
20 april 2012 - Herdenking Aprilmoorden 

VIDEO’S 

 

Op 20 april jl. werd op begraafplaats Kolebra Bèrdè te Willemstad de gebeurtenis herdacht 

die door bemiddeling van de SEOC bekend is komen te staan als 'De Aprilmoorden'. 

Dit jaar werd bij die herdenking het pas uitgegeven boek 'De Aprilmoorden' van SEOC 

voorzitter Nizaar Makdoembaks gepresenteerd. Daarnaast werd 20 april door de 

Curaçaose regering uitgeroepen tot Nationale Herdenkingsdag De Aprilmoorden. Ook 

werd de door kunstenaar Michiel Tan gemaakte banier onthuld (van deze laatste 

plechtigheid is geen videomateriaal, wel zullen er later foto's geplaatst worden). 

In verband met deze bijzondere officiële momenten was de herdenking 2012 een druk 

bezochte plechtigheid met een vol programma. Diverse prominente sprekers kwamen aan 

het woord, de Politie Harmonie Curaçao speelde en vanzelfsprekend werden er kransen 

gelegd en een minuut stilte in acht genomen. 

 

Hieronder vindt u korte filmpjes die de verschillende sprekers en memorabele momenten 

van de herdenking 2012 tonen. 

 

http://player.vimeo.com/video/43955403 

001 Perspresentatie 'De Aprilmoorden', in de hal van het hoofdgebouw van het Nationaal 

Archief Curaçao  

 

http://player.vimeo.com/video/43955404 

002 Opening herdenking, welkomstwoord door ceremoniemeester, de heer G. Bacilio & 

het volkslied (hymno) van Curaçao, gezongen door zanger Jermandy Damon  

 

http://player.vimeo.com/video/43955405 

003 toespraak Charles Cooper, waarnemend premier en minister van Verkeer, Vervoer en 

Ruimtelijk Planning  

 

http://player.vimeo.com/video/43955408 

004 toespraak Carlos Monk, minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen en Sport  
 

http://player.vimeo.com/video/43955410 

005 minuut stilte en kranslegging  
 

http://player.vimeo.com/video/43957045 

006 toespraak Stanley Quirindongo, voorzitter Plataforma di Sklabitut  
 

http://player.vimeo.com/video/43957047 

007 toespraak Wim van Lamoen, voorzitter van vakbond STRAF  
 

http://player.vimeo.com/video/43957048 

008 toespraak Helmin Wiels, fractievoorzitter Pueblo Soberano (Souverein Volk)  
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http://player.vimeo.com/video/43957049 

009 toespraak Michael Cheng, woordvoerder Chinese gemeenschap Curaçao  
 

http://player.vimeo.com/video/43957050 

010 toespraak Nizaar Makdoembaks, voorzitter SEOC, auteur 'De Aprilmoorden'  
 

http://player.vimeo.com/video/43958287 

011 voordracht Nifa Ansano, dichterscollectief Poetic Colours: 'Prisonero', 'Tambien te 

vera'  

 

http://player.vimeo.com/video/43958288 

012 muzikaal intermezzo, Politie Harmonie Curaçao  
 

http://player.vimeo.com/video/43958289 

013 officiële proclamatie, 20 april 1942 is 'Nationale Herdenkingsdag Aprilmoorden', 

door Carlos Monk en Nizaar Makdoembaks  

 

http://player.vimeo.com/video/44305367 

014 publiekspresentatie 'De Aprilmoorden'  
 

http://player.vimeo.com/video/44306294 

015 korte uitleg over 'De Aprilmoorden', door auteur Nizaar Makdoembaks  
 

http://player.vimeo.com/video/44306967 

016 einde herdenking, afsluiting door G. Bacilio; Politie Harmonie Curaçao; receptie; 

afsluitende beelden  
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