
HET JAAR 2602
PERsoonliJkE gETuigEnissEn vAn EEn collEcTiEvE ERvARing

Ik wil niet meer zwijgen en denken: “Ach, soedah, laat maar”. Ik denk nu: “ Ajo, doe maar, perslah!”, 
en hier volgt dus mijn verhaal, meestal in doodsangst geschreven, op losse, nu vergeelde vellen 

papier, die ik in stilte, in het donker van een oude koffer verborgen hield. 



	 HET	JAAR	2602

 In het project HET JAAR 2602 vertellen de kinderen 

van weleer wat ze hebben meegemaakt tijdens hun verblijf 

in de Japanse burgerinterneringskampen. Het perspec-

tief van het kind is het uitgangspunt. Kinderogen kijken 

onbevangen het kamp in en al snel zijn honger, dood en 

gelaarsde soldaten net zo gewoon als handklapversjes en 

verstoppertje. Het kampleven wordt het gewone leven; 

de eerste werkelijkheid waarin je opgroeit. Het jaar 1942 

wordt het jaar 2602: de Japanse jaartelling.

De kern van dit project wordt gevormd door de interviews met een 
vijftigtal kinderen van toen over hun persoonlijke herinneringen aan de 
jaren in het kamp. Vijftig verschillende perspectieven op een collectieve 
ervaring in een oral history. Met elkaar vormen ze een gelaagd verhaal 
van een sterk onderbelicht en traumatisch hoofdstuk uit de recente 
geschiedenis.

HET JAAR 2602 wil de verhalen van deze kinderen behouden en toegan-
kelijk maken voor een breed publiek, in het belang van de mensen zelf, 
hun nabestaanden, die dit verhaal vaak niet eerder hebben gehoord, de 
huidige generatie scholieren voor wie dit een onbekende geschiedenis 
is en alle mensen die zich niet realiseren hoeveel mensen in Nederland 
als kind internering in een ‘jappenkamp’ hebben moeten meemaken.
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	 50	VERHALEN	EN	PORTRETTEN	
 HET JAAR 2602 is een multimediaal project, geïnitieerd door de 
Stichting Verfilming Japanse Burgerkampen 1942-45 en bestaat uit een lange 
documentaire, een website, een boek en een tentoonstelling. De website 
vormt de spil van het project, waarin alle media samenkomen. 

De kern van de website wordt gevormd door een grote verzameling inter-
views, met fotoportretten gemaakt door gerenommeerd documentair foto-
graaf Dana Lixenberg. Op de openingspagina van de site zijn alle 50 portret-
ten te zien. Achter ieder portret is een persoonlijk verhaal van herinneringen 
aan het kamp te horen. Door de foto’s aan te raken met de muiscursor 
verschijnt onder in beeld de naam van de geportretteerde samen met de titel 
van het bijbehorend interview en een plaats en datum. Vervolgens wordt 
de herinnering van een persoon geopend met een klik op een portret. Het 
portret wordt uitvergroot en de stem van de herinneringen begint te spreken 
(zie beeldconcept). De meest directe vorm van navigeren door deze verzame-
ling van verhalen is door van persoon naar persoon te schakelen en ieders 
verhaal apart te horen. Terwijl je naar het verhaal luistert, verschijnen meer 

foto’s van de verteller. Er ontstaat een relatie tussen het verhaal en de foto’s, 
die steeds blijft veranderen. Verder is het scherm leeg, op de naam van de 
spreker na en de namen van de kampen waar hij/zij als kind geïnterneerd is 
geweest en een paar noodzakelijke interface elementen.

Een alternatieve route om door de interviews te navigeren is een vorm van 
`dynamische montages’, waarbij de gebruiker een onderwerp kiest waarover 
hij/zij meer wil horen. Dan monteert een computerprogramma interview 
fragmenten op basis van inhoud. Na een interviewfragment over een bepaald 
thema, schakelt de computer automatisch over naar een ander interview 
waar een ander persoon over hetzelfde onderwerp of thema vertelt. Alle 
kinderen moesten tenslotte op appèl staan, gingen op transport en hadden 
honger. Zo ontstaan uit het materiaal nieuwe montages die inhoudelijke 
dwarsverbanden en grote lijnen in deze geschiedenis zichtbaar maken. De 
inhoud van de thema’s staan beschreven bij het hoofdstuk Documentaire.
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De andere onderdelen waaruit de website bestaat, zijn;
De documentaire •	 > de gehele 
film is, opgeknipt in inhoudelijk 
relevante actes, via de website te 
bekijken, evenals informatie over 
waar en wanneer de film te zien is.
Historische context •	 > een overzicht 
van historisch materiaal en feiten, 
chronologisch en thematisch 
geordend, is te raadplegen
Educatief gedeelte •	 > lesmateriaal 
en lesbrieven met suggesties voor 
gebruik van het project in het 
onderwijs
Achtergrondinformatie •	 > 
informatie over het project, de 
fototentoonstelling, sponsors, 
organisatie en links.

	 VERANTWOORDING		
 De vorm van de website is 
zo gekozen dat het medium internet/
computer transparant wordt gemaakt. 
Internet is een zenuwachtig en tech-
nisch medium met websites vol knop-
pen die je continue verleiden. Maar 
op deze site willen we rust creëren, 
met een minimum aan knoppen. Het 
wordt een autonome vorm; een `web-
documentaire’ of een `monument van 
mondelinge overleveringen’ over de 
Japanse burgerkampen. De bezoeker 
kan zich intuïtief door een grote ver-
zameling persoonlijke herinneringen 
en ervaringen bewegen. Dit brengt het onderwerp heel direct en persoonlijk 
tot leven voor een breed publiek. De objectieve historische context wordt 
naar de achtergrond verplaatst en de persoonlijke ervaring juist naar voren 
gehaald. De individuele verhalen samen vertellen een collectief verhaal: een 
gedeelde ervaring van een ontspoorde realiteit, een verstilde vorm van elkaar 
aanvullende getuigenverklaringen van een geschiedenis waarin het onwaar-
schijnlijke een feit werd.

	 DE	DOCUMENTAIRE	
	 Via de website is de documentaire, opgedeeld in thematische actes 
te bekijken. De film vertelt het verhaal chronologisch. Van een gelukkige 
jeugd -meestal alleen maar het begin daarvan- in Nederlands-Indië tot de 
terugkeer begin ‘46 of nog later naar Nederland. De actes worden telkens 
op een verschillende, maar wel vormvaste manier ingeleid. Zo is de opmaat 
voor de eerste acte, het begin van alles, tempo doeloe, een collage van ar-
chiefbeelden met onveranderlijk in elk shot een kind. Een blije tijd, een blije 
baby, een veilig huis een blije kleuter, een grote boom, drie bedienden, vier 
bedienden, vijf bedienden. Wij gebruiken hiervoor vooral familiefilms. Ter-
wijl de herinneringen in hedendaags Nederland worden verteld, geven dag-
boekfragmenten zicht op het hier en nu van het kamp. In de ik-vorm in de 
tegenwoordige tijd, afkomstig van kinderen tussen de vier en de twintig jaar 
oud en hun moeders.

Een paar hectaren kamp, een eiland, terwijl buiten de wereld onomkeerbaar 
verandert. Terwijl de herinneringen en dagboekfragmenten steeds meer fo-
cussen op wat in het kamp gebeurt, steeds meer naar binnen gericht zijn, 

gaan over een 
gestolen komkom-
mer, een gat in 
een hek, eiwit voor 
een ziek kind, is er 
buiten sprake van 
een voortdurende 
stroomversnelling. 
Met de bevrijding 
van augustus ‘45 
raken de twee we-
relden elkaar. Uit 
de (weliswaar on-
prettige, maar toch) 
zekerheid van het 
kamp worden de 

kinderen overgebracht naar een hotel, een tijdelijk verblijf of wat dan ook, 
waar ze vaak veel meer vogelvrij zijn. Dit is het moment van de grootste an-
ticlimax; het paradijs komt nooit meer terug. Langzaam groeit het besef dat 
alleen in Nederland nog plaats voor ze is. En daar wonen ze nu, de vertellers, 
daar liggen de dagboeken. Het heden van de film is Nederland. De herinnerin-
gen zijn gesitueerd in een wereld die er niet meer is, in het jaar 2602.
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	 THEMA’S	
Tempo Doeloe. •	 Een paradijs voor kinderen. Wandelen met vader, kerstmis in de 
tropen.
Oorlog in Nederland. •	 Dreiging veraf, in Indië is het veilig. Voorbereidingen, 
schuilhutten, zandzakken, angst.
Invasie en capitulatie•	 . De eerste kennismaking met Japanners. Een andere 
cultuur, vreemde mannen in huis. Eten met stokjes. De Japanse jaartelling.
Vaders en broers weg•	 . Gevangen in eigen huis. Het leven gaat door. 
Op transport•	 . Hete treinen, geen eigen huis meer. Eerste verschrikkingen, dood 
en intimidaties.

Het eerste kamp. •	 Het leven gaat door. Er is nog handel en contact met de 
buitenwereld. School zo goed en zo kwaad als het gaat. Vriendjes, vriendinnetjes, 
spelletjes.
Buigen voor de keizer. •	 Appèl. Straffen en angsten. Lijdelijk verzet. 
Onberekenbaarheid van de Japanner is het ergst.
Honger. •	 Honger maakt vindingrijk. Rijst per korrel eten, maakt minder hongerig.
Strohalmen. •	 Vasthouden aan rituelen, kerstmis, verjaardagen, kinderversjes, 
dunne verbindingslijntjes met de beschaafde wereld.
Hard werken. •	 Moestuin, keukendienst, vuiligheid en waardigheid. Persoonlijke 
hygiëne. Vliegen in een doosje.

Verhuizen. •	 Gesleur met mensen van de ene plek naar de andere. Kinderen 
met een bijzondere verantwoording. Volwassen op je achtste, tegen wil en 
dank.
Muziek. •	 Liedjes, een lichte noot, Corry Vonk, een violist.
Verlies van familie. •	 In de laatste maanden veel sterfgevallen. Honger, 
de driedaagse straf na Hiroshima. De Japanners willen aan de volledige 
vernietiging beginnen.
Voedselpakketten en de uitgestelde bevrijding•	 .
de Bersiaptijd. •	 Van vijand tot beschermer.
Weerzien. •	 Overlevenden vinden elkaar weer, langzamerhand en 

moeizaam.
Naar Nederland. Gevolgen. •	

Trauma’s. Een druppende kraan.

	 HISTORISCHE	CONTEXT		
 Tijdens de interviews worden kop-
pelingen naar historische achtergrond-
informatie of dagboekfragmenten aan-
geboden. Iemand noemt een historische 
gebeurtenis, een typisch kampverschijn-
sel of een historische persoon. Op dat 
moment kan de gebruiker van de site 
via een knop naar een korte leestekst of 
dagboekfragment over dat onderwerp. 
Ook koppelingen naar archieffoto’s, ar-
chieffilm en fragmenten uit de film/ do-
cumentaire kunnen op deze manier via 
de interviewmontages bekeken worden.

	 EDUCATIEF	MATERIAAL	
	 Nederlands-Indië tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is een onderwerp dat nog 

onvoldoende aandacht krijgt binnen het onderwijs. Lessen over de Tweede 
Wereldoorlog gaan meestal over Europa. Daarom worden er binnen HET JAAR 
2602 lesbrieven ontwikkeld voor verschillende niveaus: van basisonderwijs tot 
vmbo tot havo-vwo. Hoofddoel van de lesbrieven zal zijn dat jongeren door 
persoonlijke verhalen kennis nemen van en inzicht krijgen in het verloop van 
de Tweede  Wereldoorlog in Nederlands-Indië.

Mentaliteitsgeschiedenis krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Verhalen 
uit de eerste hand van mensen die het zelf allemaal (als kind) hebben beleefd. 
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Dat is bijzonder lesmateriaal. De verhalen gaan over universele thema’s als 
angst, dood, vriendschap, rechteloosheid enz. en hebben daarmee een dub-
bele educatieve waarde. Ze bieden een goed aanknopingspunt voor een klas-
sen–gesprek. Ook een koppeling met het heden (repatriëring als begin van de 
multiculturele samenleving) is goed mogelijk. Oral history biedt informatie die 
je niet op andere manieren kunt verkrijgen. Het geeft een levendiger beeld van 
het verleden en leerlingen kunnen zich beter voorstellen hoe het was. Met alle 
andere bronnen, informatie en context samen biedt het een breed perspectief 
op de oorlogsperiode.

	 BETROKKEN	INSTELLINGEN	EN	PERSONEN
 Stichting Verfilming Japanse Burgerkampen 1942-45 is initi-
atiefnemer en eindverantwoordelijke van het project. De stichting heeft ten 
doel het educatief inzichtelijk maken van de wederwaardigheden van bur-
gers tijdens de bezetting door Japan van het toenmalige Nederlands-Indië 
door middel van speelfilm, documentaire of docudrama. 

Stichting het Gebaar is als financier van de documentaire bij het project 
betrokken.

Stichting Gastdocenten WO II werkgroep Zuid-Oost Azië. Deze Stichting ver-
enigt ongeveer 120 personen die persoonlijk de Tweede Wereldoorlog in Ne-
derlands-Indië of elders in Zuidoost-Azië hebben meegemaakt. Deze Gastdo-
centen zijn als mede-oprichter betrokken bij de Stichting Verfilming Japanse 
Burgerkampen 1942-45 en een vertegenwoordiging van de stichting neemt 
zitting in de redactie van het project. 

Holland Harbour Productions produceert en coördineert het project 
HET JAAR 2602. Holland Harbour werd in 2000 opgericht door producenten 
Nadadja Kemper en Rob Vermeulen. Vanuit Rotterdam produceren zij sinds-
dien non-fictie, drama, animatie en nieuwe media. Holland Harbour staat 
voor kwalitatief hoogwaardige producties, die met succes wereldwijd worden 
vertoond. Sommige producties zijn na vertoning in Nederland verkocht aan 
Zweden, de VS, Duitsland en Spanje, andere producties wonnen prijzen tij-
dens filmfestivals in Madrid, Sydney en Parijs.

André van der Hout  is regisseur van het project. Hij heeft zowel op het 
gebied van historische documentaires als fictiefilms zijn sporen verdiend, 
wat onder andere blijkt uit de belangrijkste Nederlandse filmprijs Het Gou-
den Kalf voor zijn tweedelige documentaire ‘De Illusie aan de macht; 1412 
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dagen kabinet Den Uyl’ en de Nederlandse publieksprijs voor zijn speelfilm 
‘De Arm van Jezus’. In 2003 maakte hij samen met historicus Chris Vos een 
documentair tweeluik en een boek over de BVD: ‘De Geheime Dienst’. Samen 
met de andere redactieleden is André van der Hout verantwoordelijk voor de 
inhoud van de website.

Linda Lyklema is aangetrokken voor de interviews met de getuigen 
over hun herinneringen als kind in een kamp. Zij is een zeer ervaren 
regisseur, werkte o.a. voor VPRO’s Noorderlicht, het Klokhuis en maakte de 
documentaire ‘Een leven op zee’ over haar vaders ervaringen in Nederlands-
Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Antenna Men zijn de ontwerpers en bouwers van de website. Antenna- 
Men is een netwerk van gelijkgestemde ontwerpers en multimedia 
programmeurs die in wisselende samenstelling op projectbasis werken. 
Antenna-Men ontwierp en ontwikkelde de websites www.go-no-go.nl en 
www.sobluesoblue.nl rond de fotoprojecten van fotograaf Ad van Denderen 
in respectievelijk 2003 en 2008, en www.whymisterwhy.com voor fotograaf 
Geert van Kesteren over de oorlog in Irak in 2005 en www.jacquelinehassink.
com als vertaling naar het internet van de eveneens door Antenna-Men 
ontworpen en gebouwde Car Girls installatie die in 2007 in het Nederlands 
Fotomuseum werd gepresenteerd en die later in 2008 gaat toeren door de 
Verenigde Staten.

Dana Lixenberg fotografeert de portretten van de geïnterviewden op 
de website. Door haar boek United States (2001) met onopgesmukte 
portretten van beroemdheden zoals Sean Penn, Kathleen Turner en Whitney 

Houston werd zij bekend, maar Dana Lixenberg is in de eerste plaats 
documentairefotograaf. In de jaren 1997-2004 fotografeerde zij daklozen 
in Jeffersonville, Indiana (VS). Met haar respectvolle en geconcentreerde 
manier van fotograferen tilt Lixenberg hen boven hun mensonterende 
levensomstandigheden uit. 

Chris Vos is als redacteur bij het project betrokken en schrijft tevens het 
te verschijnen boek. Deze docent film, televisie en geschiedenis aan de 
faculteit Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit 
is auteur van ‘ Het verleden in bewegend beeld; inleiding in de analyse 
van audiovisueel materiaal’. Samen met André van der Hout maakte 
hij een documentair tweeluik met een boek over de BVD: De Geheime 
Dienst. Chris Vos zal ook de historische context van de website onder zijn 
verantwoordelijkheid nemen. 

Uitgeverij Malmberg verzorgt de verspreiding van de lesbrieven 
behorend bij het project. Malmberg is een toonaangevende uitgeverij 
in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en de beroeps- en 
volwasseneneducatie. Met inmiddels meer dan 2500 titels verzorgen zij 
lesmethodes voor een derde van het Nederlandse scholenbestand.
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De Soerat Pendaftaran, verplicht voor ƒ80,- aan te schaffen 

 

 

De	MS	Bloemfontein,	gebruikt	in	de	repatriatie	van	Nederlanders	vanuit	Australië



	 PUBLIEK	BEREIK	
	 HET JAAR 2602 heeft de ambitie om een breed publiek van verschil-
lende doelgroepen te bereiken via een multimediale aanpak van het project.
De documentaire HET JAAR 2602 gaat eind november 2008 in première. Op 
dat moment zal de website ook online zijn. In 2009 volgt op een strategisch 
gekozen tijdstip een grote publiekslancering.

Wij zijn in overleg met de Telegraaf. Zij zijn geïnteresseerd in een voorpu-
blicatie van het project in de vorm van een bijlage van de zaterdagkrant. 
Daarbij denken we aan een magazine met foto’s, de historische context en 
fragmenten uit de getuigenissen waarin wordt verwezen naar de website, de 
documentaire en de tentoonstelling. Met name de oorlogsgetroffenen, hun 
nabestaanden en geïnteresseerden hopen we via deze weg te bereiken.

Daarnaast wordt de documentaire ook via televisie vertoond en ons streven 
is het bovendien de film uit te brengen via de bioscoop. Scholieren van het 
basis- en middelbaar onderwijs zullen actief naar de website geleid worden 
via de lesmethodes van uitgeverij Malmberg.

Om het project tenslotte duurzaam toegankelijk te maken en te behouden, 
zoeken wij een eindstation van het project binnen bestaande en nieuwe 
Indische organisaties. Journalisten, wetenschappers, film- en documentai-
remakers, maar ook scholen en geïnteresseerden vinden ongetwijfeld hun 
weg daarheen zodra zij zich in het onderwerp verdiepen. Het Indisch Herin-
neringscentrum Bronbeek zou een geschikte locatie kunnen zijn. Een goede 
alternatieve locatie zou het Museon in Den Haag zijn, waar een permanente 
expositie Kind in oorlog een passende bestemming is.
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HOLLAND HARBOUR PRODUCTIONS BV / Willemskade 22 / 3016 DM Rotterdam / The Netherlands

T. +31(0)102331400 / F. +31(0)102331401 / Simone van den Broek (simone@hollandharbour.nl)


