Mijlpaal in WOII-verzoening tussen
Japan en Nederland.
Nederlands-Japans lesboekje over de Tweede
Wereldoorlog in Azië: hetzelfde verteld in twee
landen die ooit elkaars vijanden waren.
Onderwijs omtrent de Tweede Wereldoorlog verschilt
inhoudelijk tussen Japan en Nederland. Accenten liggen anders
gezien de verschillende rollen die Japan en Nederland als
tegenstanders tijdens de oorlog hebben gespeeld.
Het doel van het lesboekje is kinderen van 10-16 jaar in Nederland en in Japan te
vertellen wat er gedurende de tweede wereldoorlog in Zuidoost Azië gebeurd is, hoe de
oorlog zich ontwikkelde en hoe die tot een einde kwam. Bovenal gaat het boekje over
het lijden van mensen onder de oorlog aan beide kanten, het herdenken van dit alles en
het proces van respecteren, begrijpen en verzoenen.
Het verhaal wordt verteld aan de hand van de jonge Nederlandse marineman Johan die
onder slechte omstandigheden krijgsgevangene was in kamp Fukuoka-2 in Nagasaki. Hij
werd, samen met ~1300 andere gevangenen, gedwongen te werken op een scheepswerf
in Nagasaki en kwam na 3 jaar gevangenschap weer thuis in Nederland. Fysiek zonder
problemen maar wel met een impact op zijn verdere leven en dat van zijn familie en
gezin.
Slachtoffers van die oorlog en in een aantal gevallen ook nabestaanden, hebben het
veelal moeilijk, zoeken hulp of leren te leven met de gevoelens omtrent hetgeen hen is
overkomen.
Het is om die reden zo belangrijk een dialoog aan te gaan met Japanse inwoners oud en
jong om te komen tot eenzelfde perceptie omtrent het verleden, een dialoog die uitgaat
van herkenning, erkenning en wederzijds respect.
Een basis daarvoor wordt gelegd in de vorm van dit lesboekje met daarin hetzelfde
verhaal en dezelfde boodschap in het Nederlands en in het Japans. Het boekje is gericht
op vooral jonge mensen in de hoop dat dit bijdraagt aan de eerder genoemde verzoening
tussen mensen die ooit elkaars vijanden waren.
Het boekje wordt op Nederlandse scholen uitgereikt aan kinderen na een gastles
verzorgd door de auteur van het boekje. De ‘Board of Education’ van Nagasaki
prefecture in Japan krijgt het boekje binnenkort formeel aangeboden waarna het ook op
Japanse scholen gebruikt gaat worden.
Het uitkomen van het boekje trekt ook in Japan de aandacht. NHK-Nagasaki, de
regionale tak van de Japanse (inter)nationale omroep, heeft in haar reguliere uitzending
aandacht besteed aan het uitkomen van het lesboekje in beide talen. Ook is een
persconferentie belegd met daarin de presentatie en achtergronden van het boekje.

Het boekje is geproduceerd onder de auspiciën van de Stichting Dialoog NederlandJapan-Indonesië1 en kan in beide talen (en ook in het Engels) worden bekeken,
opgevraagd en/of gedownload via de bij het boekje behorende website2.
Het onderwijs wordt gegeven uit naam van de bovengenoemde Stichting Dialoog
Nederland-Japan-Indonesië. Een gastles kan direct worden aangevraagd bij de
contactpersonen genoemd onder dit bericht en ook via de Stichting Gastdocenten
Tweede Wereldoorlog3.
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