
24 april 2011 - Herdenking Aprilmoorden 

 

Op 24 april 2011 zijn de Aprilmoorden van 1942 op Curaçao herdacht. Het decor van de 

herdenking was zoals ieder jaar begraafplaats Kolebra Bèrdè. 

Onder meer de Curaçaose Minister van Onderwijs, wetenschap, Cultuur en Sport Lionel 

Jansen, politicus Helmin Wiels, de voorzitter van Sindikato di Trahadonan di Fiskalia 

(STRAF) Wim van Lamoen, ambtenaar en sympathisant Randall Brute en een 

vertegenwoordiger van CAMARADA Aruba, de heer Samuel J. Ramada, gaven acte de 

présence. Vanzelfsprekend was ook het SEOC bestuur aanwezig in de personen van Nizaar 

Makdoembaks en Junnes Sint Jago. Behalve een kranslegging en rituele offers voor de 

doden stonden ook het overhandigen van een petitie en het onthullen van de nieuwe boog 

boven de toegangspoort op het programma. 

 

De negende herdenking van de moord op vijftien Chinese bootwerkers op 20 april 1942 

stond in het teken van de nabestaanden. Zij zijn niet bekend en men heeft ook nooit een 

poging ondernomen hen te vinden. De SEOC bood tijdens de herdenking een petitie aan 

waarin zij de regering van Curaçao verzoekt er bij de Nederlandse regering op aan te 

dringen de nabestaanden van de vermoorde mensen te achterhalen. Daarnaast bevat de 

petitie een verzoek aan de regering van Curaçao om 20 april tot nationale herdenkingsdag 

uit te roepen, zodat deze zwarte bladzijde niet vergeten zal worden. 

Op deze pagina presenteren wij een beeldverslag van de herdenking. 

 

  

Het gebouw van de Vereniging voor 

Curaçaoënaars van Chinese komaf 

Uitnodiging en informatie overhandigd aan de 

woordvoerder van deze vereniging, de heer 

Michael Chen derde van rechts aan tafel), gezeten 

naast SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks 



  

Dhr. Wesenhagen van Surinaamse Ouders komt 

aan bij Kolebra Bèrdè 

De heren Wesenhagen en Lamoen (voorzitter 

STRAF), overzien de voorbereidingen 

  

Dhr. Randall Brute, ambtenaar en sympathisant, 

arriveert met de stoelen 

Dhr. Brute helpt uitladen 

  

Kransen Kransen van Camarada Aruba 

    



  

  

Gasten en belangstellenden arriveren bij de 

begraafplaats 
 

  

Dr.Miguel Goede, Rector Magnificus University 

of the Netherlands Antilles (UNA) - met 

zonnebril 

Dhr. Wiel Rompel beheert de boekenverkoop 

    



  

Curaçaose van Chinese komaf brengt een vuuroffer 

    

  

  



  

 

 

Onthulling gietijzeren monument aanduiding boven de toegangspoort van Kolebra Bèrdè 

    

  

De gasten nemen plaats  



  

Belangstellende jongeren Rechts een Curaçaose kerkleider 

     

  

Opening herdenking door dagvoorzitter Jennifer 

Leolina 
Toespraak SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks 

  

Toespraak STRAF voorzitter Wim van Lamoen 
Toespraak Helmin Wiels, partijleider Pueblo 

Soberano 

    



 

Plotselinge regen deert de herdenking niet 

    

  

Kranslegging door de heren Wiels en 

Makdoembaks 

Een minuut stilte voor de slachtoffers van de 

aprilmoorden 

  

kranslegging bij het beeld van Louis Doedel, 

heren Wiels en Makdoembaks 

kranslegging bij beeld Louis Doedel, heren Van 

Lamoen en Sint Jago 

    



  

Minister Lionel Jansen neemt de petitie in 

ontvangst 

SEOC bestuur (Sint Jago en Makdoembaks) met 

Minister Jansen 

  

toespraak Minister Jansen toespraak door Wim van Lamoen 

 

 


