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Verslag	2016	‘Stichting	Dialoog	Nederland-Japan-
Indonesië’	

	
	
Stichting	Dialoog	Nederland-Japan-Indonesië	
De	‘Stichting	Dialoog	NJI’	is	opgericht	in	December	2015	en	komt	voort	uit	de	al	
langer	dan	15	 jaar	opererende	en	niet	 geformaliseerde	werkgroep	Dialoog	NJI.	
Het	doel	 is	om	mensen	bijeen	 te	brengen	met	een	gemeenschappelijk	verleden	
m.b.t.	Nederlands	Indië,	de	tweede	wereldoorlog	en	de	periode	erna.	Deelnemers	
zijn	mensen	met	een	Nederlandse,	Nederlands-Indische,	Japanse	of	Indonesische	
achtergrond.		
	
Uiteindelijk	doel	is	om	een	verzoening	tot	stand	te	brengen	met	het	verleden	en	
met	 en	 tussen	 diegenen	 die	 vanuit	 een	 verschillend	 perspectief	 de	 tweede	
wereldoorlog	hebben	meegemaakt	dan	wel	als	volgende	generatie	het	
oorlogsverleden	binnen	de	familie	hebben	meegekregen.	
	
De	stichting	heeft	in	2016	de	volgende	activiteiten	ontplooid:	
• op	3	juni	2016	in	Amsterdam	het	‘Symposium	POW	Camps	in	Japan	during	

the	Pacific	War’	in	samenwerking	met	het	NIOD	(zie	
http://www.dialoognji.org/en/symposia-pow-camps-in-japan-during-the-
pacific-war-2/);	

	
• op	4	juni	2016	de	19de	dialoogconferentie	in	Utrecht	met	als	thema	

“Krijgsgevangenkamp	in	Japan:	Verzoening	tussen	Japanse	burgers	en	
slachtoffers	mogelijk?”	(zie	http://www.dialoognji.org/nl/conferentie-19/);	

	
• op	4	 juni	2016	presentatie	van	het	boek	 ‘Gestolde	Tranen’	geschreven	door	

Laurens	 van	Aggelen	 ter	 nagedachtenis	 aan	de	 krijgsgevangenen	 van	 kamp	
Fukuoka-2/Nagasaki	 (zie	 http://www.dialoognji.org/nl/2016/08/09/boek-
aankondiging-gestolde-tranen/);	

	
• op	4	juni	2016	presentatie	van	de	documentaire	‘Fukuoka-2,	drie	jaar	op	een	

rots’	 (zie	 http://www.dialoognji.org/nl/2016/12/23/documentaire-drie-
jaar-op-een-rots/)	geproduceerd	door	Ernst	de	Groot	ter	gelegenheid	van	de	
onthulling	van	het	gedenkteken	Fukuoka-2/Nagasaki	 ter	nagedachtenis	aan	
de	krijgsgevangenen	van	kamp	Fukuoka-2;	

	
• Op	10	september	overleg	met	een	docent	van	de	Koyagi	Junior	High	School	

(Nagasaki)	omtrent	mogelijke	samenwerking	met	de	Stichting	NJI	en	de	
onderbouw	van	Nederlandse	scholen	in	het	voortgezet	onderwijs;		

	
• op	16	november	2016	de	dialoogconferentie	in	Tokio/Japan	georganiseerd	in	

samenwerking	 met	 de	 Nederlandse	 ambassade	 in	 Tokio	 (zie	
http://www.dialoognji.org/nl/2016/10/18/dialogue-in-japan/);	

	



• installatie	 van	 de	 redactiecommissie	 m.b.t.	 het	 in	 2017	 te	 publiceren	 boek	
omtrent	Dialoog	Nederland-Japan-Indonesie;	

	
• afronding	van	het	project	“ontwikkeling	QR-code	t.b.v.	gedenkteken	Fukuoka-

2’	 (zie	 http://www.dialoognji.org/nl/2016/10/13/fukuoka-2-memorial-qr-
code/);	

	
• onderwijs	op	een	basisschool	betreffende	WOII.	Op	basis	van	deze	ervaring	is	

een	 eerste	 aanzet	 gegeven	 tot	 een	 lesbrief	 betreffende	 de	 tweede	
wereldoorlog	 in	 Zuid-Oost	 Azië	 t.b.v.	 de	 laatste	 klassen	 van	 het	
basisonderwijs	 en	 de	 eerste	 klassen	 van	 het	 voortgezet	 onderwijs	 (zie	
http://www.dialoognji.org/nl/onderwijs/);	

	
• het	 bestuur	 heeft	 in	 2016	 de	 stichting	 vertegenwoordigd	 bij	 een	 aantal	

herdenkingen	 en	 bij	 bijeenkomsten	 van	 gerelateerde	 stichtingen	 en	
verenigingen.		

	 	



	Beleidsplan	2017	‘Stichting	Dialoog	Nederland-Japan-
Indonesië’	

	
	

Stichting	Dialoog	Nederland-Japan-Indonesië	
De	‘Stichting	Dialoog	NJI’	is	opgericht	in	December	2015	en	komt	voort	uit	de	al	
langer	dan	15	 jaar	opererende	en	niet	 geformaliseerde	werkgroep	Dialoog	NJI.	
Het	doel	 is	om	mensen	bijeen	 te	brengen	met	een	gemeenschappelijk	verleden	
m.b.t.	Nederlands	Indië,	de	tweede	wereldoorlog	en	de	periode	erna.	Deelnemers	
zijn	mensen	met	een	Nederlandse,	Nederlands-Indische,	Japanse	of	Indonesische	
achtergrond.		
	
Uiteindelijk	doel	is	om	een	verzoening	tot	stand	te	brengen	met	het	verleden	en	
met	 en	 tussen	 diegenen	 die	 vanuit	 een	 verschillend	 perspectief	 de	 tweede	
wereldoorlog	hebben	meegemaakt	dan	wel	als	volgende	generatie	het	
oorlogsverleden	binnen	de	familie	hebben	meegekregen.	
	
De	stichting	is	voornemens	het	in	2016	gevoerde	beleid	te	continueren.	De	in	
Japan	te	organiseren	dialoog	conferentie,	het	onderwijs	en	de	samenwerking	met	
andere	voor	de	stichting	belangrijke	organisaties	zullen	samen	met	de	in	
Nederland	te	organiseren	dialoogconferentie	de	volle	aandacht	krijgen.	
	
De	Stichting	is	voornemens	om	in	2017	de	volgende	initiatieven	te	ontplooien:	
• samenwerking	zoeken	met	andere	organisaties	actief	m.b.t.	Nederlands-Indië	

en	de	tweede	wereldoorlog.	Het	is	daarbij	het	voornemen	om	een	
samenwerking	zichtbaar	te	laten	zijn	door	het	in	2017-2018	gezamenlijk	
organiseren	van	een	bijeenkomst/symposium	waarvan	het	thema	in	de	loop	
van	het	voorjaar	van	2017	zal	worden	vastgesteld;	

	
• organiseren	 van	 een	 dialoog-bijeenkomst	 in	 Nederland	 met	 een	

programmering	zoals	die	zich	de	afgelopen	 jaren	heeft	bewezen.	Hierbij	 zal	
bij	 de	 voorbereiding	 extra	 aandacht	 worden	 besteed	 aan	 een	 verdere	
professionalisering	 van	 gespreksleiders	 en	 andere	 betrokkenen	 bij	
dialooggesprekken;	

	
• uitbrengen	 van	 een	 boek	 omtrent	 verzoening	 dat	 gebaseerd	 is	 op	 de	

afgelopen	20	dialoog-conferenties;	
	
• geven	 en	 ontwikkelen	 van	 onderwijs	 vanuit	 het	 Dialoog	 gedachtegoed	 als	

bijdrage	aan	het	lopende	project	‘Wereldexpres”	t.b.v.	de	laatste	klassen	van	
het	 basisonderwijs	 en	 de	 eerste	 klassen	 van	 het	 voortgezet	 onderwijs	 (zie	
http://www.indischherinneringscentrum.nl/educatie/wereld-express)(zie	
http://www.dialoognji.org/nl/onderwijs/);	

	
• verzorgen	van	onderwijs	 in	Nederland	en	het	opstellen	van	 lesbrieven	t.b.v.	

het	onderwijs	aan	10-15	jarigen	in	samenwerking	met	het	onderwijsveld	als	
voortzetting	 van	 de	 activiteiten	 zoals	 die	 gestart	 zijn	 in	 2016.	 Doelstelling	
hierbij	 is	ook	een	Japanse	inbreng	in	de	lesbrieven	op	te	nemen.	Hiertoe	zal	



samenwerking	worden	gezocht	met	de	Koyagi	Junior	High	School	(Nagasaki)	
en	het	POW-Research	Network	Japan	(zie	http://www.powresearch.jp/en/);	

	
• verzorgen	 van	 onderwijs	 en	 het	 organiseren	 van	 een	 dialoogconferentie	 in	

Japan.	Deze	twee	activiteiten	zijn	met	elkaar	verbonden	en	dienen	eenzelfde	
doel	 i.e.	verzoening.	Het	oorlogsverleden	is	bij	 Japanse	 jongeren	een	vrijwel	
blanke	 pagina	 en	 om	 kennis	 bij	 te	 brengen	 is	 onderwijs	 essentieel.	
Verzoening	 vereist	 van	 allen	 een	 feitelijke	 basiskennis	 van	de	 oorlog	 en	 de	
verschrikkingen	 en	 die	 is	 bij	 Japanse	 (en	 in	 mindere	 mate	 ook	 bij	
Nederlandse)	 jongeren	 (zie	 ook	 vorig	 beleidspunt)	 afwezig.	 Daartoe	 zullen	
lezingen	worden	gegeven	op	scholen	en	universiteiten.	Ook	zal	wederom	een	
dialoogconferentie	 (zie	
http://www.dialoognji.org/nl/2016/10/18/dialogue-in-japan/)	 worden	
georganiseerd	waarbij	Japanse	jongeren	en	Nederlandse	WOII	slachtoffers	en	
nazaten	 elkaar	 ontmoeten	 en	 gezamenlijk	 historisch	 relevante	 lezingen	
zullen	bijwonen.	

	
	


