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Informatie over Stichting Lawa Mena Hau Lala
Naar aanleiding van het rapport Air Mata Kebenaran hebben enkele nabestaanden en een direct betrokkene besloten om een
procedure te starten tegen de Nederlandse Staat vanwege onrechtmatig handelen. Centraal in deze procedure staat het
onrechtmatig handelen van de Nederlandse Staat tijdens en na de beëindiging van de treinkaping op 11 juni 1977.
Vanaf 2013 zijn de nabestaanden-families verschillende keren bijeen geweest ter voorbereiding van de gerechtelijke procedure.
In de loop van de tijd hebben twee families (om hun eigen redenen) zich uit deze zaak terug getrokken. In de voorbereiding
hebben de families zich laten leiden door de adviezen van advocaat Liesbeth Zegveld. Haar advies om de gerechtelijke
procedure met twee zaken in te gaan is met alle betrokkenen doorgesproken en zonder uitzondering ook geaccepteerd.
Maar het moge duidelijk zijn, dat dit niet de eerste keus is van de families en dat het voor iedereen (nabestaanden én de Molukse
gemeenschap) pijnlijk is om met slechts twee zaken deze procedure in te gaan. Wij moeten ons gevoel hierover echter opzij
zetten om een grotere kans te maken op een overwinning.
Inmiddels heeft advocaat mevr. L Zegveld namens de 2 families de civielrechtelijke aansprakelijkstelling gestart tegen de
Nederlandse Staat inzake de dood van hun familieleden. Een en ander betekent dat ons een lange juridische strijd te wachten
staat. De betrokken families hebben aangegeven hoe dan ook door te gaan met de gerechtelijke procedure(s).
In deze (gerechtelijke) procedure wordt het verband tussen de actie en de politieke motieven die daaraan ten grondslag liggen
toegelicht. Echter de politieke motieven zullen in de procedure niet als doorslaggevende overwegingen meegenomen worden.
De procedure behandelt niet de politieke motieven van de actievoerders, maar heeft de volgende doelstellingen:
 Waarheidsvinding - hoe luidden de ‘geweldsinstructies’ en wat is er onder wiens verantwoordelijkheid precies
gebeurd in en rondom de trein op 11 juni 1977;
 Rechtvaardigheid - er dient door de Nederlandse regering verantwoordelijkheid afgelegd te worden als er iets
onrechtmatig heeft plaatsgevonden.
De eisers zullen dan ook hun volledige aandacht en energie richten op het realiseren van deze doelen. Een en ander betekent
niet dat het proces niet politiek begeleid kan worden. De eisers zien voor de RMS-regering in ballingschap een rol weggelegd om
het politieke aspect warm te houden en de Nederlandse regering te wijzen op de politieke consequenties van deze zaak.
Nu, 40 jaar na dato is de tijd rijp om de onderste steen boven te krijgen. Nabestaanden, de Molukse gemeenschap en niet in de
laatste plaats de Nederlandse samenleving hebben het recht om te weten wat er precies op 11 juni 1977 is gebeurd. We hebben
alle vertrouwen in een goede afloop van de (gerechtelijke) procedure, maar zijn ons er tegelijkertijd ervan bewust dat het een
strijd van lange adem en hoge kosten zal worden. Deze kosten zullen door de eisers (met of zonder rechtsbijstand) zelf worden
bekostigd. U zult begrijpen dat wij zonder uw hulp dit niet zelf kunnen realiseren. Inmiddels zijn er in het land diverse
inzamelingsacties georganiseerd. Ook weten wij ons gesteund door de giften en sponsorloopacties. Echter, we zijn er nog lang
niet. Als Stichting Lawa-Mena-Hau-Lala doen wij hierbij een dringend beroep op uw financiële steun. Met uw donatie willen wij de
volgende zaken bekostigen:
 financieren van de proceskosten;
 de (graf)rechten van onze omgekomen familieleden, inclusief het monument zekerstellen;
 het onderhoud en het behoud van het monument Lawa Mena Hau Lala
Uw financiële steun is méér dan welkom. De hoogte van uw gift bepaalt u zelf. Uw donatie kunt u overmaken op bankrekeningnr.
NL 41 ABNA 0626694124 t.a.v. Stichting Lawa-Mena-Hau-Lala te Bovensmilde. Wilt u liever anoniem doneren? Neem dan
contact met ons op ter bespreking van de mogelijkheden! Elke financiële bijdrage (met of zonder naamsvermelding) wordt op de
site geplaatst!
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