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De naam van de instelling: Stichting Dialoog Nederland-Japan-
Indonesië 
 
RISN: 855863122 
 
Contactgegevens: info@dialoognji.org 
 
Doelstelling van de Stichting: de stichting heeft tot doel 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 de gezamenlijke geschiedenis wordt bezien en onderwezen vanuit 
verschillende perspectieven. Daartoe 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 over deze periode.  
 
De Stichting Dialoog NJI draagt hiermee bij aan een toekomst van vrede en vrijheid op basis 
van dialoog om tot erkenning, wederzijds begrip en verzoening te komen. 
 
Hoofdlijnen beleidsplan van de stichting:  in 2021 konden door de pandemie een aantal 
activiteiten geen doorgang vinden. Dit heeft de planning van dialoogactiviteiten met Japanse 
en Indonesische partners verstoord en de continuïteit van projecten w.o. ook educatieve 
belemmert.  
 
Het beleid van de stichting voor de naaste toekomst is er dan ook op gericht om de 
continuïteit van geplande, deels lopende en geparkeerde projecten te verzekeren. Het 
betreft (1) dialoogconferenties in Nederland, (2) een dialoogconferentie in Indonesië met 
deelname van Japanse, Indonesiche en Nederlandse inwoners, (3) educatieve activiteiten 
(w.o. gastlessen en lezingen) in Nederland en in Japan, (4) het organiseren van een 
inhoudelijk relevant symposium in Nederland en (5) het organiseren van een herdenkingsreis 
naar Nagasaki/Japan met aansluitend een dialoogconferentie in Japan met deelname van 
Japanse, Australische en Nederlandse inwoners . 
 
Om een aantal van de bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken is door het ministerie 
van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie toegekend voor de 
periode 2020-2022. Vanwege de pandemie en de gevolgen die dit heeft (gehad) is overleg 
omtrent de looptijd van de subsidie met de subsidieverlener gaande. 
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Van belang is ook te noemen dat m.b.t. de genoemde herdenkingsreis een eigen bijdrage 
wordt gevraagd aan deelnemers en dat door het Karel Doormanfonds een bijdrage aan de 
kosten is toegezegd om één en ander kostendekkend mogelijk te maken. 
 
Namen en functie van de bestuurders: de stichting heeft een bestuur bestaande uit vier 
leden. 
Mevr. J. Roos (voorzitter) 
Dhr. A. van Zeeland (secretaris) 
Dhr. R. Sipkens (penningmeester) 
Dhr. P. Pattynama (lid) 
 
Beloningsbeleid: de bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. Onkosten m.b.t. de 
werkzaamheden van de stichting kunnen worden gedeclareerd. Daarnaast kent de stichting 
een aantal vrijwilligers waarvoor ook geldt dat door hen gemaakte kosten t.b.v. de stichting 
kunnen worden gedeclareerd.  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: een aantal geplande activiteiten kon  geen 
doorgang vinden. Dit betreft (1) de  voorgenomen jaarlijkse en 23ste dialoogbijeenkomst in 
Nederland, (2) dialoogactiviteiten in Japan en (3) de voorgenomen dialoogconferentie in 
Indonesië. De genoemde activiteiten zijn vooralsnog nu gepland voor 2022.  

Als try-out kon in mei 2021 wel de ‘Youth Dialogue’ bijeenkomst plaatsvinden met deelname 
van Nederlandse, Indonesische en Japanse jongeren. De uitkomsten uit een evaluatie van 
deze bijeenkomst zullen worden gebruikt voor toekomstige activiteiten mede gericht op 
jongeren uit de drie landen. 
 
De voorgenomen herdenkingsreis naar Nagasaki bestaande uit een ceremonie bij het 
Fukuoka-2 gedenkteken en twee voorafgaande excursies, moest in 2021 vanwege Corona 
reisbeperkingen worden geannuleerd. Daarmee konden ook het voorgenomen onderwijs en 
een aantal lezingen in Japan niet worden verzorgd. De voorbereidingen voor het eerder 
genoemde programma uit te voeren in 2022 zijn inmiddels weer op gang gekomen, de 
beslissing over doorgaan of niet zal in het voorjaar 2022 worden genomen. 
 
In Nederland kon na de zomervakantie op een aantal middelbare scholen gastonderwijs in 
het land (Bussum, Naarden, Den Haag en Gouda) worden verzorgd en konden ook een 
aantal bijeenkomsten waarbij lezingen (Gelre Association Apeldoorn, Indisch Erfgoed 
Arnhem) werden verzorgd, doorgang vinden.  
 
Het bestuur van de stichting onderging dit jaar enige wisselingen. Mevr. Yukari Tangena-
Suzuki  heeft haar bestuurstaak neergelegd. De ontstane vacature voor een voorzitter van de 
stichting is ingevuld door Mevr. Janneke Roos. Het bestuur bestaat verder uit Dhr. Ton van 
Zeeland (secretaris), Dhr. Rob. Sipkens (penningmeester) en Dhr. Paul Pattynama 
(bestuurslid) . 
 
Mevr. Tangena-Suzuki is mede voor haar inzet in het scheppen en vormgeven van ruimte om 
in zowel in Nederland als in Japan tot een dialoog en verzoening te komen, koninklijk 
onderscheiden met een benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.  
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Financiële verantwoording over 2021: De jaarrekening van de Stichting (zie onderstaand)  is 
een weerspiegeling van de Corona pandemie die de Stichting in 2021 in haar 
werkzaamheden in hoge mate heeft gehinderd. De jaarrekening van de Stichting laat zien 
dat de door het Ministerie van VWS verleende subsidiegelden slechts voor een beperkt deel 
zijn besteed. De gemaakte kosten betreffen disseminatie via de website, communicatie, 
overleg m.b.t. voorgenomen (en geschrapte) activiteiten en kosten voor de eerder 
genoemde ‘Youth Dialogue’ bijeenkomst. 
 
De Stichting heeft in 2021 een aantal donaties mogen ontvangen waarvoor de Stichting de 
donateurs zeer erkentelijk is. 
 
Duidelijk is dat de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegekende 
subsidie de financiële positie van de Stichting positief is en een goede basis vormt om de 
geplande activiteiten voor 2022 tot uitvoering te brengen. Wat wel en niet tot uitvoering kan 
en zal komen is evenwel afhankelijk van ontwikkelingen m.b.t. heersende pandemie. Ook is 
uitvoering voor de periode na 2022 afhankelijk van uitkomsten van overleg met de 
subsidieverlener omtrent de looptijd van de subsidie (zie ook ‘beleidsplan’). 
 
 

 


