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1. Inleiding		
	

De	Stichting	Dialoog	Nederland	Japan	Indonesië	(Dialoog	NJI)	organiseert	sinds	2000	
jaarlijkse	“Dialoogconferenties”	in	Nederland.	Deze	bijeenkomsten	bieden	een	platform	
voor	deelnemers	van	verschillende	leeftijden	en	achtergronden	uit	Nederland,	Japan	en	
Indonesië.	Wat	hen	bindt	is,	dat	ze	op	enigerlei	wijze	betrokken	waren	bij	de	Tweede	
Wereldoorlog	WO2	in	Azië	en	de	nasleep	daarvan.	Hetzij	als	slachtoffer,	dader,	
nakomeling,	expert	of	geïnteresseerde	in	de	gezamenlijke	geschiedenis.	Sinds	2014	
vinden	er	ook	in	Japan	dialoog	conferenties	plaats. 
	
Het	verleden	blijkt	zowel	op	individueel,	gemeenschaps-	als	interstatelijk	niveau	nog	
steeds	voor	verdeeldheid	te	zorgen. In	deze	tijden	waarin	polarisatie	soms	het	debat	
domineert,	is	het	belangrijk	om	de	geschiedenis	op	een	andere	manier	een	stem	te	
geven;	niet	op	een	veroordelende	manier,	maar	door	verslaggeving	en	dialoog	waar	de	
verhalen	van	de	levens	van	mensen	kunnen	worden	verteld	en	gehoord,	vooral	van	
mensen	van	de	eerste	generatie	die	op	de	een	of	andere	manier	betrokken	waren.	En	dat	
deze	worden	doorgegeven	aan	de	volgende	generaties	met	het	oog	op	een	toekomst	in	
vrijheid.	Belangrijk	hierbij	is	de	communicatie	over	en	weer	tussen	de	generaties,	ouder	
en	jonger.	
	
De stichting streeft ernaar om door kennis over en erkenning van de door Nederland, Japan 
en Indonesië gedeelde geschiedenis in het voormalige Nederlands Indië ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan, te komen tot wederzijds respect en begrip en 
tot een verzoening met het verleden voor en tussen allen die een betrokkenheid hebben 
met die gedeelde geschiedenis. Centraal staat hierbij dat onze gezamenlijke geschiedenis 
onderwezen moet worden vanuit verschillende perspectieven. 
 
Om dit te bereiken ontplooit de Stichting gerichte activiteiten om bruggen te bouwen tussen 
burgers en instituties in Nederland, Japan en Indonesië door middel van het uitwisselen van 
kennis en ervaringen en dialoog (en zelfs tri loog) over deze periode.  
 
2.  Missie 

 
De Stichting Dialoog NJI werkt mee aan een toekomst van vrede en vrijheid op basis van 
dialoog, om tot erkenning, wederzijds begrip en verzoening te komen. 
 
3.  Strategie  
In de komende drie jaar, wil de Stichting - gebaseerd op haar ruim twintig jarige ervaring - 
haar maatschappelijk belang uitbreiden en een grotere bijdrage kan leveren aan de 
beeldvorming ten aanzien van oorlog, vrede en veiligheid in de drie landen. Te denken valt 
aan samenwerking met universiteiten en of andere onderzoeksinstellingen, en met 
onderwijsorganisaties en andere stakeholders op het gebied van educatie. 
 
Op basis van onze lessons learned in conferenties en symposia kiezen we voor een op elk 
van drie verschillende landen toegespitste benadering. 
Voor Nederland: door middel van (i) een dialoogconferentie in 2020, een symposium in 2022, 
Webinars, Facebook en onze website, om een breder publiek te bereiken en (ii) voor 
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ondersteuning van geschiedenis, maatschappijleer en burgerschap onderwijs teneinde de 
geschiedenis in Nederlands Indië in de periode 1945-1949 te completeren. 
Voor Japan: door middel van voorlichting en gastcolleges aan universiteiten en waar 
mogelijk samenwerking met de media.  
Voor Indonesië: door samenwerking met universiteiten in Indonesië een begin te maken met 
duurzame samenwerking  
 
4.   Doelstellingen 
4.1 Uitwisselen, vastleggen en doorgeven van kennis en ervaringen in het bijzonder gericht 

op jongeren door middel van conferenties, publicaties en netwerking.  
4.2 Faciliteren van educatieve activiteiten van (onderwijs-)instituties in het netwerk van 

Dialoog NJI in de drie landen  
4.3 Pleitbezorging bij overheidsinstanties, instituties en subsidieverstrekkers voor het belang 

van het erkennen en de kennis van de door de drie landen gedeelde geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan in Nederlands-Indië.  
 

5.   Doelgroepen  
 
De stichting richt zich niet alleen op direct getroffenen door de Tweede Wereldoorlog maar 
nadrukkelijk ook op de volgende generaties. Veel jongeren hebben beperkte kennis van de 
gebeurtenissen tijdens WOII in Zuidoost-Azië en de nasleep daarvan. Maar zij dragen echter 
wel de erfenis van deze geschiedenis met zich mee en hebben vaak veel vragen waarop 
regelmatig een onbevredigend antwoord gegeven wordt. Daarnaast is de lering die 
getrokken kan worden uit het verleden voor de toekomst iets dat niet onthouden mag 
worden aan jongeren. Omdat jongeren een eigen beleving, visie en emoties hebben is het 
van belang om hier niet alleen een luisterend oor aan te geven, maar ook om een veilige 
omgeving te creëren voor een leerproces waarin ze met confronterende feiten kennis 
kunnen maken. 
 
De focus ligt vooral op: 

o De eerste generatie oorlogsgetroffenen uit Indonesië, Japan en Nederland  
o De navolgende generaties van die oorlogsgetroffenen in de drie landen 
o Relevante instituties en onderwijsdeskundigen in de drie landen 
o Bestuurders en beleidsmakers 

 
6.  Resultaten en activiteiten met betrekking tot de doelstellingen  
  
6.1  Doelstelling 1:  Uitwisselen van kennis en ervaringen in het bijzonder gericht op jongeren 
door middel van conferenties, publicaties en netwerking. 
 

1. Organiseer dialoog conferenties/symposia in Nederland (in 2020 resp. 2022). 
 Resultaat: grotere wederzijdse erkenning en eventueel zelfs verzoening 
2. Organiseer dialoog conferenties voor Nederlandse, Australische (met oorsprong 

in Ned. Indië) en Japanse deelnemers in Japan samen met Nederlandse 
ambassade (2020, 2021 en 2022), POW Research Network Japan en Meiji Gakuin 
University.  
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 Resultaat: meer bekendheid over het thema in Japan en grotere acceptatie en 
eventueel verzoening bij de Nederlandse deelnemers 

3. Verzorg gastcolleges in 2021 aan Japanse universiteiten, waarin een persoonlijk  
verhaal wordt verteld, geplaatst in de bredere historische context van de Tweede 
Wereldoorlog in Nederlands Indië. 

Resultaat: Meer begrip van het verleden bij Japanse studenten  
4. Continueer educatieve activiteiten op scholen in Japan (en gastlessen in  

Nederland) met gebruikmaking van het boek “Het verhaal van Johan”  
 

4. Organiseer een dialoog/verzoening reis naar Japan in 2020 en de herdenking van 
de slachtoffers van het krijgsgevangenkamp Fukuoka-2 ten behoeve van ex-
krijgsgevangenen, hun nazaten en andere belangstellenden.  

Resultaat: Herdenking Nagasaki 2020 en 2021 en bezoek aan monument  
Fukuoka-2 gerealiseerd. 

5. Onderzoek haalbaarheid van een dialoogconferentie in Indonesië (in 2021) aan de 
hand van concrete vragen: 

o Wat is het maatschappelijk belang in Nederland van een 
dialoogconferentie In Indonesië? 

o Wat is het Indonesische belang van een dialoogconferentie? 
o Is er voldoende belangstelling / draagvlak in Indonesië voor een 

dialoogconferentie? 
Resultaat: aantoonbare interesse en bereidheid aan Indonesische en 
Nederlandse kant op basis waarvan een besluit is genomen is over het 
organiseren van een dialoogconferentie en het aanvragen van subsidie 

6. Afhankelijk van de beslissing onder 5, bereid dialoogconferentie in Indonesië in 
2021 voor en organiseer deze in 2021 

 Resultaat:  gedurende 2020 heeft concrete afstemming plaatsgevonden over 
de 1e dialoogconferentie in Indonesië in 2021; datum + locatie zijn vastgesteld 
en planning is overeengekomen; financiering is rond; samenwerkingspartners 
hebben medewerking toegezegd. 

7. Verzamel en publiceer op de website persoonlijke verhalen uit WO2 in 
Nederlands Indië met als thema: Verzoening. 

Resultaat: Publicatie van persoonlijke verhalen op de website in 2020 
 
6.2 Doelstelling 2:  Faciliteren van educatieve activiteiten van instituties in het netwerk 

van Dialoog NJI in de drie landen. 
 

1. Netwerk met educatieve instellingen en beleidsmakers in het onderwijsveld ter  
inventarisatie van de behoeften        

         Resultaat: inputs voor de te ontwikkelen pakketten gegenereerd 
2. Lever een inhoudelijke bijdrage aan het ontwikkelen van visueel materiaal ten 

behoeve van geschiedenis en burgerschapsonderwijs en aan het samenstellen 
van lespakketten over WO2 in Zuidoost Azië in de drie landen waarbij vooral 
inhoudelijk wordt bijgedragen aan het aspect van verzoening op basis van de 
binnen NJI opgedane ervaringen (in 2021 en 2022) 

Resultaat: expert groep opgericht die meedenkt over een programma van 
eisen voor lespakketten en lesmaterialen 
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3. Plan voor de ontwikkeling van andere educatieve instrumenten, zoals een 
interactieve app. rondom dilemma’s waar men voor stond in de geschiedenis van 
1945-1949 in Nederlands Indië (2021) 

4. Promoot het gebruik van de lespakketten en de educatieve instrumenten door 
lerarenopleidingen en individuele leraren 

 
 
6.3 Doelstelling 3: Pleitbezorging bij overheidsinstanties, instituties en 

subsidieverstrekkers voor het belang van het erkennen en de kennis van de door de 
drie landen gedeelde geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep 
daarvan in Nederlands-Indië. 

 
1. Pleitbezorging voor de missie en projecten van de Stichting bij Nederlandse 

overheidsinstellingen, instituties (universiteiten, onderzoeksinstellingen) evenals het 
aanvragen van subsidie bij geselecteerde fondsen. 

Resultaat: ondersteuning van onze projecten in Nederland in de vorm van 
subsidie of anderszins. 

2. Ondersteuning van pleitbezorging voor de missie en projecten van de Stichting bij 
relevante instellingen in Japan door middel van gastcolleges aan Japanse 
universiteiten en andere activiteiten ter ondersteuning van in Japan actieve 
organisaties die onze missie onderschrijven. 

 Resultaat: ondersteuning voor onze projecten en eventuele samenwerking in 
Japan. 

3. Het opbouwen van een netwerk met universiteiten en andere relevante instellingen 
en in kaart brengen wat het maatschappelijk belang van de Stichting in het 
algemeen en een dialoogconferentie in het bijzonder in Indonesië zou kunnen zijn. 

 Resultaat:  Een netwerk met Indonesische universiteiten en instellingen en 
een duidelijk beeld van wat de maatschappelijke bijdrage in Indonesië van de 
Stichting zou kunnen zijn. 

4. Kennispakket ontwikkelen in de vorm van lesboekjes, video’s en publicaties op de  
website.  

Resultaat: een kennispakket is beschikbaar op de website of via andere media. 
5. Communicatieplan opstellen (website, facebook etc.). 

 Resultaat:  Communicatieplan goedgekeurd door het bestuur 
6. Communicatieplan uitvoeren. 

Resultaat:  realisatie communicatieplan volgens afgesproken planning en 
meer zichtbaarheid bij de relevante doelgroepen. 

   
7.   Fondsenwerving 

 
Om subsidieaanvragen te motiveren is er een pakkend verhaal nodig dat beschrijft:  

o wat onze missie is; 
o hoe we denken die te bereiken; 
o wat de maatschappelijke voordelen zijn, in termen van beeldvorming t.a.v. 

oorlog en vrede; 
o welke onze doelgroepen zijn, hoe groot die zijn, hoe we elke doelgroep 

denken te bereiken. 
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Voor elk fonds dient een op maat gesneden benadering bepaald te worden. De aspecten 
van ons strategisch plan die in lijn zijn met de doelstellingen van een fonds dienen bij de 
subsidieaanvraag duidelijk geaccentueerd te worden. 
 
8.    De toegevoegde waarde van Dialoog NJI aan de Nederlandse samenleving  

 
1. We spelen een unieke rol in die zin: 

o dat we de enige organisatie in Nederland zijn met een missie die is gericht op 
de verwerking van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan in het 
voormalige Nederlands Indië als op het bereiken van verzoening tussen 
burgers van de drie landen en het behoud  van vrede en veiligheid; 

o dat we op persoonlijk en collectief niveau - via dialoog bijeenkomsten - al 
ruim 20 jaar actief zijn in ons streven naar behoud van vrede; 

o dat onze activiteiten gericht zijn op Nederlanders, Japanners en Indonesiërs. 
2. We streven naar inclusiviteit  

o door het doorbreken/overstijgen van het klassieke wij – zij denken; 
o door ons ook tot de jongere generaties te richten door middel van het 

doorgeven van eerste generatie ervaringen en verhalen; 
o door educatie (kennisoverdracht) met als doel het doorgeven van de verhalen 

en meer zichtbaar maken van de Nederlandse geschiedenis onder meer door 
middel van persoonlijke verhalen. 

3. We streven naar diversiteit en verbinding. 
o Verzoening tussen de burgers van de drie landen 
o Begrip en erkenning d.m.v. dialoog 
o Acceptatie van andere volken & culturen (Japan en Indonesië) 
o Open staan voor andere etnische groepen/religies 
o Verband leggen tussen het migratiedebat toen en nu 

 
 

8.  Succesfactoren 
 

• Aantal deelnemers aan conferenties en/of andere activiteiten 
• Diversiteit van de deelnemers uit de drie landen 
• Reacties en feedback op enquêtes en de sociale media (Facebook) 
• Aantal bezoekers van de website 
• Aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief 
• Aandacht van de media. (aantal vermeldingen, welke media) 
• Samenwerkingsverbanden met ander maatschappelijke organisaties 
• Het gebruik van educatieve materialen 

 
9.  Randvoorwaarden 

• Het aanwezig zijn van een gunstig maatschappelijk en politieke klimaat in de drie 
landen voor activiteiten van NJI en dus voldoende draagkracht (bij bestuurders, 
beleidsmakers en relevante instituties) 

• Verkrijgen van subsidies en beschikbaarheid van Fondsen 
• Aantrekken van voldoende menskracht/vrijwilligers 
• Zichtbaarheid en naamsbekendheid (website, facebook, publicaties) 
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• Up- to- date bestand van geïnteresseerden (met netwerken in kaart gebracht) 
• Een goed verhaal waarmee subsidieaanvragen kunnen worden gemotiveerd. 
•  

10. Begroting 2020 
 
Doelstelling:    1-daags conferentie voor ca. 120 deelnemers in nov 2020 
Het bewerkstelligen van onderling begrip en erkenning van het gezamenlijke 
oorlogsverleden van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië door middel van dialoog 
tussen de verschillende generaties in Indonesië, Nederland en Japan en het vastleggen van 
een genuanceerde herinnering aan WOII voor latere generaties. Deze conferentie is ter 
voorbereiding van het symposium in Indonesië in 2021. Lessons learned van onze ervaringen 
in Japan zullen belicht worden en voortgang in het dekolonisatieonderzoek zal ook belicht 
worden.  
 
 
Resultaten  
1. Verslaglegging van de herdenking in Nagasaki ter gelegenheid van 75 jaar vrede, op de 

website beschikbaar  
2. Verslaglegging (digitaal en video) van de lezingen en dialooggesprekken en de lessons 

learned ter verwerking in educatieve materialen  
3. Publicatie van de lezingen en aanbevelingen in het Nederlands, Japans en Indonesisch 

beschikbaar op de website. Dit zal tevens aanbevelingen inhouden voor de conferentie 
te houden in 2021 in Indonesië met de Universitas Airlangga van Surabaya.  

4. Dialooggesprekken hebben bijgedragen aan verwerking van persoonlijke trauma en 
verzoening met het verleden 

 
 
Begroting 

A. Personeel 
werkgroep overleggen 1.050 
afstemming met gastsprekers + zaalverhuurders    540 
afstemming met externe deskundigen    250 
administratieve kosten    200 
  

subtotaal A 2.040 
 

B. Materieel 
zaalhuur (grote plenaire zaal + 6 a 7 sub ruimtes) 1.500 
huur presentatie + audioapparatuur    250 
koffie/thee, frisdrank en lunches 1.500 
cameraman, video opnames, nabewerking, publicatie    500 
diverse    250 
  

subtotaal B 4.000 
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C. Overige kosten/kosten derden 
gastsprekers (reis en verblijfkosten + dagvergoeding) 1.550 
overige kosten (communicatie & PR, programmaboekjes, 
banners, vertalingen in 3 talen, publicatie + aanpassingen website 
e.d.) 

 
 
1.500 

registratie, ontvangst en cadeaubonnen    410 
  

subtotaal C 3.460 
 
D. Bijdrage derden 
De bijdragen van derden betreffen de inkomsten van 
entreegelden. 
Deze worden geraamd op ca 120 pers. ad 15 Euro p.p.  

 
        
1.500 

  
subtotaal E                  1.500 

 
 

Voor 2020 worden de totale geplande kosten dus geraamd op (9.500 -/- 1.500 =) 8.000 Euro. 

 


