
 

Persbericht 
 
De Stichting Nederland Japan Indonesië (NJI) streeft er naar om ervaringen over de Tweede Wereldoorlog 
(WO II) in Zuidoost-Azië en de nasleep ervan uit te wisselen en bruggen te bouwen tussen burgers van 
Nederland, Japan en Indonesië om tot wederzijdse erkenning en verzoening te komen. 
Behalve jaarlijkse conferenties, educatieve activiteiten en netwerking, beoogt Dialoog NJI onderzoek te 
stimuleren ter onderbouwing van toekomstig beleid door middel van het organiseren van Symposia.  
 
Op 6 oktober 2018 organiseert Dialoog NJI in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum en Arq 
een symposium. Dit draagt de titel: Trauma, Recognition and Reconciliation after Violent Conflict.  
 
Er zal worden ingegaan op de effecten van oorlogsgeweld op individueel, collectief en historisch niveau. 
Deze verschillen per individu, bevolkingsgroep, land en generatie. Huidige academische inzichten en de 
erkenning van oorlogstrauma’s zullen worden belicht vanuit het perspectief van de drie genoemde landen. 
Hierbij worden maatschappelijke, politieke en medische aspecten belicht. Onderzoek over de verwerking 
van persoonlijke trauma’s richt zich vooral op tweede en derde generatie oorlogsslachtoffers. 
 
Sprekers bestrijken het medisch/psychologische, historische, sociologische en politieke veld en komen 
zowel uit Nederland als uit Engeland en Japan. Ook worden verfilmde interviews met eerste generatie 
oorlogsslachtoffers in elk van de drie landen vertoond.   
 
Het symposium beslaat een hele dag met presentaties, filmbeelden, groepsdiscussie en paneldiscussie  en 
muzikaal intermezzo. De topics zijn ook voor niet academici toegankelijk. Jongeren die geïnteresseerd zijn 
in hun eigen geschiedenis zijn zeer welkom. Voertaal is Engels 
 
Datum en tijd: Zaterdag 6 Oktober 2018  10.00 - 16.15 uur. 
Locatie:  Indisch Herinneringscentrum, ‘Museum Sophiahof, Van Indië tot nu’, Sophialaan 10, 

2514JR Den Haag. 
Bereikbaarheid:  De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer (tram 1, bus 22 en 24). Er zijn 

beperkte parkeermogelijkheden beschikbaar op eigen terrein. In de omgeving is ruim 
gelegenheid voor betaald parkeren. 

Toegangsprijs:   € 25,-, Studenten € 20,- 
 
Programma, gastsprekers en registratie: 
https://www.dialoognji.org/en/2018/08/12/registration-symposium-trauma-recognition-and-reconciliation-
after-violent-conflict/ 
 
Website Stichting Dialoog NJI 
https://www.dialoognji.org 
 
Vragen?  
Stuur uw email naar  events@dialoognji.org of bel Janneke Roos 06-27017843 
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