Makdoembaks’ 3e boek over de Aprilmoorden bij
75 jarige herdenking

Op 20 april 2017 volgt op Curaçao de eerste officiële Nationale Herdenkingsdag De
Aprilmoorden, precies 75 jaar na deze tragedie. De Nederlandse overheid blijft ontkennen
dat er sprake is van moord en een oorlogsmisdaad, ondanks nieuwe getuigenissen, foto’s en
analyses in dit nieuwe boek. Hoe lang valt die ontkenning nog vol te houden? Lees de
schrijnende briefwisseling tussen de overheid en de auteur.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog deden Chinese arbeiders uit Rotterdam als stoker dienst op
olietankers van de Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij (Shell). Zonder de inzet van de
marine was dat een gevaarlijke klus, want de Duitsers namen transportschepen die van
Venezuela naar de Nederlandse Antillen voeren regelmatig onder vuur. Eind februari 1942
gingen ruim 420 arbeiders in staking. Zij werden in het kamp te Suffisant op Curaçao
geïnterneerd. Bij de aanvang van selectie van een aantal werkwilligen op 20 april in
hetzelfde jaar vonden tussen de 15 en 20 van deze Chinese contractarbeiders de dood.
Keerden de contractarbeiders zich plotsklaps tegen de militaire politie of was er sprake van
moord op ongewapende mannen?
Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) streeft al jaren naar erkenning van
de doden als zijnde oorlogsslachtoffers van een ernstig misdrijf. In 2012 volgde de eerste
studie naar de moordpartij in het boek De Aprilmoorden. In Killing Camp Suffisant weet de
stichting stapje voor stapje de ware aard van de gebeurtenissen nog verder te onthullen en
een politieke doofpot bloot te leggen.
Nizaar Makdoembaks is voormalig huisarts, onderzoeker-publicist en tevens voorzitter van
de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC). Van zijn hand verschenen eerder
over Curaçao: De Aprilmoorden – Berichten vanaf het Kerkhof van de Schande (2012),
Chinezen gekwetst in Oost en West (2014), De executie van Diana Marquez’ vader (2016),
Godfather van Justitie – Hofpresident mr. Ribbius versus Henrique dat Costa Gomez (2016).
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