
Sinds anderhalve week woon ik in Aoto in het huis van Misao. We kennen elkaar via een 

gemeenschappelijke vriendin. Misao wilde een paar maanden in Nederland wonen en ik in Tokio, 

in verband met research voor een nieuwe documentaire. We besloten te ruilen van huis. Een 

week voordat Misao naar Nederland vertrekt, helpt ze me met mijn research. Ze introduceert me 

aan twee vrienden die betrokken zijn bij het onderwerp van de film. Tot ons beider vreugde 

openen zij beiden deuren waarvan wij dachten dat die gesloten zouden blijven. 

Onderwerp van de documentaire zijn Japanse kinderen die in weeshuizen en kindertehuizen 

opgroeien en in hoeverre deze kinderen staan  voor wat voor mij de Japanse cultuur is. 

Negentig procent van de kinderen  die in tehuizen opgroeien hebben ouders die om 

verschillende redenen voor hun kinderen niet kunnen of willen zorgen. Ze staan ze,met behoud 

van ouderschapsrecht, af aan een tehuis. De mogelijkheid op gezinshereniging blijft zo open 

maar tot hereniging komt het zelden: in de praktijk bezoeken de ouders hun kinderen weinig tot 

zelfs niet. Ongeveer 39.000 kinderen in Japan leven in tehuizen. Adoptie of plaatsing in 

pleeggezinnen komt mondjesmaat tot stand:jaarlijks worden gemiddeld 300-400 kinderen 

geadopteerd. Anders dan in het westen lijkt in Japan het belang van het kind  ondergeschikt aan 

dat van de ouder. 

 

Als de kinderen 18 jaar oud zijn moeten ze het tehuis verlaten, zelfstandig gaan wonen en in hun 

eigen levensonderhoud voorzien. Ouders of familie om op terug te vallen hebben ze niet , geld 

om een vervolgstudie te doen evenmin: de staatssteun stopt als de kinderen 18 jaar oud 

worden.  Ze moeten een plek zien te vinden in een maatschappij die ze niet kennen en 

waarbinnen ze een minderheid vormen bovendien. In de groepsgerichte Japanse maatschappij 

word je al snel sociaal uitgesloten als je 'anders ' bent dan de rest. Het is deze groep kinderen 

die de tehuizen moeten verlaten die mij in het bijzonder interesseren.   

 


