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Bestuur  

● Janneke Roos, voorzitter (tot november 2021 Yukari Tangena-Suzuki) 

● Ton van Zeeland, secretaris 

● Rob Sipkens, penningmeester 

● Paul Pattynama, waarnemend penningmeester 

ereleden 

● Takamitsu Muraoka  

● Keiko Muraoka 

● Yukari Tangena-Suzuki 

 

Adres: Gouden Leeuw 723; 1103 KP Amsterdam 

Email: info@dialoognji.org  

Website: https://www.dialoognji.org  

Facebook: https://www.facebook.com/StichtingDialoogNJI/   

KvK: 64812006 

Bankrekening:  NL73 SNSB 0927 6534 94 855863122  

RSIN; 855863122   

ANBI status 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/StichtingDialoogNJI/


3 
 

 

Jaarverslag 2021 

Inhoud  

1. Inleiding  

2. Bestuur  

3. Communicatie  

4. Projecten  

4.1. Educatieve activiteiten 

4.2. Herdenking Fukuoka-2 kamp te Nagasaki  

5. Diverse activiteiten  

6. Financieel verslag  

 

Bijlagen:  

1. Betrokken vrijwilligers 

2. Financieel verslag 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

1. Inleiding  

De Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië̈ (Dialoog NJI) is een 
vrijwilligersorganisatie die sinds het jaar 2000 conferenties en educatieve activiteiten 
organiseert rond de relatie Nederland-Japan-Indonesië̈, de Tweede Wereldoorlog en 
de nasleep daarvan. Dit met het oogmerk bij te dragen aan een vredige toekomst 
gebaseerd op samenwerking, erkenning, begrip en eventuele verzoening tussen de 
burgers van deze drie landen; met als belangrijkste instrument de dialoog-
gesprekken en andere niet-polariserende activiteiten. Sinds 2015 staat Dialoog NJI 
geregistreerd als Stichting, met ANBI status. 

De dialoog bijeenkomsten bieden een platform aan deelnemers van verschillende 
leeftijden en achtergronden uit Nederland, Japan en Indonesië̈. Wat hen bindt is, dat 
ze op enigerlei wijze betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog WO2 in Azië̈ en 
de nasleep daarvan. Hetzij als slachtoffer, dader, nakomeling, wetenschapper of 

geïnteresseerde in de gezamenlijke geschiedenis. Een tri-loog benadering, om 

mensen van de drie landen erbij te betrekken is essentieel omdat het onoverkomelijk 

en evident met de gedeelde geschiedenis te maken heeft. Helaas was ten gevolge 

van COVID, 2021 een jaar zonder een live conferentie met sprekers en 

dialoogsessies en kon ook de jaarlijkse herdenking in Nagasaki geen doorgang 

vinden 

Het verleden blijkt nog steeds zowel op individueel, als op collectief- en interstatelijk 

niveau voor verdeeldheid te zorgen. Dat zien we in de aanloop naar de publicaties 

over het onderzoek “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog 1945-

1050”. Het werk van Dialoog NJI is meer dan ooit noodzakelijk om de verdeeldheid 

te compenseren door dialogen en door een begin van begrip voor elkaar te 

realiseren en te onderhouden. Daar blijven we voor staan en deze missie zullen we 

doorzetten waar mogelijk. 

Het delen van vaak botsende interpretaties van feiten en herinneringen met mensen 

aan de andere kant van de denkbeeldige lijn van vijandigheid, biedt een opening 

voor erkenning en wellicht verzoening. Tevens beogen deze dialoog bijeenkomsten 

bij te dragen aan het genereren van nieuwe feiten en inzichten die op hun beurt iets 

toevoegen aan het vergroten van kennis in alle leeftijdsgroepen (in alle drie landen) 

over deze periode en aan nieuwe publicaties en educatief materiaal. Hierdoor wordt 

het materiaal ingezet voor verschillende doelen en ook op duurzame wijze geborgd.  

Sinds 2014 vinden er ook in Japan dergelijke dialoog conferenties plaats. In de loop 
van de jaren zijn onze activiteiten steeds meer aangepast aan de actualiteit en meer 
recentelijk hebben wij openingen gevonden, via de Universitas Airlangga in 
Surabaya, om een vruchtbare en duurzame dialoog in Indonesië̈ aan te gaan.  
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Hoewel in 2021 de opgelegde restricties ten gevolge van Covid-19 ook ons 

buitengewoon veel parten speelde, zijn we als Stichting doorgegaan met de 

voorbereidingen van de organisatie van een conferentie in Surabaya in april 2022, 

waarvoor zeer regelmatig contact is  met de Indonesische partners. 

Ook hebben wij op 29 mei 2021 een digitale jongerenconferentie kunnen realiseren 

met deelnemers uit Nederland, Indonesië en Japan. Deze conferentie zat niet in 

onze jaarplanning, maar wij vonden het opportuun op de vraag vanuit de 

verschillende gremia te acteren. 

In 2020 ontving de Stichting een genereuze subsidie voor drie jaar van het Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarvoor wij het ministerie zeer erkentelijk 

zijn. De jaarrekening maakt melding van dit bedrag aan inkomsten ook over 2021.  

In 2020 zou een grote groep Nederlandse (en Australische) nakomelingen van 

krijgsgevangenen van het kamp Fukuoka-2 in Nagasaki de bevrijding van de 

geallieerde krijgsgevangenen 75 jaar geleden herdenken. Deze herdenking kon geen 

doorgang vinden en is uitgesteld tot een later tijdstip; ook in 2021 kon deze reis tot 

grote teleurstelling van velen die zich reeds hadden aangemeld, wederom geen 

doorgang vinden. 

De Stichting is voor onderhoud van haar website en voor de plaatsing van berichten 

daarop afhankelijk van de steun van een externe partij. De kosten hiervoor en 

andere kosten m.b.t. publicitaire en communicatieve activiteiten vinden hun 

weerslag in de post ‘Communicatie’ in de jaarrekening.  

2. Bestuur  

De Stichting Dialoog wordt gevormd door een creatieve groep mensen met veel 

buitenland ervaring, die collegiaal en zonder hiërarchie met elkaar omgaat en waar 

sfeer, attitude, intrinsieke motivatie en respect voor de kernwaarden van belang zijn.  

Het bestuur vergaderde      in 2021 eens per drie weken digitaal. Daarnaast vonden 

er (digitale) overleggen plaats met anderen ter voorbereiding van de conferentie en 

oriënterende gesprekken met voor ons relevante organisaties en deskundigen. Op 

15 november  2021 werd het bestuur versterkt met een waarnemend 

penningmeester, Paul Pattynama. Eind november trad Yukari Tangena-Suzuki terug 

als voorzitter, een functie die zij vele jaren bekleed heeft. Zij blijft betrokken bij het 

werk van de stichting als adviseur voor de activiteiten in Japan. Het voorzitterschap 

is overgenomen door Janneke Roos, sinds 2018 vicevoorzitter. 

De in 2019 bijgesteld strategie en missie sloten aan bij de actualiteit van 2021, 

evenals het resulterende beleidsplan voor de periode 2019-2022. 
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De inzet op vrijwillige basis van het bestuur behelst 20 uur per week voor het hele 

bestuur. De inzet van de vrijwilligers op jaarbasis hangt af van hun betrokkenheid bij 

een of meerdere activiteiten. Dit varieert van 4 tot 20 uur per week.  

Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers (waaronder onze zeer competente 

gespreksleiders voor de digitale dialoog sessies op 8 november 2020), en de 

jongerendialoog sessies op 29 mei 2021). Wij streven ernaar om meer projectmatig 

te werken en zo optimaal gebruik te maken van de capaciteiten van de mensen die 

ons welgezind zijn. Bijlage 1 vermeldt de vrijwilligers. 

3. Communicatie  

Berichtgeving over alle activiteiten loopt via Facebook (https://www.facebook. com/ 

StichtingDialoogNJI/) en de website https://www.dialoognji.org .  

De in 2019 aangetrokken hosting partner  Helena Handa continueerde het 

onderhoud van de website in 2021. Aankondigingen van de conferentie en verslagen 

werden bijgehouden. Verslag van de activiteiten werd ook via dit medium verspreid.  

Ook enkele bestuursleden hebben toegang gekregen tot de website, maar 

professionele hosting blijft noodzakelijk. 

Nieuwsbrieven 

Afgelopen jaar zijn 3 nieuwsbrieven uitgegaan. Wij streven ernaar om meer 

persoonlijke informatie te verstrekken over de bestuursleden en de mensen waarop 

wij steunen. Dit doen wij door middel van interviews met nauw betrokkenen, die zo 

de gelegenheid krijgen iets meer van zichzelf te laten zien en duidelijk te maken wat 

hun drijft. In het opstellen van de nieuwsbrief worden wij geassisteerd door Liesbeth 

de Vos die de interviews verzorgt. 

4. Projecten  

4.1 Dialoog met jongeren 

Op 29 mei organiseerden wij een (zoom) Dialoog met jongere mensen (t/m 30 jaar); 

hieraan namen 12 personen uit Nederland, Japan en Indonesië deel. Dit was een 

succes en we overwegen om dit in 2023 te herhalen.  

Tevens binden we op deze manier jongeren aan ons werk en onze missie. 

Ook in dit verband te noemen was 2021 een voorbereidend jaar om de prestatie van 

Dialoog begeleiders te professionaliseren en ook in Indonesië een pool van trainers 

te creëren. Wij willen begin 2022 een training sessie met 6 Nederlanders en 6 

Indonesiërs organiseren, waarbij dan deze ‘leerlingen’ weer trainers kunnen worden 

/ zijn. Zij zullen ingezet worden bij de Dialoogsessies rondom de conferentie in 

Indonesië. Het blijkt dat deze vorm alom enthousiasme ontmoet en dat dit, het blijft 

ons unique selling point, bijdraagt aan begrip en belangstelling zonder polarisatie. 
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Voor een potentiële polarisatie      zijn velen huiverig, daar dit       verstarrend en zelfs 

contraproductief kan werken.      Het Dialoogmodel daarentegen is constructief en 

biedt een opening om over een gemeenschappelijk en soms lastig verleden te 

spreken, ook met de jongere generaties. En tot herkenning en erkenning te leiden 

conform onze missie.       

4.2. Educatieve activiteiten  

Inhoud en aard van het educatief programma  

Door middel van      conferenties, biedt Dialoog NJI educatie aan omtrent de Tweede 
Wereldoorlog in Azië̈, in het bijzonder Indonesië, en de nasleep en gevolgen 
daarvan. Doel is kennisoverdracht over de veelal onbekende geschiedenis van deze 
oorlog en de (langdurige) gevolgen voor betrokkenen uit de getroffen landen. Ook 
aan het belang van dialoog, verzoenen en herdenken wordt intensief aandacht 
besteed.  

De stichting beschouwt het begrip educatie als een overkoepelende term voor 

vorming en opvoeding, niet alleen binnen maar ook buiten een schoolse omgeving 

en gericht op een breed maatschappelijk functioneren.  

Het huidige educatieve programma omvat ook het verzorgen van gastlessen aan 

scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland en Japan, deels 

ondersteund door een daartoe opgesteld lesboekje
1 

in het Nederlands, Engels en in 

het Japans. 
1 

Inzien en download vanaf https://awsedusource.com/  

Daarnaast worden, in meer ‘normale’ tijden, seminars en lezingen verzorgd in 

Nederland en in Japan gericht op (jong) volwassenen. Inhoudelijk overlappen deze 

lezingen en seminars (deels) met wat ook aan jongeren wordt aangeboden, 

accenten worden aangepast aan de aard en wensen van het gehoor. 

5. Diverse activiteiten   

De Corona-pandemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen om de pandemie 

onder controle te krijgen, hebben zowel in Japan als in Nederland scholen tijdelijk 

doen sluiten en bijeenkomsten doen opschorten. Een beperkt aantal activiteiten kon 

gelukkig wel doorgang vinden maar in een aangepaste vorm.  

Scholen werden veelal genoodzaakt te improviseren en ook over te stappen op 

afstandsonderwijs. Daarbinnen was weinig ruimte voor gast docentschap.       

 

Pas na de zomer kon op een aantal middelbare scholen in het land (Bussum, 

Naarden, Den Haag en Gouda) weer gast onderwijs (André Schram) worden 

verzorgd. Ook konden na de zomer een aantal bijeenkomsten doorgang vinden 

(Gelre Association Apeldoorn, Indisch Erfgoed Arnhem) waarbij lezingen (André 

Schram) mede namens de stichting werden verzorgd.  
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In de zomer is door de stichting (Rob Sipkens en André Schram) bijgedragen aan 

een bijzonder project (reeks postcasts m.b.t. de Tweede Wereldoorlog, 

https://www.meraki-theaterproducties.nl/postcast/) waarbij Elise Doll, 

vertegenwoordiger van de 3e generatie, haar      gasten interviewde aan de hand van 

voor hen relevante en persoonlijke documenten.  

 

Zoals eerder gemeld kon de herdenkingsreis naar Nagasaki in 2020 en in 2021 geen 

doorgang vinden. Daarmee konden ook de voorgenomen onderwijsactiviteiten en 

een aantal lezingen in Japan (Yukari Tangena-Suzuki, André Schram) niet worden 

verzorgd. Het is het voornemen deze activiteiten in Japan in 2022 met grote inzet 

weer op te pakken.  

6 Financieel Jaarverslag  

Zie bijlage 2 
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BIJLAGE 1: Betrokken vrijwilligers Stichting Dialoog: 

 

 

Lid van Verdienste 

 

● Professor Maruoka 

● Ton Stephan 

● Bill Thomson 

 

Incidentele assistentie 

● Edu Dumasy 

● Joan Snellen van Vollenhoven 

 

 

Projectmedewerkers en/of actieve vrijwilligers 

 

● Andre Schram 

● Yukari Tangena – Suzuki 

● Arletta Kaper 

● Mattie van de Worm 

● Mariella Kwee 

● Chizu Matsushita 

 

Communicatie 

 

● Liesbeth de Vos 

 


