
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Kunihiko Iida.  
Ik kom uit Japan, maar ik ben 
geboren in het noordoosten van  
wat nu China (Mantsjoerije) is in 
1942.  

Ik leefde gelukkig met 
mama, papa en grote zus. 

Maar papa ging naar de oorlog en stierf…… toen beslisten we 

om naar mama’s geboortestad terug te keren, Hiroshima.  We 

hebben eerst heel lang en ver gestapt.  Toen we eindelijk 

aankwamen bij de haven, was er geen eten of drinken te vinden..  

Daarna namen we de boot en zijn naar Hiroshima gevaren. 

Om 8:15 ‘s morgens, op 6 Augustus 

1945, is er een atoombom gevallen op 

Hiroshima.  

Ik werd in de lucht geslingerd door de 

ontploffing. 

“Aaahh, help me!” 

Mijn mama en grote zus zijn gestorven door de 

atoombom.   Ik was toen drie jaar oud.   Ik werd ziek 

van de straling.   Ik had zware brandwonden  

                                    door de hitte van de bom.  

 

Mijn oma heft voor mij gezorgd, maar ik kon niet meer 

rechtzitten. 

Kort daarna is mijn oma overleden. 

Ik was helemaal alleen toen… 

Nederlands   

オランダ語 
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Dokter Kunihiko Iida is nu 75 jaar oud (2017).  

Hij heeft zijn eigen familie en is nog steeds zijn leraar dankbaar, 

Meester Fukuhara.  

Dokter Iida praat over zijn herinneringen aan de atoombom met 

kinderen in het Vredespark. Hij hoopt dat er een vredeszaadje 

mag ontkiemen in de geest van ieder van ons. 

Maar toen kwam mijn oom terug van de oorlog. 

Ik begon aan de lagere school en ik kreeg van                         

mijn oom een boekentas. Ik was zo blij. 

Jammergenoeg kon ik vaak niet naar 

school omdat ik ziek was, en zo kon ik vaak 

niet volgen in de klas.  Ik werd ook gepest met 

mijn brandwonden, maar... toch wilde ik nog 

graag naar school. 

Aangemoedigd door de woorden van mijn leraar, 

Meester Fukuhara, besloot ik om nog harder te werken. 

Ik studeerde elke dag.  

Uiteindelijk werd ik de beste leerling van de  school. 

Ik werd 13 jaar oud. Op een dag, toen ik meehielp met te 

kuisen op school, gaf Meester Fukuhara  me een compliment.  

        “Jongeheer Iida, ik zie dat je heel flink werkt. “ 

Het was de eerste keer in mijn leven dat ik een compliment 

kreeg! Ik was zo blij dat he leek alsof mijn hart straalde. 

 




