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’De jongeren in mijn land’, schreef Dorothee Sölle enkele
jaren geleden, ‘leiden een plat bestaan; ze weten niet waar
ze vandaan komen en ze weten niet waar ze heen gaan.’
Ambtenaar Richelle van WVC heeft een bewoonster van het
Ambonezenkamp te Vught tijdens de discussie over het
voortbestaan van het kamp Lunetten geadviseerd: ‘U moet
het verleden vergeten en naar de toekomst kijken.’
Dat zou mijnheer Richelle wel willen. Vergeten wordt dan
dat de Nederlandse regering met behulp van legerorder AC363 dd. 2.2.1951 de Ambonese KNlL-militairen met hun
gezinnen naar Nederland verscheepte en dat in die legerorde
onder andere staat dat zij in afwachting van hun terugkeer
naar Indonesië in kampementen zullen worden
ondergebracht.
Via de media heeft het Nederlandse volk kunnen vernemen
hoe de demissionaire minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur de bewoners tenslotte Anno Domino 1989 het mes
op de keel heeft gezet.
Riek Leiwakabessy, die in 1951 als 21-jarige dochter van een KNIL-militair in Nederland
arriveerde, heeft veertig zware jaren strijd gevoerd voor het behoud van de KNIL-rechten. Zij
zal haar geschiedenis nooit vergeten. Zij was één van de laatste bewoners die met het
‘akkoord’ met de minister instemde.
Zij en haar man hebben met enkele anderen een verklaring aan de ondertekening gehangen
waarvan één artikel luidt:
‘dat de Nederlandse Staat zich onttrokken heeft aan zijn verplichtingen door enerzijds
eenzijdig een einde te maken aan het dienstverband dat de bewoner had als ex- KNIL-militair
met de tijdelijke Koninklijke Landmacht status, en anderzijds niet zorg gedragen heeft voor
de inkomsten waarop de bewoner krachtens pensioen- c.q. wachtgeldaanspraken recht had’.
Schüssler Fiorenza (theologe) zegt: ‘indien slavernij en kolonisatie van mensen totaal wordt,
wanneer hun geschiedenis is vernietigd en de solidariteit met de doden onmogelijk wordt
gemaakt, dan heeft het herinneren de taak gevaarlijk te worden.’
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