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UN-SEEN 
Living in a Warzone for 30 Years

Dertig jaar oorlogsgeweld tussen 1969 en 1999. 
Dat is leven met een constante dreiging van dood, verminking, verlies door geweld.

Dat is leven met de drama’s van een gewelddadige dood van je geliefden en het verlies van huis en have. 
Dat is tegelijkertijd ook het leven dat gewoon geleefd wil worden. 

En hoe kom je dan als mens, als familie, als gemeenschap tot het delen van herinneringen daaraan, 
het verdriet en het trauma onder ogen zien? Herdenken, samen en alleen, geeft de overledenen 

de plek die ze verdienen.

UN-SEEN is een fotoboek over de Nget familie en hun connectie met de verschrikkingen 
die plaatsvonden in Cambodja van 1967 tot 1999. 

Het boek is de weerslag van een zoektocht naar betekenis, het naar boven halen van  
verdriet en rouw en naar verbinding tussen de vier overgebleven broers en zussen met 
hun moeder, andere familieleden en dorpelingen.

Het hart van het boek wordt gevormd door het bombardement op het huis van de 
Nget familie op 13 januari 1970. Zwart-wit foto’s van het hedendaagse dagelijks leven  
illustreren de ontberingen van de nu bijna 90 jarige moeder Khun Ann. Deze foto’s, 
vergezeld met korte passages, tonen het dramatische verlies van vijf jonge kinderen en 
het leed dat volgde tot de vrede van 1999.  

In 2018 heb ik twee reizen gemaakt naar de Nget familie in Bosthlan Village, Provincie 
Kompong Cham in Cambodja. Samen met Nget Vannarith, de jongste zoon, legde ik hun 
verhaal vast. Ik werp licht op een verhaal van bijna dertig jaar leven in een oorlogsgebied: 
de dreiging, het drama en het verlangen naar een gewoon leven. Een verhaal dat veel te 
lang verhult was in duisternis. 

In juni 2019 keerde ik terug naar de familie. Het eerste concept van het verhaal leidde 
tot een gesprek met andere familieleden. Het boek blijkt de sleutel tot het doorbreken van 
de stilte: voor het eerst in vijftig jaar delen de vier overgebleven broers en zussen hun  
herinneringen. De verschikkingen, tragedies en worstelingen: onmogelijk om te vergeten 
en tegelijk zo pijnlijk om te herinneren. Deze herinneringen maken eindelijk de puzzel 
complete en vullen een leegte. Dit alles leidde tot een sobere Boedhistische ceremonie bij 
het eenvoudige familie graf in november 2019. Een plaquette met alle namen van hen die 
zijn omgekomen wordt hier geplaatst.
 
Amsterdam, ...
Elly Valk



Samen beginnen Vann en ik een reis. Wat begint als een fotoproject over “tuk-
tuk chauffeur in Phnom Penh”, groeit uit tot een zoektocht naar verbinding 
en het blootleggen van verlies en verdriet dat begraven ligt op het erf van de 
boerderij van de familie in Bosthlan Village, Kompong Cham Province. 

Het doet mij pijn on Vann te zien, op zoek naar foto’s van de Vietnamoorlog,  
worstelend met beelden van toen. Hij deelt zijn verhaal met Westerse  
toeristen, neemt Amerikanen mee naar zijn dorp en laat hen de talloze  
bomkraters zien. Zijn verhaal is er een van Un-Seen ervaringen van een  
gruwelijke aard, die hem als baby werden gevoed. 

Datum start project



Onder de leiding van President Johnson beginnen de 
geheime bombardementen al in 1965. In de jaren die 
volgen stroomt de oorlog over in Cambodja. Terwijl 
Noord-Vietnamese eenheden door Cambodja reizen 
met voorraden voor de Viet Cong, zetten de VS en 
de geallieerden de achtervolging in. Acties die niet 
goedgekeurd zijn door het Amerikaanse congres. 
Later zouden president Nixon en de nationale  
veiligheidsadviseur Henry Kissinger Operation 
Menu ontwerpen. Het bewust bombarderen van het 
Oost-Cambodiaanse platteland. Verricht om het Ho 

UN-SEEN door het Amerikaans Congres en het grootste deel van de Westerse wereld.

Chi Minh spoor te vernietigen en te voorkomen 
dat het Noord-Vietnamese leger de Viet Cong 
in Zuid-Vietnam kon blijven bevoorraden. Ook 
deze invallen zijn niet aan het Congres bekend  
gemaakt. 
In de Westerse wereld is er weinig wetenschap 
van wat er gebeurd. De beschikbare beelden gaan 
voornamelijk over de wreedheid van de oorlog in 
Vietnam zelf. Mr. Kissinger vertelt de wereld dat 
de jungles slechts hele kleine gemeenschappen 
huizen – en nauwelijks burgers. 



Kaart samengesteld door Taylor Owen, 2012

ALLE LUCHTAANVALLEN – 4 oktober 1965 tot 15 augustus 1973

Bosth Lan village

In totaal waren 115,273 plekken het doelwit van bombardementen.
Het totaal aantal burgers dat als gevolg is omgekomen is moeilijk in 
te schatten. Sommigen zeggen 50,00 – anderen constateren dat er 

600,000 Cambodiaanse burgers zijn gedood. 



Bomkraters hebben zich gevuld met water. Cambodianen noemen ze AMERICAN PONDS
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MOEILIJK OM TE

VERGETEN
Khun Ann kijkt uit over haar erf – 
alsof ze al haar kinderen wil roepen.



Wanneer Vann en zijn moeder, Khunn Ann, hun verhaal met mij delen, wordt 
mij duidelijk dat het bombardement de kern van mijn project wordt. Ze  
houden geen tranen of emoties binnen. Vann helpt het verhaal vorm te geven 
door Khmer in het Engels te vertalen terwijl zijn moeder spreekt. 

ZWAAR OM TE

HERINNEREN



Gedurende nog twee reizen naar Cambodja ontmoeten de Nget familie en ik 

elkaar weer. Ze zijn uitnodigende en stellen zich open. We blijven praten over 

de gebeurtenissen van 13 januari 1970. Vann’s oudste broer, Thorn, en zijn 

zus, Ry, nemen deel aan het gesprek en voegen levendige herinneringen toe 

aan het verhaal. 

De eerste versie van het boek leidt tot meer gesprekken en wekt de interesse 

van meer familieleden en dorpelingen. Het verhaal van Vann is een sleutel 

die de familie de gelegenheid biedt zich voor elkaar open te stellen, terwijl ze 

de deur openen om broers en zussen te herdenken die zijn omgekomen in het 

oorlogsgebied. 
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Een vierde bezoek aan Cambodja legt het laatste stuk wanneer de familie een 
sobere ceremonie houdt bij het eenvoudige familiegraf. Elk van de familieleden 
die stierven worden op een plaquette genoemd die geplaatst wordt bij het graf. 

Ik hoop dat dit boek een sleutel kan zijn. Een sleutel die onze ogen opent, 
ons de vreselijke gevolgen laat zien die machthebbers kunnen hebben op  
zogenaamde ‘burgers’ en aan ons onthult wat de wreedheid van oorlog doet 
met mensen, families en gemeenschappen. 
 



Thy, 1953–1974        overleed als soldaat in Oudong 

Loon, 1956–1983      overleed met haar pasgeboren baby in Bosthlan Village 
    in een raketaanval van het Vietnamese leger

Hooch, 1958–1976    overleed als soldaat aan de Vietnamese grens
           
Rim, 1959–1970        overleed als gevolg van het bombardement op Bosthlan Village

Mom, 1960–1970       overleed in het bombardement op Bosthlan Village

Rourng, 1963–1970   overleed in het bombardement op Bosthlan Village 

Cham Rean, 1964–1970   overleed als gevolg van het bombardement op Bosthlan Village

Chhuch, 1967–1970     overleed in het bombardement op Bosthlan Village

Si Yeat, 1955-1976    overleed onder het regime van de Rode Khmer 

DE NGET FAMILIELEDEN DIE STIERVEN IN DE OORLOGSZONE



Het is de intentie om dit boek uit te brengen in 
Cambodja. Het verhaal hoort daar thuis. Naast de 
gruwelijke verhalen over de tijd van Pol Pot en zijn 
Khmer Rouge (1975-1979) hoort een verhaal uit 
de tijd die daaraan vooraf ging (1969-1975).

In de vele studies over de Khmer Rouge wordt 
ervan uitgegaan dat het juist het geweld van de 
115.273 bombardementen door de luchtmacht van 
de Verenigde Staten, de opkomst en groei van de 
beweging hebben bevorderd. De bombardementen 
zijn niet geautoriseerd door het Amerikaanse  
Congres en geïnitieerd door president Johnson, 4 
oktober 1965. De bombardementen op Cambodja 
zijn op initiatief van president Nixon en mr. 
Kissinger geïntensiveerd, carpet bombing the  
jungles van oostelijk Cambodja. Tevens vond er de 
invasie over land plaats in mei 1970.

Het is de intentie om dit boek uit te brengen in 
Cambodja. Het verhaal hoort daar thuis. Naast de 
gruwelijke verhalen over de tijd van Pol Pot en zijn 
Khmer Rouge (1975-1979) hoort een verhaal uit 
de tijd die daaraan vooraf ging (1969-1975).

Ook het Documentatiecentrum van Cambodja in 
Phnom Penh wilde het verhaal graag opnemen in 
de collectie en het laten vertalen in het Khmer. Het 
zal uiteindelijk beschikbaar worden voor scholen, 
bibliotheken en gemeenschappen.

In januari 2020 waren alle afspraken gemaakt: 
drukker, drukbegeleiding, overeenkomst met 
de boekhandel, een book launch in Meta House  
Gallery gelieerd aan het Goethe Instituut met  
expositie en een drietal kleine exposities in Siem 
Reap, Phnom Penh en Battambang. Een datum 
was geprikt in april 2020, ter herdenking van de  
invasie in Cambodja 50 jaar na dato.

In februari beweegt Azië al richting strikte  
maatregelen in verband met COVID-19 en voor 
ons ging in maart de wereld op slot. Het boek zou 
misschien gepubliceerd kunnen worden in oktober 
2020, 55 jaar na het allereerste bombardement op 
Cambodja. Het reizen over de wereld is helaas nog 
steeds niet mogelijk. Misschien ooit… 

Ik heb daarom besloten het boek in Nederland uit 
te brengen en per 1 april 2021 ligt het voor de  
verkoop bij de uitgever, Boekengilde.

De boekpresentatie vindt plaats op 28 april 2021 
in samenwerking met Pakhuis de Zwijger.  Middels 
Zoom zullen betrokkenen bij dit project, o.a. Luke 
Hunt (journalist voor Z.O. Azië), Nico Mesterharm 
(Meta House) en Bill Morse (Landmine Museum 
Siem Reap) uit Cambodja tevens aanwezig zijn. 

Een doos boeken is beschikbaar gesteld aan  
Monument Books in Phnom Penh en de  
opbrengsten zijn voor het Landmine Museum 
in Siem Reap, het museum gesticht door Aki Ra, 
de voormalig kind soldaat bij Rode Khmer en het  
Vietnamese leger die besloot dat wat hij aan land-
mijnen, heeft moeten leggen hij nu moest ruimen. 
Het museum wordt gerund door Bill Morse.

Een kleine expositie in het Meta House in Phnom 
Penh wordt  ingericht door Nico Mesterharm 
van 26 juni tot 9 juli als Covid-19 het toelaat. Er 
wordt in overleg met mensen in Phnom Penh nog 
gezocht naar een mogelijkheid om een boek te  
overhandigen aan de Minister van Onderwijs van 
Cambodja en de Ambassadeur van de Verenigde 
Staten in Phnom Penh. 

Amsterdam 21 maart 2021
Elly Valk

De gang van het boek UN-SEEN
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