat deze reizen tevens waardevol zijn 
zowel voor het zoeken naar de persoonlijke identiteit als het creëren van 
wederzijds begrip tussen Nederland en Japan. We hebben dan ook een 
dringend beroep gedaan op voortzetting van deze reizen in het belang van 
de leden van Sakura en JIN. Nadat we van iedereen afscheid hadden 
genomen, hebben we nog tot heel laat onze ervaringen en belevenissen 
van die enerverende avond en de reis met elkaar gedeeld. De volgende 
dag zouden we weer terug vliegen naar huis. 

Terugblik 

Het heeft lang geduurd en mij ontzettend veel moeite gekost om een 
verslag te schrijven van deze reis die ik met 4 andere lotgenoten heb 
mogen maken naar het land van onze vaders. De afgelopen maanden heb 
ik ermee geworsteld; zo kende ik mezelf niet. Erover praten is zoveel 
gemakkelijker. Elke keer als ik wilde beginnen dwaalden mijn gedachten af; 
het leek wel een soort van "writers block". 

Kennelijk speelden mijn emoties en de verwerking van de reis zo'n 
dominante rol dat ik mijn gedachten bij dit onderwerp niet goed meer kon 
ordenen. Heb ik onvoldoende geleerd met mijn emoties om te gaan? Ik ben 
toch westers — bijna als een nuchtere Nederlander — opgevoed? Is dit echt 
het resultaat van die opvoeding? Of is het dan toch toe te wijzen aan het 
Indische in mij of mijn Japanse genen (zijn het misschien de kami's van 
mijn voorvaderen die eindelijk de vrijheid hebben gekregen na jarenlange 
onderdrukking)? 
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Zijn dit de gevolgen van het verwerkingsproces waar anderen (voor mij) me 
al voor hebben gewaarschuwd en waar zij ook last van hebben gehad? Ik 
dacht dat het mij niet zou overkomen. 

Deze reis van mijn leven heb ik samen gemaakt met Joyce van Eldik, Paula 
(Namiko) Sanches, Johan Adi en Wim Van Geenen. 

In het begin verliep de samenwerking nog een beetje schoorvoetend omdat 
we elkaar nog niet kenden. Maar na de eerste volle dag in Mizumaki 
(evaluatie na het diner met de Kurokawa's) was de sfeer al zeer 
vertrouwelijk. We hadden onze verhalen verteld aan onze gastheren zowel 
een op een als publiekelijk via de speeches. De onderlinge band begon 
heel snel te groeien, want we deelden zonder schroom onze ervaringen, 
belevenissen en emoties met elkaar. Onze persoonlijke verhalen hebben 
we uitvoerig en openhartig met elkaar gedeeld, sommige waren erg triest, 
andere weer hoopvol. Nog heel vaak zouden we dat doen tijdens deze reis. 

Degene die in de put zat of twijfels had werd door de rest opgevangen, 
maar gelukkig hebben we ook ontzettend veel om en met elkaar kunnen 
lachen. Door deze reis zijn wij op een bijzondere manier met elkaar 
verbonden. De ervaringen en emoties die we samen hebben beleefd en 
gedeeld tijdens die allereerste kennismaking met het land van onze vaders 
zijn uniek en zullen ons altijd bijblijven. 

Het Ministerie van Buitenlandse zaken van Japan wil ik van harte bedanken 
voor deze unieke reis naar het land van mijn vader en in het bijzonder dhr. 
Akira Miki van de Japanse Ambassade te Den Haag voor zijn medewerking 
en bemiddeling. In het kader van de zoektocht naar mijn "roots" ben ik de 
Stichting Sakura erg dankbaar dat ik deze reis heb mogen meemaken. En 
uiteraard zou deze reis niet zo zijn verlopen zonder de uitstekende 
begeleiding van onze reisleidster Akiko Kishimori. Tenslotte wil ik de 
begeleiding en hulp van Ralph Schriock en Noriko lto bij het bezoeken van 
de graven in Beppu resp. Fukushima vooral niet vergeten. 

Rob Sipkens 
december 2009 
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Kranslegging bij het monument van Mizumaki 

Ontvangst door de burgemeester van Nagasaki 
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Links Hidetoshi Kurokawa voorzitter van MIA, rechts Ralph Schriock 
de man die ons in Japan helpt. 

Een kind van een vader. 

Het is na de tweede wereldoorlog in Indonesië een chaos. Van alle 
mannen en vrouwen die ooit met elkaar getrouwd waren of relaties hadden, 
brak er voor een groot aantal een onzekere toekomst aan. 
Velen kwamen niet terug uit de Japanse gevangenissen of uit de gebieden 
waar zij als krijgsgevangenen werden gehouden. 

En dan ook nog de bersiap tijd die zovele slachtoffers vergde onder de 
vooral indo bevolking, want daar hadden de Indonesiërs het meest op 
voorzien. 

De vrouwen die de kampen hebben overleefd, de internerings ellende 
hebben doorstaan, wachtte een tijd van onzekerheid aan met betrekking 
tot, hoe nu verder, heb ik mijn man, geliefde etc. terug. 
Er waren ook vrouwen die door verkrachting, gedwongen prostitutie, al dan 
niet in ruil voor gewoon voedsel meestal voor hun kleine kinderen, zwanger 
zijn geraakt en kinderen hebben gekregen van Japanse soldaten, officieren 
enz. 
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Voor die vrouwen was de toekomst zeer onzeker, enerzijds is niet uit te 
leggen waardoor en wat voor omstandigheden ertoe hebben geleid dat zij 
een Japans kind hebben gekregen, en anderzijds het niet accepteren van 
het Japans/Indisch kind. 

Er zijn vele trieste gevallen bekend van kinderen die als vuil werden 
beschouwd. 
Daarbij zijn er ook gevallen waarbij het kind wel werd gedoogd maar wel 
met een onzekere toekomst, de goede gevallen zullen wij hier niet 
bespreken want die zijn er ook. 

Als ik over mijzelf, mijn geschiedenis moet vertellen doe ik dat in fases, 
omdat het voor mij van recente datum is dat ik te weten ben gekomen dat ik 
ook van Japanse afkomst ben. 
Het heeft mijn leven getekend, en veel wat ik als kind niet kon verklaren is 
nu duidelijk. 

Ik ben een kind van wie mijn ouders en familie verzwegen hebben dat ik 
een kind ben van een Japanse officier, waarmee mijn moeder ooit een of 
andere relatie heeft gehad. 

Hoe dat zit is nooit duidelijk geweest, zij is er niet meer. Ik zal haar er nooit 
op veroordelen. Hoewel ik het wel erg jammer vind dat men niet gewoon 
openlijk was geweest, wat veel ellende had kunnen worden voorkomen. 

Het begon op jonge leeftijd, ik kan vanaf mijn tweede jaar terugdenken. 
Dat noemt men uitzonderlijk, echter ik heb die mogelijkheid en dat is niet 
altijd leuk. 
Het maakt het leven moeilijker dan het geweest zou zijn indien ik mijn jeugd 
had kunnen vergeten. 

Op mijn tweejarige leeftijd kwam mijn stiefvader in mijn leven. Ik herinnerde 
het mij heel goed, want voorheen leefde ik met mijn zuster en moeder in 
een klein vertrek, met daarin een groot bed, een klein bed en een soort box 
waarin ook mijn matrasje in lag. 
Ik kan nog alles in detail beschrijven. 

De man kwam binnen en ik moest gelijk papa tegen hem zeggen. Ik vond 
het toen maar heel vreemd en het heeft lang geduurd voor ik aan de 
situatie gewend was. 
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De man op zich was afstandelijk maar probeerde rationeel te zijn en zich 
aan te passen aan de situatie met daarbij denk ik, met de liefde voor mijn 
moeder als drijfveer. 
Hij was afstandelijk als vader, heb vanaf het eerste begin een afstand 
gevoeld. Hij was wel vader voor mij en mijn zuster, maar dan rationeel. 
Het was vreemd om te leven met een persoon die zo ineens jouw leventje 
binnenkomt en blijft als tweejarig kindje. 

Mijn eerste Sinterklaas cadeautje was een chocolade letter en een 
roodgeel, groene appel van marsepein. 
Ik was te klein om het in eens te eten en hij brak de letter in stukjes, sneed 
de appel in stukjes en deed het in een wekflespot zodat ik er iedere keer 
een stukje van kon eten. 

Dat was een gebeurtenis wat diepe indruk op mij heeft gemaakt en sinds 
die tijd hou ik van marsepein en zoek nog steeds naar de smaak van toen 
en kijk altijd even stiekem in de winkels naar zo'n rood/geel en groene 
appel. Ik kan het niet meer vinden helaas. Voor het gezin was hij 
voorbeeldig, in de zin van zijn verantwoording nemen, hij leerde mij over 
het geloof en wees dan naar de hemel en als driejarig kind zag ik drie 
figuren vanuit de hemel naar mij kijken, twee mannen en een vrouw. Het 
was een vredig gevoel en ik was er niet bang voor. 

De jaren vorderden, mijn relatie met mijn stiefvader was emotioneel nooit 
erg close geweest, hij voelde zich sterk verantwoordelijk voor ons als gezin, 
waaruit op mijn vijfde jaar een broertje werd geboren en twee jaar later een 
zusje. 

Daarmee was zijn aandacht en emotionele binding natuurlijk meer gericht 
op zijn eigen bloed. 

De verhouding met mijn stiefvader werd allengs moeilijker, wij konden het 
niet goed met elkaar vinden, enerzijds zocht ik de genegenheid die ik niet 
ontving, anderzijds waren de explosies als ik met hem in conflict raakte zo 
heftig dat je kon spreken van ongecontroleerde mishandeling. Ik voel nog 
steeds de woede en frustraties van een man die de Birma spoorweg 
ellende heeft overleefd en daardoor eigenlijk zwaar getraumatiseerd was. 

Ik verdenk hem dat hij het zonder te beseffen op mij afreageerde, en altijd 
was mijn moeder daar om er tussen te springen. Dat gaf natuurlijk 
problemen tussen hun. 
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Er was een keer dat hij mij bijna verzoop in de badkamer, waar wij zoals 
zovele huishoudens een bak met leidingwater hadden waarop men het 
water over je heen gooide om af te spoelen. 
Dat vergeet ik nooit meer. 

De trauma's hadden ook effect op de mishandeling van zijn eigen bloed 
maar die waren minder heftig dan bij mij het geval is geweest. Ik had een 
band met hem die bestond uit angst. 
Ik was echt bang voor hem, en dat heeft niets met respect te maken. Angst 
is het goede woord. 

Genegenheid was er voor mij niet echt, als mijn stiefvader met zijn zoon 
stoeide en ik kwam er bij dan was het gelijk afgelopen, dat wekte bij mij 
teleurstelling op. 

Ik had nog meerdere teleurstellingen in de loop van mij opgroeien. Van zijn 
familieskant werd ik nooit geaccepteerd. Dat voelde je als kind, vooral als 
mijn kleine stiefbroertje wel alle aandacht, genegenheid en giften kreeg. Ik 
kreeg ze wel, maar dan alleen als ik er toevallig bij was en dan misschien 
een tiende van wat de ander kreeg als goedmakertje. 

Zo zijn er verschillende zaken waar ik tegen aanbotste, resultaat was dat ik 
in mijn puber jaren zeer opstandig was en de conflicten alleen maar 
scherper werden en het gezin er soms zwaar onder te lijden had. 

Ook herinnerde ik mij dat er ergens in mijn zevende levensjaar een conflict 
was en hij mij vuile Jap noemde. Ik dacht dat het een gewone scheldnaam 
was, naderhand kan ik het allemaal verklaren. 

Ik kon het verklaren omdat ik kortgeleden van een 83 jarige tante van mij 
die haar geweten wilde sussen en alles heeft opgeschreven, mij de 
waarheid heeft verteld. 
Het was een schok voor mij, want ik had altijd gedacht dat een man van 
Duitse afkomst mijn biologische vader was, ik draag zijn naam en het was 
mij zo verteld. 

Deze ontdekking gebeurde mij toen ik voor de militaire dienstplicht keuring 
in een zaal zat met honderden ander jongens mijn huidige Duitse achter 
naam hoorde roepen. 
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Ik reageerde niet omdat de naam mij niet bekend in de oren klonk, maar 
werd het duidelijk gemaakt toen een of andere bulderende sergeant naast 
mij beval om te reageren. 

Sindsdien heette ik anders dan de naam van mijn stiefvader die ik tot mijn 
18e  jaar heb gedragen. 

Nu is mij duidelijk hoe de geschiedenis van de tweede wereldoorlog 
voortleeft in mij. Het heeft van mij een persoon gemaakt die afstandelijk is, 
niet echt met mensen echte vriendschappen kan sluiten, behalve met 
diegenen die ik mijn volle vertrouwen kan geven. 

En dat zijn er weinig. 
Daarbij heb ik in de naoorlogse periode, in het bijzonder bij het gedwongen 
vertrek vanuit Indonesië ook nog persoonlijke leed moeten meemaken 
waardoor ik nu als erkend oorlogslachtoffer door het leven ga. Ik kan niet 
normaal functioneren zoals iemand anders die deze trauma's niet heeft 
beleefd. 

Mijn stiefvader veranderde toen ik ging trouwen en kinderen kreeg, hij was 
de beste opa ooit voor mijn kinderen. Mijn verhouding met hem was wat 
intenser, en als schoonvader was hij perfect. 
Helaas heeft hij het niet lang mogen meemaken, hij kreeg een beroerte en 
stierf aan de gevolgen daarvan. 

Ik huilde echt op het moment dat wij zijn kamer moesten uitruimen in het 
verpleegtehuis de dag na zijn overlijden. De man die mij tegen wil en dank 
heeft moeten opvoeden, kon niet anders zo zijn, daarvoor heeft de 
geschiedenis en het lot gezorgd. 
Op mijn manier heb ik toch van deze man gehouden en in mijn diepe 
belevenis is hij toch mijn vader geweest en is het nog. 

En wat mij betreft, ik heb niet alleen pech gehad, het leven heeft ondanks 
alles toch hele mooie kanten. Het is alsof het drietal wat ik als kind in de 
hemel zag, mij mijn hele leven begeleiden. Stiekem wordt ik door alle 
hindernissen en teleurstellingen geleid. Altijd is er weer een goede afloop 
na heftige teleurstellingen in het leven. Ik heb niet één, maar drie 
beschermengelen. 
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Dat heb ik overgehouden van het moment toen mijn stiefvader mij de hemel 
toonde en de namen noemde van de Schepper, zijn Zoon en Maria. Hij was 
katholiek en altijd zoekende geweest naar de waarheid. 

Ik heb een stiefvader, slachtoffer van de Japanse terreur in Birma als 
krijgsgevangene, en een biologische vader, een Japanse officier wiens 
naam ik nu ken maar nooit heb ontmoet. 
Ik heb in de loop van mij leven drie vaders leren kennen, twee ervan niet 
persoonlijk. 

Toch ben ik ondanks alles een kind van een vader geweest. 

Albert van Prehn. (ICM moderator) 11 november 2009. 

Voor u gelezen Speciale Editie ttsevier' 

"Ons Japan" 

Not done: een klont wasabi in de sojasaus oplossen. 

Wasabi is in de mode. Zelfs de eenvoudigste middenklasse- restaurants 
serveren tegenwoordig gerechten met wasabi- mayonaise of in andere 
sausen verwerkte wasabi. 
Soms lijkt het vooral om de groene kleur te gaan van wat ze als wasabi 
presenteren. 

En inderdaad, als je in de keuken zou kijken, zou je zien dat ze blikjes 
poeder gebruiken waar met grote letters, "wasabi"op staat. De poeder moet 
nog met water tot een soort pasta worden aangemaakt. Of anders zijn het 
wel tubes die je niet meer hoeft aan te maken. 
De inhoud van die blikjes en tubes is nooit zelfs maar in de buurt gekomen 
van echte wasabi. 
Het is vaak grauwe mierikswortelpoeder waaraan kleurstof en andere 
hulpmiddelen zijn toegevoegd. 

De meeste Nederlanders hebben nog nooit wasabi geproefd. Zeker 99 
procent van de hier verkochte wasabi is nep, ook bij de Japanner. 
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Als een restaurant echte wasabi heeft, reken dan maar dat ze dat laten 
zien: fraaie kegelvormige groene wortels van een moerasplant die voor je 
ogen worden geraspt, liefs op een stuk haaienvel, romigste rasp. 

De wetenschap begint zich steeds meer te buigen over de medische 
eigenschappen van wasabi. 
Er schijnen vooral antiseptische kwaliteiten aan te kunnen worden 
toegekend. 

Daarom zouden Japanners wasabi het liefst bij rauwe vis serveren. 
Er bestaat trouwens een Japanse wasabi - etiquette, vooral bij sushi. 
Het is barbaars om een klont wasabi in soja saus op te lossen en daar 
herhaaldelijk je sushi in onder te dompelen. 
Beschaafde Japanners laten wat op de rijst smeren en dopen dan de 
viskant in wat pure sojasaus. 

Johannes van Dam. 

Voor u gele zen .AD tekst Inger Waring 

Nederlanders zijn direct, eerlijk en missen soms een beetje tact. 
En dan die verjaardagen 	 
Wat voor ons normaal is, kan voor immigranten erg vreemd zijn. 
Een van hen vertelt wat zij van ons vind. 

Kimiko Kawabata (63) uit Japan. 37 jaar in Nederland. 

"Ik heb geleerd wat directer te zijn 

"Ik was 26 jaar toen ik naar Nederland kwam en had nooit verwacht dat ik 
zo lang zou blijven. Ik ben nog steeds niet op Nederland uitgekeken. De 
Nederlandse cultuur is in veel opzichten een tegenpool van de Japanse. 
Nederlanders zijn vrij en heel los in de omgang. 
In Japan zijn er juist strikte regels en beleefdheidsvormen waar je je aan 
dient te houden. 
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Na al die jaren heb ik geen moeite mij als Nederlandse te gedragen. Ik heb 
geleerd om wat directer te zijn, zonder brutaal over te komen. Daar zijn 
Nederlanders soms een beetje onhandig in. 

Mensen hebben het vaak over aanpassen en dan word ik gek aangekeken 
als ik zeg dat ik me niet heb aangepast. Zo noem ik het tenminste niet. Ik 
ben nog steeds dezelfde, maar heb simpelweg geleerd hoe ik hier het fijnst 
kan leven. 
Ik voel me in beide landen thuis maar Nederland voelt prettiger omdat ik 
hier mijn zoon, mijn werk, mijn vrienden en mijn eigen huisje heb. 
In sommige situaties val ik nog steeds terug op Japan. Ik heb bijvoorbeeld 
een groter vertrouwen in de Japanse gezondheidszorg. Als ik ernstig ziek 
zou worden, dan wil ik nog steeds het liefst terug naar Japan". 

Gedicht voor u gelezen 

"VERLOREN" 

Ik laat en liet hem nooit in de steek 
Maar toen plots na één steek 
Was het over en uit 
Ik bleef maar zoeken en zoeken 

Een lange weg naar de hemel 
Iemand naar wie ik zoekt 
En na lang zoeken nog steeds niet gevonden 
Maar ik wist dat ik het kon 

En dan na vele jaren te hebben gezocht 
Is het toch gekomen dat ik het mocht 
Ik mocht bij hem zijn 
Dat gevoel vond ik fijn 

Want na al die lange jaren 
Had ik nooit gedacht 
Dat ik ooit nog bij hem kon zijn 

Alba 
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Dit gedicht sprak mij aan, omdat het aan mijn zoektocht herinnert. 
Gevonden en meteen verloren. 

Namiko 

Evaluatie japanreizen 2002/2009 

In de afgelopen jaren hebben Sakura mensen deel mogen nemen aan een 
reis naar Japan. Dit werd ons aangeboden door de Japanse regering. Bij 
iedere reis hebben wij standaard de volgende procedure gevolgd. Het 
benoemen van een woordvoerder van de Sakura deelnemers, de 
voorbereiding van onze mensen (informatie algemeen en ervaring 
uitwisseling met de groep die het jaar daarvoor ging en een evaluatie. 
Schriftelijk en een evaluatie bijeenkomst. 

Op 17 oktober 2009 hebben we weer een evaluatie bijeenkomst gehouden, 
maar dan met de reizigers van de jaren 2002-2009. 

Wij hebben de volgende aandachtspunten naar voren gebracht. 
1. Motivatie, 
2. Verwachting 
3. Indrukken 
4, Terugblik. 
5. Samenvattend. 

De aanwezigen hebben eerst schriftelijk bovenstaande punten 
beantwoord. Vervolgens werd plenair deze punten besproken. Uit 
dit geheel is onderstaande samenvatting gekomen. Let op, het is 
een bijna woordelijke weergave. Niet geschreven vanuit 
grammaticale juistheid, maar wel vol met emoties en wat zo wordt 
gevoeld. 
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Motivaties: 
1. Het land van je vader leren kennen 
2. Cultuur en natuur 
3. Een indruk hoe het leven van je vader zou kunnen zijn geweest 
4. Herkenning te vinden 
1. Om achter de eigenschappen van mijn vader (Japanse) te komen. 
2. In bezit te komen van een foto van mijn vader 
3. Cultuur en natuur te leren. 
1. 	Omdat ik er als kind heb gewoond. 
1. Zoeken naar mijn roots. 
2. Zoeken naar mijn identiteit. 
3. Het land van mijn vader leren kennen. 
1. Ik kon mijn vaderland zien 
2. Het graf van mijn vader zien 
1. 	Omdat het land van mijn vader is. 
1. Het land te leren kennen. 
2. Ruiken aan de cultuur van mijn biologische vader. 
1. 	Deelnemen en zien en beleven en leren met de emoties om te 

gaan die jaren opgesloten zaten, 
1. Het land van herkomst te zien. 
2. Japanse mensen zoals mijn biologische vader proberen te 

begrijpen. 
1. 	Voelde een aangeleerde vijandigheid tov Japanners en daar wilde 

ik van af. 
1. De kans om mijn halfbroers/halfzusjes te ontmoeten. 
2. Het land zien van mijn biologische vader en familie 
3. Cultuur, het leven van de mensen, proven, meemaken en toetsen 

aan de Japanse genen die ik wel degelijk voelde in mij. 
1. Erkenning 
2. Cultuur 
3. Verbondenheid 
4. "zwarte gat "opvullen van mijn afkomst. 
1. 	Het verwerken van mijn getraumatiseerde verleden. 

Verwachtingen. 
1. Zal ik iets van mijn Japanse kant vinden. 
2. Herken ik iets van mijn Japanse kant. 
1. 	Ik hoop het graf van mijn vader te zien. 
1. 	Ik ben aan het graf van mijn vader geweest, ben gelukkig en heb 
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vrede 
1. Niet veel van verwacht. 
2. Gewoon alles over me heen laten komen, verder zit er niets anders 

op. 
1. 	Boven mijn stoutste verwachtingen 	9  	? 
1. 	Erf gespannen over wat ik daar te zien zou krijgen. 
1. 	De verwachting is uitgekomen. Het heden vervangt het verleden. 
1. 	Begrijpen en voelen waarom ik altijd anders heb gevoeld dan mijn 

familie en zo vele anderen. 
1. 	Zelf acceptatie en daarna beter in je vel zitten, nadat je het land 

heb gezien van je biologische vader. 
1. 	Het vinden van herkenning en erkenning, een stukje "thuis". 

Indrukken. 
1. Japan is voor mij thuiskomen. 
2. Veel herkenning en erkenning van het half Japans zijn. 
1. De ontmoetingen met mijn halfbroer was erg emotioneel. 
2. Dat de Japanners een gedisciplineerd en ordelijk volk is. 
1. 	Onherkenbaar, niet meer zoals voor de oorlog 
1. Hartelijke en welgemeende vriendelijkheid/ontvangst. 
2. Niet opvallen in de menigte. 
3. Behandeld worden als Japanner. 
1. Ik heb een goede herinnering. 
2. Heb weer een land. 
1. Ik vind het een mooi en bijzonder land. 
2. We moeten veel leren van hun. 
1. Een heel fijne indruk. 
2. Jammer dat je niet echt goed kennis met het volk kan maken.. 
1. Voelde me thuis. 
2. Verbazing over de netheid (schoon) van het straat beeld. 
3. Orde. 
1. De hele reis met de EKNJ groep was zeer indrukwekkend en over 

trof mijn verwachtingen, 
2. Nagasaki en Hirosjima hebben een hele diepe indruk gemaakt 
3. Openbare gebouwen en wegen waren zo schoon. 
4. Japanse mensen zijn zo gedisciplineerd 
5. De trein gin zo snel en stipt. De hele Japanse cultuur is zo.. 
1. 	Een andere cultuur bijzondere mensen, hoge beschaving, 

fijnzinnigheid. 
1. Fijne en intense indruk heeft Japan op mij gemaakt. 
2. Een soort thuiskomst en zekere herkenning. 
1. 	Waren heel goed en mooi. 
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2. 	Zag erkenning en herkenning. 
1. Indruk van de Japanse reis, wat ik totaal niet had gedacht zoals de 

ideeën van mijn grootmoeder. 
2. Maar zeer positief. 

Terugblik. 
1. Een hele fijne tijd. 
2. Je hele gevoelsleven door elkaar geschud. 
3. Een immens groot land met heel veel cultuur en anders zijn dan wij, 

maar ook weer niet. 
1. Een emotioneel en onvergetelijke reis. 
2. Een reis die goed en harmonisch georganiseerd is zowel door 

Sakura als in Japan. 
1. 	Ik vond het met Nanny en Yoko heel fijn, dat stukje Nippon, fijn 

weer een keer terug te zijn geweest. 
1. Een indrukwekkende reis. 
2. Mooi land. 
3. Aardige mensen "warmte"- erkenning. 
4. Herkenning van persoonlijke karaktertrekken 
5. "stukje "thuiskomen 
6. Japanse emoties. 
1. 	Jammer dat de begraafplaats niet te vinden was. 
1. Een heerlijke tijd. 
2. Vrede met mijn vader en mijn familie. 
1. Mijn zoektocht is niet gestild. 
2. Reis brengt een beetje rust in mijn gemoed. 
1. De reis van mijn leven. 
2. Nog meer verbondenheid met mijn lotgenoten en medereizigers. 
1. Terugdenken met veel genoegdoening 
2. Het hebben van weemoed. 
3. Reis aller reizen. 
1. Een bijzondere ervaring, diepgeraakt. 
2. Gezien wat er ook voor mij mogelijk zou zijn geweest. 
1. Altijd een prettig gevoel als ik er aan terugdenk en hoor over de 

Japanse cultuur. 
2. Ik denk er altijd met een gelukkig gevoel aan terug. 
1. 	Dankbaarheid dat ik "die kans "heb gekregen. 
1. Zeer positief over het geheel. 
2. Je hebt ze gezien. 
3. Uit de geschiedenis heb je mee gekregen dat het een 

oorlogszuchtig volk is. 
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4.  Merk je nu niets van. 

Samenvattend. 
1.  Ben blij het land van mijn vader in vogelvlucht te hebben gezien. 
2.  Denk altijd met heimwee terug aan de reis. 
3.  Volgens de mensen daar heb ik meer Japanse genen in me dan 

dat ik zelf gedacht had. 
4.  Voor hen was het herkenbaar en niet aangeleerd. 
1.  Het was twee vliegen in 1 klap. Ten eerste een emotionele 

ontmoeting met mijn halfbroer en een foto van mijn vader 
ontvangen. 

2.  Een klein beetje indruk gekregen van de Japanse cultuur. 
1.  Een mooie reis met lachen en tranen. 
2.  Het was fijn weer thuis komen. 
1.  Een (groot) deel van de puzzel is op z'n plaats gevallen en dat 

geeft een tevreden gevoeld. Geeft geestelijke rust. 
2.  Contacten gemaakt en vrienden gekregen in Japan. Dat geeft een 

extra goed gevoel. 
3.  Een mijlpaal in mijn leven en staat voor een heel nieuwe fase in 

mijn leven. 
4.  Dit soort reizen heeft een enorme waarde en moet gecontinueerd 

worden. 
1.  Japan is een erg mooi land. 
2.  Er4g jammer dat mijn vader me niet uitnodigde om naar Japan te 

komen. Zo kon ik mijn vader zien. 
1.  Ik wil graag weer terug. 
2.  Bedankt bestuur van Sakura en Japanse regering. 
1.  Ondanks dit alles heb ik het op prijs gesteld dat de Japanse 

regering ons dit heeft laten proeven en hoop hiermee dat anderen 
ook de kans krijgen. 

2.  Het heeft mij in ieder geval goed gedaan. 
1.  De grondigheid-grundlichkeit- van de organisatie zowel hier als in 

Japan. 
2.  Diepe gevoelens losgemaakt naar mezelf, mijn afkomst, de 

lotgenoten, de cultuur, dus alles. 
3.  Goede ervaringen doorgeven aan omgeving en familie. 
1.  Wat ik tijdens de reis allemaal gezien en meegemaakt heb was 

eigenlijk een bevestiging van mijn Japanse genen. 
2.  Het was een fantastische reis. 
3.  Ik hoef mij niet meer te schamen voor mijn Japanse afkomst en ben 

toch ook wel trots op het stukje Japans in mij. 
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4. 	Ik wil nog een keer terug. 

	

1. 	Gevoelsveranderingen. 

	

2. 	Positieve ervaringen. 

	

3. 	Gevoelsrijker geworden. 
1. Het was een prachtig geschenk voor mij. 
2. Toch begrijp ik nog steeds weinig van de Japanners. 
1. Heb door deze reis nieuwe hechtte vrienden er bij gekregen. 
2. Terugkijkend naar een korte maar heel fijne vakantie en 

verwerkingsreis naar Japans. 
1. Blij de reis te hebben meegemaakt (ups en downs) erg belangrijk 

voor de groep. 
2. Heb goed met de groeps leden kunnen opschieten, maar na de reis 

weinig meer van ze gehoord. 

Uitspraken plenair gedaan. 
1. Geen familie band meer met de familie in Japan. 
2. Herkenning en erkenning. 
3. Andere kijk op je leven op de maatschappijpositieve kijk. 
4. Rustgevoelens gekregen. 
5. Therapeutische werking van de reis. 
6. Ook wel teleurstellingen in bepaalde opzichten. 
7. Fijne kennismaking. 
8. Vinden van rust, vrienden, een toegevoegde waarde. 
9. Zijn ook maar gewone mensen. 
10. Wederzijds begrip. 
11. Reis van je leven 
12. Bijzondere reis 
13. Open ontvangst door de familie 
14. Prachtig 
15. Fijne indruk 
16. Grote ervaring 
17. Thuiskomst. 
18. Schoon. 
19. indrukwekkend 

Richard Volckmann 
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Mer dan mijn reactie op de bijeenkomst van afgelopen zaterdag. 

Vond t erg gezellig elkaar weer terug te zien. We hebben weer veel kunnen 
praten over "onze reis". en hebben onze ervaringen met de mede 
lotgenoten kunnen uitwisselen. 
Eerst mijn eigen ervaringen en dan met elkaar de vijf punten uitgebreid 
bespreken. Grappig om te zien dat ondanks ieder zijn eigen mening en 
gevoel we heel veel overeenkomsten hadden met elkaar. 

Ook ik had net zoals Mike dat zei heel sterk dat gevoel van elkaar missen 
toen ik weer terug in Nederland was. 
De saamhorigheid en t begrip voor elkaar was heel uniek, en heeft een 
onlosmakelijke band geschept. 

Ook mede daardoor voel ik dat er veel veranderd is in mijn leven. Ben erg 
emotioneel geworden en kan dit nu ook toelaten. Met het hard op voorlezen 
kwamen die gevoelens dan ook weer volop naar boven. 

De tranenkraan staat nog steeds open maar voel ook daarbij die opluchting 
dat niemand dat erg vindt en dat er begrip voor wordt getoond. 
Jammer, heel jammer dat ik de enige was van ons ploegje, had dit ook 
graag met hen willen delen. Maar al met al was t een fijne middag en 
bedank ik jullie daar hartelijk voor. 

Groetjes van Yoshi Stephan/Gout 

.7gEWPEXICT.Vg 4 mei 2009 

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei, gedenken we iedereen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, in anders oorlogssituaties en bij 
vredesmissies is omgekomen. 
Het jaarthema voor 2009 is: "vrijheid en identiteit" 

Vrijheid is een veelzijdig begrip. Daarom stelt het Nationaal Comité 4 en 5 
mei iedere 5 jaar een thema vast om richting te geven aan herdenken en 
vieren. Van 2006 tot en met 2010 is dit thema: "vrijheid maak je met elkaar" 
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Daarmee wil het Nationaal Comité benadrukken dat vrijheid geen gegeven 
is, maar het resultaat van inspanningen van mensen, van ons allemaal dus. 

In de Nieuwe Kerk te Amsterdam sprak Wim de Bie in zijn voordracht over 
hoe hij als kleuter de oorlog had meegemaakt in Den Haag. Hij liet ook 
fragmenten zien uit één van zijn TV programma's. Daarin was te zien hoe 
hij met zijn moeder in de trapkast zat om te schuilen voor het gevaar van 
mislukte lanceringen van de Duitse V2 raketten. Vele tientallen burgers 
kwamen hierbij om. 

Het Nationaal Jeugdkoor o.l.v. dirigent Wilma ten Wolde bracht de verkorte 
voordracht van de Bie die door de componist Matthias Kadar en de Bie op 
muziek was gezet, ten gehore. 

Ook heeft Kadar de tekst van "is dit een mens" van Primo Levi op muziek 
gezet. 

Op de Dam ging Burgemeester Job Cohen tijdens zijn toespraak in op het 
jaarthema. Hij sprak over de mensen die gevochten hebben voor de vrijheid 
waar wij in Nederland nu in Leven. Een citaat uit zijn toespraak is: 

Wij die niet in oorlog zijn, volop in vrijheid leven in een rechtstaat, waarin 
wet en recht in gelijke mate voor een ieder gelden, voor ieder mens. Vrij 
binnen de grenzen van de rechtstaat. In zo'n staat heerst niet alleen de 
vrijheid, maar ook de vrede 

Het gedicht op de Dam werd uitgesproken door Manon Slob. Deze 18-
jarige uit Overijssel won met haar gedicht "Steeds Opnieuw" de jaarlijkse 
dichtwedstrijd: "Dichter bij 4 mei " 
"De tijd heeft de stad verlaten. Waar blijft de toekomst. Op een plek waar 
alles stilstaat. Wanneer komt de toekomst. Als je dromen vermoord." 

De indrukwekkende herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam werd 
bijgewoond door H.M. de koningin, prins Willem Alexander en prinses 
Maxima. 

Hun aanwezigheid is altijd zeer te respecteren, maar vooral dit jaar na de 
"aanslag" op 30 april van dit jaar in Apeldoorn. 
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Daarmee wil het Nationaal comité benadrukken dat vrijheid geen gegeven
is, maar het resultaat van Ínspanningen van mensen, van ons allemáaTous.

ln de Nieuwe Kerk te Amsterdam sprak wim de Bie in zijn voordracht over
hoe hij als kleuter de. oorlog had meegemaakt in Den Haag. Híj liet ook
fragmenten zien uit één van zijn TV programma's, Daarin wàs te-zien hoe
hri met zijn moeder in de trapkast zat oó te schuilen voor het gevaar van
mislukte .lanceringen van de Duitse V2 raketten. Vele tientallón uurgeis
kwamen hierbijom.

Het Nationaal Jeugdkoor o.l.v. dirigent wilma ten wolde bracht de verkorte
voordracht van de Bíe die door de componist Matthias Kadar en de Bíe op
muziek was gezet, ten gehore.

ook heeft Kadar de tekst van "Ís dit een mens" van primo Levi op muziek
gezet.

9p 9" Dam.ging Burgemeester Job cohen tijdens zijn toespraak in op het
jaarthema. Hij sprak over de mensen die gevochten hêbben voor de vríineia
waar wij in Nederland nu in Leven. Een ciiaat uit zijn toespraak is:

wj. die niet in oorlog zijn, volop in vrijheid leven in een rechtstaat, waarin
wet en recht in gelijke mate voor een ieder gelden, voor ieder mens, Vrij
binnen. de grenzen van de rechtstaat. ln zo,i staai heerst nÉt atteen oé
vrijheid, maar ook de vrede

Het gedicht op de Dam werd uitgesproken door Manon slob, Deze 1g-
jarige uit oygrijgset won met naaige'dictrt "steeds opnieuw,; àe 1aárliit<se
dichtwedstrijd: "Dichter bij 4 mei,,
"De tijd heeft de stad verlaten, waar blijft de toekomst. op een plek waar
alles stilstaat. wanneer komt de toekomét. Als je dromen vérmoord.,,

De indrukwekkende herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam werd
bijgewoond door H.M. de koningin, prins willem Alexandár en prinses
Maxima.

Hun aanwezigheid is altijd. zeer te respecteren, maar vooral dit jaar na de
"aanslag" op 30 aprilvan dit jaar in Apeldoorn.
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Bij de Nationale Herdenking op de Dam waren dit jaar 20.000 mensen 
aanwezig. 64 Amsterdamse schoolkinderen legde ter afsluiting van de 
kranslegging bloemen bij het monument en openden daarmee het defilé 
voor alle aanwezigen. 

Namens de Stichting Sakura hebben de lotgenoten Ernst Duyshart en Mike 
Gill een krans bij het monument gelegd. 

Bron : Diverse internet publicatie's 

A.D. Zijderveld 

Op 21 oktober j.1 kregen wij van zijn executeur testamentair bericht van het 
overlijden van de heer A.D.Zijderveld te Gorinchem. De Heer Zijderveld 
was op 1 okt j.l. overleden. 
Op 20 september j.l.ontmoette ik hem bij de Jin Relatiedag en wij hadden 
nog over onze bijeenkomst van 17 okt. j.l. Hij was van plan te komen maar 
het lot heeft anders beslist. 

De heer Zijderveld heeft altijd een speciale plaats bij Stichting Sakura. 
Ik had hem voor het eerst ontmoet bij zijn lezing over zijn kamp jaren in 
Indonesië in het Go — Centrum te Amstelveen. 

Hij was altijd zeer vriendelijk en verontschuldigde zich dat hij zowel bij 
Sakura als Jin was aangesloten. Zich altijd bescheiden en verontschuldigen 
opstellen, genieten van kumpulans, Indische hapjes en eten. 
Zo wil ik ( ik denk velen van ons) hem ook herinneren 
Rust in Vrede. 

Nanny Gerressen 
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Hiroshi Kurukawa 

Beste vrienden van dhr Hiroshi Kurokawa, 

Op vrijdag 24 juli rond 15.30 uur is onze dierbare vriend dhr. Hiroshi 
Kurokawa in Mizumaki, Japan overleden. Hij heeft de afgelopen jaren een 
zware strijd tegen kanker geleverd. 

Vorig jaar september heeft hij bijzonder genoten van het bezoek van 
Sakura en JIN deelnemers aan Mizumaki. Ondanks zijn ziekte is hij daarna 
zelfs samen met zijn vrouw naar Tokyo gereisd om de twee recepties bij te 
wonen. "Het ontvangen van de mensen uit Nederland was voor me een 
wonderbaarlijke geneesmiddel ! I 

Ik kon doen wat ik graag wilde doen. Ik zal zorgen dat ik gezond genoeg 
ben om de laatste gasten volgend jaar (2009) te kunnen verwelkomen!" zei 
hij 	 toen. 

Maar sinds oktober vorig jaar is zijn conditie steeds slechter geworden. Hij 
kreeg meer pijn, geen eetlust, had constant een gevoel van 
oververmoeidheid. Hij lag vaker thuis in bed. Afgelopen juni werd hij voor 
de zoveelste keer opgenomen. Hij was zo zwak dat hij niet meer goed kon 
lopen, en had ook moeite om te praten. 
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Ik heb twee keer in juni en een keer in juli, namens ons allemaal, bloemen 
laten bezorgen. Hij moest weten dat wij steeds aan hem dachten. Telkens 
wanneer er bloemen bezorgd werden heeft zijn vrouw Kayoko gebeld om 
ons te bedanken. 

Hij was ontzettend blij en genoot ervan . Rond 18 juli heb ik hem gebeld. Hij 
klonk erg zwak, maar hij was heel blij mijn stem te horen. Om hem moed in 
te spreken vertelde ik hem dat er begin september weer 5 mensen van 
Sakura en JIN naar Mizumaki zullen komen. "0, dat is heel fijn. Maar ik ben 
bang dat ik hen niet fatsoenlijk zal kunnen ontvangen. Ik heb reeds 
geregeld dat mijn broers en de andere mensen goed voor hen 
zullen zorgen. Ze zullen, zoals de afgelopen jaren, een fijne tijd door 
kunnen brengen in Mizumaki. Ze hoeven zich geen zorgen te maken...." . 

Hij huilde, en ik ook. 
Op 24 juli, werd zijn toestand erg kritiek en de familie kwam van hem 
afscheid nemen. Hij is daarna heel rustig ingeslapen. 

(Yoko Huys) 

Namens het bestuur en aangeslotenen van Stichting Sakura wil ik langs 
deze weg onze grote dank uitspreken voor al dat gene wat de heer 
Kurokawa heeft gedaan. 

Ik ben in de gelukkige omstandigheden geweest hem in 2007 in Japan 
te mogen ontmoeten. Wij hadden geen contact in gesproken taal, maar 
lichaamsbeweging en gelaatsuitdrukking zeggen erg veel. 

Wat mij vooral op viel was zijn bescheidenheid. Zijn bescheidenheid kon je 
gewoon zien. Daar waar vaak mensen mooie woorden nodig hebben om 
zich te uiten, dat deed hij met zijn bescheidenheid. 

Ik verwacht ook niet dat er een gedenkteken of een apart hoekje voor hem 
zal worden ingericht. Mocht het toch komen, dan is het fantastisch. Hij zal 
het naar mijn idee ook niet nodig vinden. Hij deed het op zijn manier, in al 
zijn eenvoud. Hij deed het gewoon omdat zijn hart hem dat in gaf. 
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En laten wij zeker ook zijn echtgenote niet vergeten. Zij was niet altijd 
aanwezig bij de gelegenheden. Maar door hem de mogelijkheden te bieden 
daar wel bij te zijn, tekent ook dat zij achter haar man heeft gestaan. 

Kortom, eenvoud, bescheidenheid en een groot hart dat had de heer 
Kurokawa. 

Richard Volckmann. 
Voorzitter Stichting Sakura 

Kardinaal Peter Shirayanagi. 

Op 30 december 2009 is Kardinaal Shirayanagi overleden. 

Wij waren in de gelukkige omstandigheden hem een paar keer in 
Nederland te hebben mogen ontmoeten. Wat heeft hij speciaal voor ons 
betekent ?. 
Hij was en is de eerste hooggeplaatste kerkleider die het aandurfde om 
excuses aan te bieden voor de door Japan gevoerde oorlog. 
Dit werd hem vaak van officiële zijde niet in dank afgenomen. 

Richard Volckmann 
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13 maart 2010 vieren wij dat Stichting Sabra op 2 maart 
1995 is opgericht. 

Wij fiopen dit samen met u te mogen vieren. [Voteer vast 
de datum en mekft u aan. 

Wij fie66en een zaaltje gehuurd 6ij de Kumpufan in 
Bronbeek 

De uitnodiging wordt nog verzonden. 
'0 kunt dansen op de muziekvan 'Destination 65 ' 

Redactie: 
Nanny Gerressen 
Claudine Meijer 
Richard Volckmann 

"De bijdragen van de BankGiro Loterij en de Lotto maken het werk van het Nationaal Fonds 
voor Vrijheid en Veteranenzorg mogelijk ". 
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