
 
 
 

 

 

 

De gevolgen van twee oorlogen in Nederlands Indië zijn nog voelbaar.  

Eerst was er een oorlog met Japan gevolgd door de oorlog voor de Indonesische 
Onafhankelijkheid.  

Ondanks dat velen van ons geraakt zijn door het verleden willen we werken aan een 
toekomst van vrede op basis van begrip en verzoening. Daarom organiseren wij deze 
Dialoog Conferenties voor Nederlanders, Japanners en Indonesiërs.  

Dat is voor jong en oud die verder willen dan verwerken en herdenken.  

Het is werken aan vrede door eigen verhalen en ontmoetingen. 
 

Het thema voor deze dag is: 

De kracht van verzoening  
 

De dag ziet als volgt uit: 

10:00 Aankomst , registratie en koffie. 

10:25 Opening:      dhr. Rob Sipkens 

10.40 "In de voetstappen van Wim Lindeijer": mevr. Melinda Barnhardt. 

11.25 “Enkele cruciale momenten”:   mevr. Ada Lindeijer   

11:45 Korte pauze 

12.00 “Vergeving en verzoening als proces van wederkerigheid  

 en niet als een one-man show”:   Prof. Takamitsu Muraoka 

12.45 “Fukuoka 14”:     mevr. Patty Buchel van Steenbergen  

13.05 Lunch met een Indonesische dansoptreden:  mevr. Asih Sungkono 

14:15 Gespreksgroepen 

15:45 Samenvatting groepsdiscussies  

16:30 Afsluiting:      mevr. Yukari Tangena-Suzuki 
 

De gespreksgroepen, geleid door gespreksleiders, zijn een rustige plek om de andere 

deelnemers te ontmoeten, veel te praten en te vragen.  

Op de conferentie wordt zowel Nederlands als Engels gesproken. 

Vertalingen van de lezingen (Ned. Engels of Japans) ontvangt u bij binnenkomst.  
 

De kosten voor deelname bedragen € 19,50 p/p, reductie is mogelijk, ook voor groepen. 

De prijs is inclusief koffie/thee, lunch en de gedrukte vertalingen. 

Gebruik de aanmeldingsstrook op de achterzijde  of de website:  www.dialoognji.org 

daar ziet u ook korte video’s van vorige conferenties zien en er over lezen. 
 

Graag tot ziens in Voorburg! 

De werkgroep Dialoog: Yukari Tangena-Suzuki, Hans Lindeijer, Rob Sipkens 

 

Dialoog  
Nederland-Japan-Indonesië 
 

 
 

Zaterdag 11 Oktober 2014   in Voorburg  
 

 
 
van 10:00 tot 17:00 in De Voorhof  

Uitnodiging voor de 17e Conferentie 
 

 

http://www.dialoognji.org/


 
  

AANMELDINGSFORMULIER                     (graag terugsturen vóór 25 september, bij voorkeur via e-mail) 
  

Naam: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      Postcode en  plaats : 
 

Adres (straat, nr): .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

Telefoonnummer : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        e-mail:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

o Ik zal u een donatie sturen om uw conferenties te steunen. 

o Ik zal deelnemen met: . . . persoon / personen aan de Dialoog Nederland - Japan - Indonesië, op 
zaterdag 11 Oktober 2014.  

o Ik wenst een vegetarische lunch voor   . . . personen. 

o Ik ontvang graag een verslag:  a)  via de post  (kosten €2,50) of   b) via de e-mail (gratis)      a)   /   b) 

o Ik zal  € . . . , . .  storten op rekening: NL80 INGB 0008 272001   t.n.v.:  J.M. Lindeijer-Ebbers 

o Ik zal  € . . . , . .  betalen bij aankomst. (pinnen kan niet)  

   (deelname kost €19,50 p/p, reductie is mogelijk, ook voor groepen. 
 

Stuur dit a.u.b.naar:  J.M. Lindeijer,  Ambonplein 61, 5641GB   Eindhoven  (of bel: 040 2439786) 
                           Hier langs afknippen  

Of beter: e-mail uw gegevens naar:   dialoguenji@gmail.com 

  

P.S.  Stuur deze brief a.u.b. door naar andere belangstellende mensen, dat is een grote steun voor ons. 

Uw aanmelding vooraf, stellen we zeer op prijs. 

Bent u onzeker over uw komst?  

Dan toch graag aanmelden en de mogelijkheid van afmelden even noemen. 

Bent u verhinderd, dan krijgt u altijd het geld terug. 

Door het vooruit te betalen helpt u mee aan een snelle entree.  

Reductie tot 8€ op de toegangsprijs is mogelijk na overleg, voor studenten, voor wie te weinig geld 
heeft en voor groepen. Vanaf een groep van 4: 2€ p/p reductie oplopend  tot groep van 10: 8€ p/p 

 

 

De conferentie is in De Voorhof,  naast de Oude Kerk, Herenstraat 77a,  2271CC, Voorburg 

Parkeren bij postcode: 2275AZ bij station Voorburg. Wie slecht ter been is kan wel bij de kerk uitstappen. 
5 min. van station Voorburg. Bus 45, 46 en 23, halte: Laan van Heldenburg; 2 min. lopen. 
 

mailto:dialoguenji@gmail.com


Routebeschrijving: De Voorhof bij de Oude Kerk, Herenstraat 77a,  2271CC, Voorburg 

Parkeren bij postcode: 2275AZ. Wie slecht ter been is kan wel bij de kerk uitstappen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Voorhof bij de Oude Kerk ligt tussen de Parkweg, de Van Schagenstraat en de Herenstraat (nr. 77) 

centraal in het Oude Dorp van Voorburg.       Zie de plattegrond 

U kunt de kerk bereiken met bus 46 en 45 (van Den Haag CS naar Leiden) of bus 23 (van Kijkduin naar 

Scheveningen.)    Uitstappen Laan van Heldenburg. 

-------------------------------- 

De Voorhof near the Oude Kerk is situated between  Parkweg, Van Schagenstraat and Herenstraat 

(nr. 77), in the “Oude Dorp”,  Voorburg.       See map 

You can come by bus line 46 and 45 (from Den Haag CS to Leiden) or by bus line 23 (from Kijkduin to 

Scheveningen)     Bus stop at Laan van Heldenburg. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Met de trein kunt u op NS station Voorburg (stoptrein tussen Utrecht-Gouda-Den Haag)  

uitstappen en lopen naar de Herenstaat (c.a. 5 min). 

-------------------------------- 

By train: Go to NS station Voorburg (stopping train Utrecht-Gouda-Den Haag) .  

Walk from the station to Herenstraat (approx. 5 min). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per auto:  Neem van de A12 richting Den Haag afrit 4 Voorburg en volg de richting borden  

naar de Park & Rail (2275 AZ) bij het station. Dichterbij de Voorhof zijn er geen parkeerplaatsen! Vandaar 

lopen (c.a. 5 min).naar de Herenstraat. (Zie plattegrond) 

-------------------------------- 

By car:  From A12 direction Den Haag take Exit 4 Voorburg and follow directions  

to the Park & Rail (2275 AZ) near the station. There is no parking space nearer the Voorhof ! 

From Station parking  walk (approx. 5 min).to Herenstraat. (see map) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NS station Voorburg 



 

Introductie van de sprekers  /  Introduction of the speakers 
 

Nederlands: 

Mevr. Melinda Barnhardt Jud is een onafhankelijke Amerikaanse wetenschapper met een achtergrond 

op het gebied van literatuur en geschiedenis, en een goede vriend van de familie van E.W. “Wim” 

Lindeijer Jr. Het schrijven van haar boek over de ervaringen van Wim en zijn familie als krijgsgevangenen 

van de Japanners heeft geleid tot een bijgesteld begrip van de oorlog in Zuid-Oost Azië. Als gevolg van 

uitvoerig onderzoek en reizen naar Japan (Kamaishi, Mizumaki en Hiroshima) heeft ze een veel groter 

verhaal blootgelegd en dat als een persoonlijke ontdekking ervaren. 
English: 

Mrs. Melinda Barnhardt Jud is an independent American scholar with a background in literature and 

history, and a long-time friend of the E.W. “Wim” Lindeijer, Jr. family. Her work on a book about the 

experience of Wim and his family as prisoners of the Japanese has led to her revised understanding of 

the Pacific War.  Through extensive research and travel to Japan (Kamaishi, Mizumaki, and Hiroshima) 

she has uncovered a wider story and experienced personal discovery. 
Nederlands: 

Mevr. Ada Lindeijer - Kruithof (1938 Padang) is de echtgenote van wijlen Wim Lindeijer Jr. en was 

onderwijzeres. Zij en Wim woonden met hun 3 zonen op diverse plaatsen in de wereld waar Wim (Weg- 

en Waterbouwkundig Ir.) zijn werk had. Ada ging ook mee met Wim op zijn eerste reis naar Japan in 1995. 

Zij heeft nog steeds een druk en betrokken leven. 
English: 

Mrs. Ada Lindeijer - Kruithof (1938 Padang) is the wife of the late Wim Lindeijer Jr. and she was a 

teacher. Together with Wim she lived with her three sons in several places in the world where Wim 

chooses to work as a civil engineer (MA). Ada also joined Wim with his first visit to Japan in 1995. She still 

has an active and involved life. 
Nederlands: 

Prof Takamitsu Muraoka is geboren in 1938 in Hiroshima. Hij studeerde Engels (BA) en taalwetenschap 

(MA) in Tokyo Kyoiku University. In 1964-70 studeerde hij semitische talen in Hebrew University of 

Jerusalem, waar hij in 1970 promoveerde. Hij doceerde semitische talen in Manchester University, 

Engeland (1970-80), Melbourne University, Australië (1980-91), en de Universiteit Leiden (1991-2003). 

Gezien de nog problematische betrekkingen tussen Nederland en Japan richtte hij in 2000 Dialoog 

Nederland-Japan-(Indië) op samen met wijlen mw. en dr. Lindeijer en enkele Nederlandse en Japanse 

collegae. Sinds 2003 reist hij elk jaar naar landen in Azië die onder de Japanse agressie hebben geleden, 

om daar vrijwillig minstens 5 weken zijn vakken te doceren. 
English: 

Prof Takamitsu Muraoka was born in 1938 in Hiroshima. He studied English (BA) and Linguistics (MA) at 

Tokyo Kyoiku University. Studied Semitic languages in 1964-70 at the Hebrew University of Jerusalem, 

obtained a PhD in 1970. Taught Semitic languages at Manchester University, UK (1970-80), Melbourne 

University, Australia (1980-91), Leiden University, The Netherlands (1991-2003). In view of the still 

troubled relationship between The Netherlands and Japan, started Netherlands-Japan-(Indonesia) 

Dialogue in 2000 together with the late Mrs. and Dr. Lindeijer and several other Dutch and Japanese 

colleagues. Since 2003 he has been teaching his subjects as a volunteer a minimum of 5 weeks every 

year in Asian countries that were made to suffer under the Japanese aggression. 
 

Nederlands: 

Mevr. Patty Buchel van Steenbergen is een dochter van Dick Buchel van Steenbergen, die als 

krijgsgevangene in het Fukuoka kamp 14 te Nagasaki heeft gezeten en Fat Man overleefde. Samen met 

haar vader hebben Patty en haar twee zussen in april van dit jaar Nagasaki bezocht om met eigen ogen 

te kunnen aanschouwen waar haar vader het allemaal heeft meegemaakt. Deze periode betrof een deel 

van zijn leven dat een enorme invloed heeft gehad op alles wat daarna kwam. Patty en haar zussen 

waren bijzonder verrast dat zoveel mensen in Japan geïnteresseerd waren in de geschiedenis van haar 

vader en ook hoeveel aandacht ze van de media kregen tijdens hun bezoek. 
English: 

Mrs. Patty Buchel van Steenbergen is a daughter of Dick Buchel van Steenbergen, who was a POW at 

Fukuoka 14 at Nagasaki and who survived Fat Man. In April her father and his three daughters visited 

Nagasaki to see with their own eyes where it all happened.  This was a part of her father’s  life which had 

so much impact on what came afterwards. They were so surprised to see how many people in Japan 

where interested in his story and how much attention they received from the press. 


