
Herdenking Aprilmoorden 2013 

 

Op 20 april 2013 is de moord op 15 Chinese stokers van CSM (Shell) herdacht op begraafplaats Kolebra 

Bèrdè te Willemstad. 

  

De tenten zijn opgezet, de gasten kunnen komen. 

De in het oog springende banier van kunstenaar Michiel 

Tan is wat lager gehangen ter bevordering van de 

zichtbaarheid. 

  

Eén van de mede-organisatoren, dhr. Randall Brute, 

arriveert. 

SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks in gesprek met 

dhr. Brute, naast de gastheer, dhr. Bacillio. 



  

Het politieorkest zit klaar, de gasten nemen hun 

plaatsen in. 
Wanneer iedereen zit kan de herdenking beginnen. 

 

 

De heer Bacillio spreekt het welkomstwoord en 

begint met het programma. 

Zanger Romeo Heije zingt het volkslied van Curaçao, 

waarna men een minuut stilte in acht neemt voor de 

slachtoffers van de Aprilmoorden. 

  



  

  

Minister van OWCS, drs. Rubina Bitorina, houdt de 

eerste toespraak. 

De minister legt ook de eerste krans, samen met SEOC 

voorzitter Nizaar Makdoembaks. 

 

 

 
De heren Wim van Lamoen en Wendell Evertsz van 

S.Tr.A.F. leggen de tweede krans. 

  

Eric en Jimmy, representanten van de Chinese gemeenschap op Curaçao plaatsen de derde krans. 



  

De vierde en laatste krans wordt gelegd door Mw. 

Lispier en Junnes E. Sint Jago, representanten van de 

SEOC. 

Voormalig vice-premier, minister van Economische 

Zaken en vakbondsleider Errol Cova krijgt het woord. 

  

Juffrouw Ginie sprak uit naam van de Chinese 

gemeenschap op Curaçao. 

Zanger Eldrison Eugenia zorgde voor een muzikaal 

intermezzo. 

  

S.Tr.A.F. voorzitter en SEOC steunpilaar van het 

eerste uur Wim van Lamoen hield ook een toespraak. 

Twee weken voordat hij lafhartig werd vermoord sprak 

de bevlogen Pueblo Poberano leider Helmin Wiels - rust 

in vrede - nog bij de Aprilmoorden herdenking. 



 

SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks hield de laatste toespraak van de dag. 

  

Het politieorkest zorgde voor de muzikale afsluiter. 

Onder meer de voormalig hoofdcommissaris van de 

Antilliaanse politie, dhr. Johan Oldenboom (blikt naar de 

camera), genoot van het optreden. 

  

Na afloop was er volop gelegenheid tot gesprek en 

debat onder het genot van een hapje en een drankje. 

Errol Cova maakt nog van de gelegenheid gebruik om 

samen met een sympathisant van de arbeidersstrijd te 

poseren bij de SEOC krans. 



  

De heer Oldenboom koopt nog één van de boeken die 

bij de gelegenheid werden aangeboden. 
En wat restte was het opruimen van generator en sanitair. 

 

De SEOC wil bij deze nogmaals alle aanwezigen hartelijk danken voor hun belangstelling en medeleven. 

Wij hopen, tot volgend jaar! 

 


