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Boek over een oorlog en het leven daarna….  
 
Oorlog! Het heeft grote invloed op levens van mensen.  
 
‘De reis van Jacob’ is een waargebeurd levensverhaal van een kind van NSB-ouders. Jaap werd 
geboren in 1939. Hij emigreerde als tiener in zijn eentje naar Amerika, trouwde, kreeg kinderen en 
maakte carrière in de wapenindustrie. Het rijke en vrije leven beviel hem prima. Toch keerde hij ruim 
twintig jaar later terug naar Nederland en werd predikant. Wat bewoog hem daartoe?  
 
Het jongetje van toen is nu de 80 jaar gepasseerd. Ik interviewde hem meer dan dertig keer. Hij heeft 
een verhaal dat verteld moet worden, vind ik. Zijn verhaal raakt belangrijke gebeurtenissen in de 
geschiedenis. Het is een openhartig verhaal dat gaat over zijn leven, de hoogte- en dieptepunten, 
keerpunten, zijn geloofsdilemma’s en -ontwikkeling en tot slot de liefde.   
 
Jaap vertelde mij enkele jaren geleden dat hij kind was van foute ouders. Dat deed hij met enige 
aarzeling. Zijn toon was onzeker en ernstig tegelijk. De onthulling van Jaap, triggerde mij om meer over 
zijn leven te weten te komen en er over te schrijven. Ik had, voor zover ik wist, nog nooit iemand 
ontmoet die kind was van ‘foute’ ouders. Voor zover ik wist, want toen ik op onderzoek uitging bleek 
dat kinderen het geheim ‘foute’ ouders te hebben jarenlang met zich meedragen zonder dat ze dit met 
anderen durven te delen. Het kan dus zo maar zijn dat je er een kent, maar het niet weet. Naar 
schatting waren er na de oorlog zo’n 300.000 tot 750.000 kinderen van NSB-ouders, allemaal kinderen 
die nu ouder zijn dan vijfenzeventig jaar, sommigen al overleden.  
 
Dit boek neemt ons mee op de reis, die Jaap gedurende zijn leven aflegde en waarin hij zowel 
hoogtepunten als dieptenpunten meemaakte. Zijn verhaal begint bij een van zijn vroegste 
herinneringen. Hij vertelt over wat hij als kind van NSB-ouders meemaakte in de naoorlogse jaren, hoe 
sterk het gevoel ‘Ik hoor hier niet bij’ hem deed verlangen om te emigreren, op zoek naar een wereld 
waar hij wel geaccepteerd zou worden. Hij was nog geen twintig jaar oud toen hij in zijn eentje naar 
de Verenigde Staten emigreerde, weg van zijn ouderlijk huis. 
 
Het boek gaat over de psychologie van een miskend kind en is verweven met een inkijk in het leven 
van alledag in verschillende delen van de wereld. De hoofdpersoon maakt een ontwikkeling door van 
een buitengesloten en eenzaam kind naar een jongeman met een vrij en onbezonnen leven in 
Californië, waar de mogelijkheden onbegrensd lijken. Hij trouwt, krijgt kinderen en maakt carrière als 
ingenieur in de wapenindustrie. Het leven is er goed, erg goed in het altijd zonnige Californië, waar je 
’s middags kan skiën in de bergen en ’s avonds na de barbecue een duik in je zwembad neemt.  
 
Jaap en zijn vrouw maken in dit vrije leven een geloofsbekering mee en kiezen voor een andere 
manier van leven. Desondanks wordt Jaap geconfronteerd met een huwelijkscrisis, waarin de 
wanhoop hem aanvliegt. Juist in die wanhoop ontmoet hij God en leert hij wat onvoorwaardelijke 
liefde is. Hij gaat theologie studeren, wordt predikant en keert terug naar Nederland om daar het 
evangelie te verkondigen in een voor Nederland nieuwe kerkelijke gezindte. Als predikant raakt hij 
beknelt tussen kerkelijke discussies en juist dan steekt de last uit zijn kindertijd de kop op.  


