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Nieuwjaarsreceptie 2012  

Op 15 januari heeft de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden van Sakura en JIN. 

Het was goed bezocht en de sfeer was erg ontspannen en gezellig.  

Hieronder een korte reactie van Joke (Joshi) Stephan. 

Lieve Lotgenoten, 

Hier dan even een kleine reactie op de nieuwjaarsreceptie in de Bilt. 

Voor het eerst kennis gemaakt met de vele mensen van de vereniging "JIN" 

Van onze groep "Sakura" waren ook best veel mensen aanwezig!! 

Er heerste een ongedwongen en gezellige sfeer (hebben alle getoast op een goede 

samenwerking). En iedereen was in een goede stemming en blij elkander te kunnen zien. 

Kortom ik vond het fijn dat ik geweest ben en ik weer vele nieuwe gezichten (mensen) heb 

mogen ontmoeten! 

Dikke Kus en tot spoedig zientjes, Yoshi Yamada/Stephan-Gout 

  

Bovendien bleek het ook een erg nuttige bijeenkomst te zijn geweest. Op die dag werd bekend 

gemaakt dat 5 Japanse dames het plan hebben opgevat om een nieuwe stichting ten behoeve 

van zoekacties op te richten.  

Hierover later maar. 

 

Nieuwe mogelijkheid zoekacties Japanse vaders 

Op 18 februari j.l. was te Spijkenisse een thema bijeenkomst van Sakura en JIN betreffende 

de nieuwe mogelijkheid t.b.v. individuele zoekacties naar Japanse vaders. Bovendien werd 

een foto projectplan door Miyuki Okuyama gepresenteerd.  

 

Het programma zag er als volgt uit: 

- Inleiding, welkomstwoord Rob Sipkens 

- Rol en doelstelling van de nieuwe stichting (Ladies 5) 

Dr. Kaori Maekawa - historica en specialist op het gebied van archieven. 

Kaori hield een betoog wat de nieuqwe stichting met de voorlopige naam  “Ladies Five” 

(Kaori Maekawa, Aya Ezewa, Yoko Huijs, Miyuki Okuyama en Yukari Tangena) voor ons 

zoekenden zal kunnen betekenen.  

Stuk voor stuk zijn zij heel erg betrokken bij de mensen van Sakura en JIN. Er is dus primair 

sprake van een hoge betrokkenheid en gedrevenheid. Zij zien deze constructie als meest 

effectieve om ons zowel hier, maar ook in Japan (mogelijk om via via ook in Indonesië?) te 

kunnen helpen en meer mogelijkheden om nieuwe ingangen te creëren en “funding”’ te 

regelen. 

 

-Een op te zetten zoekactie zal vergezeld gaan worden door een communicatienetwerk, 

vertaalwerk, de rol van intermediair richting Japan ( de rol van de heer Uchiyama is nog niet 

uitgespeeld), er zal een website in het leven worden geroepen die in meerdere talen zal 

worden uitgevoerd.  
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http://www.yoshie.bz/sampl/flower/sakura/sakura010.html


Met klem benadrukte ze dat foto’s in het hele verhaal enorm belangrijk zijn. Aan uniformen 

kan ze zien tot welk onderdeel de betrokkenen hebben behoord en waarheen zij gerepatrieerd 

kunnen zijn. 

 

- De Japanse ambassade zal van de oprichting van de stichting op de hoogte worden gesteld. 

 

- Workshop  (vraag en antwoord) Dr. Kaori Maekawa 

Namens Kaori werd een documentenlijst van het verslagen Japanse leger en hun repatriatie 

vanuit Indonesië aan de Besturen van JIN/Sakura overhandigd. 

De lijst is afkomstig van het Nationaal Archief te den Haag. 

1.10.14 Algemene secretarie van de Nederlands-Indische regering en de daarbij gedeponeerde 

archieven (1942) 1944-1950. 

 

Zoekacties  Jan Pellegrino 

Jan Pellegrino gaf een college op welke wijze wijzelf een zoekactie kunnen opstarten. 

Natuurlijk is het gemakkelijker om een bundeltje informatie aan een instantie te geven met het 

verzoek om de zoekactie te beginnen en zelf achterover te gaan leunen. Hij gaf aan dat je de 

informatie die je bezit te archieveren. Het boek “Kinderen op Kousenvoeten” dat Jan schreef 

is een goed hulpmiddel. Het boek is te bestellen bij het secretariaat en kost slechts 

€ 12,50. Als je dit zelf niet wilt kopen leen het dan van een ander.  

Voor de  nieuwe zoekactie  hebben zich aangemeld: Claudine, Edward, Hanna, Harry,   

John, Joke, Joyce, Kees, Nettie, Rob. Degenen die op 18 febr.  niet aanwezig konden zijn 

ontvangen binnenkort meer informatie.  

 

Foto Projectplan – Miyuki Okuyama 

Miyuki is een afgestudeerd beeldend kunstenaar die in diverse landen expostities heeft 

gehouden. Zij wil ons, mensen met een Japans-Indische achtergrond fotograveren en 

interviewen. Voor het plaatsen van de artikelen en het tonen van foto’s wordt uiteraard vooraf 

aan de betrokkenen toestemming gevraagd.  

      Voor dit project hebben een aantal mensen zich aangemeld. Informatie volgt. 

 

Berichtje  van Yoko Huys 

Dag lieve mensen van Sakura, 

Bij deze wil ik jullie mededelen dat ik op 13 nov. 2011 aan het (interim) bestuur kenbaar heb 

gemaakt dat ik mijn functie als adviseur wilde neerleggen. Afgelopen jaren ben ik binnen de 

stichting zeer nauw betrokken geweest bij verschillende activiteiten, voornamelijk het 

contactleggen met Japan, en het introduceren en het uitleggen van de Japanse cultuur. Van 

deze taken nam ik afstand. Tevens heb ik duidelijk het bestuur aangegeven dat ik mezelf nog 

in wilde zetten om de zoekacties met dhr. Uchiyama voort te zetten zolang hij daarmee bezig 

blijft. (noot v/h bestuur: Gelet op de laatste stand van zaken m.b.t. de zoekacties is het bestuur 

er vanuit gegaan dat er geen activiteiten meer door dhr. Uchiyama zullen worden verricht )   

Deze boodschap was blijkbaar niet goed overgekomen, en in de laatste Sokuhoo stond: “Ook 

Yoko heeft het drukker gekregen met allerlei andere activiteiten en beëindigt haar 

verbindingsfunctie met dhr. Uchiyama” Dat was kennelijk een misinterpretatie van het 

bestuur geweest. 

Inmiddels is de oprichting van een nieuwe organisatie aangekondigd door 5 Japanse dames 

“Ladies 5” (Kaori, Aya, Miyuki, Yukari en Yoko). 
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Onderdeel van de activiteiten van de nieuwe stichting “Ladies 5” is het onderhouden van 

contact met dhr. Uchiyama. Dankzij deskundigheid van Kaori Maekawa kunnen de  

stopgezette zoekacties opnieuw worden gestart. Daarbij zal ondermeer worden samengewerkt 

met dhr. Uchiyama. 

Daar ben ik heel erg blij om, ook voor degenen die nog steeds opzoek zijn naar hun vaders. 

Kortom: ik ben niet meer direct betrokken bij Sakura maar blijf dichtbij jullie zolang ik iets 

voor jullie kan betekenen. 

Yoko Huijs - Watanuki 

 

Japanreis 2012 

Zoals bekend heeft de MOFA via mevr. Irina Nakanishi  JIN en Sakura gevraagd een 

gemeenschappelijke lijst potentiële kandidaten (plus reserves) aan te leveren. Een leuke maar 

toch ook wel een lastige taak voor beide besturen om kandidaten te benaderen en voor te 

bereiden op een droomreis.  

Ben je nog niet in Japan geweest en denk je in aanmerking te komen voor een reis of ken je 

een lotgenoot die zich nog niet bij ons heeft aangesloten laat het ons a.u.b. weten.  

 

Jaarlijkse bijdrage/donatie Stichting Sakura 

Uw jaarlijkse bijdrage/donatie (€ 35) kunnen wij heel goed gebruiken. 

Stichting Sakura rek. 315493844 (Rabo Zuid-West Drenthe – Hoogeveen) 

Arigato gosaimasu – Bij voorbaat dank! 

 

 

Uitgaan tips, boeken, films en nog meer cultuur … 

Japans cultureel centrum Shōfūkan 

Charloisse kerksingel 32-14 

3082 DB Rotterdam 

Binnenkort is de prachtige Japanse tuin te bewonderen.  

Het activiteiten programma  kunt u rustig bekijken op 

info@shofukan.nl   www.shofukan.nl 

 

Indisch Dagboek van de auteurs Willy en Ad Pomper. ISBN: 978-94-6176-757-

Belevenissen in Indië 1 mei 1941-2 februari 1946 

Met drie dochters en een zoon, leiden Jan en Geertje Pomper eind jaren '30 een gelukkig 

leven in het voormalig Nederlands-Indië. Aan dit geluk komt een eind door het begin van de 

oorlog in december 1941. De familie wordt opgesloten in verschillende Japanse 

interneringskampen, de zogenaamde Jappenkampen. Zoon Ad wordt, als hij net 12 geworden 

is, in zijn eentje naar een mannenkamp gebracht. Zijn moeder en drie zussen blijven achter in 

een vrouwenkamp, waar oudste dochter Willy een dagboek bijhoudt.  

Willy overlijdt in 1996 aan kanker. Ad besluit haar dagboek uit te werken en vult haar verhaal 

aan met zijn eigen ervaringen. Dit dagboek bevat het onwerkelijke oorlogsverhaal van een 

gezin dat probeert te overleven in onmenselijke omstandigheden.  

 

Indo Radio www.indoradio.nl 

Zoekt u iemand? Neem  contact op met Indo radio programma “ Indo vermist “ 
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Japanese prints exposition in Bonnefanten museum, Maastricht. 

マーストリヒトに在るボナファンテン美術館で能画家の月岡耕漁展を催しておりま

す。 

 http://www.bonnefanten.nl/nl/tentoonstellingen/tijdelijke_tentoonstellingen/de_schoonheid_v

an_stilte 

De Schoonheid van Stilte – Japanse prenten van Tsukioka Kōgyo 

17.01 – 08.04.12 

  

De Japanse percussiegroep Dadada Dan tourt weer door Nederland. 

Voor liefhebbers kijk op http://www.tenko.nl/speellijst om te zien waar ze optreden.  

 

Een prachtig filmpje waarin de tsunami-kinderen hun verhaal vertellen: 

www.youtube.com/watch?v=D_AxnoNrr_8&feature=youtu.be 

 

I WISH. 

Op 24 april brengt A film Distribution BV de film “I wish” uit 

van Hirokazu Kore-eda. De persvoorstelling is op 9 maart (12.30 uur) 

in Het ketelhuis Amsterdam. Info: Mariska Jauregui  
Hierbij wat meer informatie over de film:  
De 12-jarige Koichi woont met zijn moeder en grootouders in Kagoshima, in het zuiden. Zijn broertje 
Ryunosuke woont bij zijn vader in Hakata, in het noorden. De broers wonen sinds de scheiding van 
hun ouders apart van elkaar. Koichi heeft maar één grote wens en dat is een hereniging van zijn 
familie. Als hij hoort dat er een treinverbinding komt tussen de steden waar de broers wonen, gelooft 
Koichi dat er een wonder zal gebeuren wanneer beide treinen elkaar passeren op topsnelheid. Met de 
hulp van de volwassenen organiseert Koichi een reis met een groepje vrienden, in de hoop dat elk van 
hen een wonder zal meemaken dat hun moeilijke levens beter zal maken.  
A-Film Distribution B.V.      
Meeuwenlaan 98-100 | 1021 JL Amsterdam | The Netherlands 
Phone +31 20 344 51 63 | Cell +31 6 48 19 96 36| www.a-film.nl   
Nog meer info: http://nipponcinema.com/trailers/kiseki-trailer  
                        http://en.wikipedia.org/wiki/Hirokazu_Koreeda 
 

                    
 
 

Vergeet niet de bijlagen te openen, het is wel allemaal kortdag maar sneller konden wij de 

Sokuhoo niet gereed krijgen. Er kwamen steeds nieuwe berichten en uitnodigingen 

binnen. 

 
De redactie van Sokuhoo wenst u allen veel leesplezier. Mocht u vragen hebben schroom niet  

die te stellen. Deze Sokuhoo is  voornamelijk opgesteld door John de Lizer  die nu nog in 

Nederland is. Binnenkort vertrekken hij en zijn Joke naar warme streken (zuid Spanje). 

Hartelijke groet, ook namens het Bestuur en het Sakura team ! 

 

John de Lizer      johndelizer@gmail.com 

                           06.40004215 

Claudine Meijer cem-sakura@planet.nl  

                           0181-697663 / 620005 
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