Doedel beeld ontvreemd en vervangen
!!! Links naar videobeelden onderaan !!!
Een week na de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels werd op Kolebra Bèrdè de SEOC buste van
Louis Doedel uit 2010 gestolen. Men vergiste zich waarschijnlijk in het metaal: op jacht naar koper nam
men brons mee. De SEOC liet direct een nieuw beeld vervaardigen dat in november 2013 werd onthuld.

Doedel in 2010

Doedel in 2013

De SEOC verwachtte niet het beeld ooit nog terug te zien en is direct doende gegaan om een nieuw beeld,
van steen, te laten vervaardigen ter vervanging van het gestolen goed.

Onthulling nieuwe Doedel standbeeld
Op 22 november jl. werd op begraafplaats Kolebra Bèrdè te Willemstad een nieuw standbeeld van Louis
Doedel onthuld door de SEOC. De SEOC vond kunstenaar Patrick Mezas opnieuw bereid een beeld van de
roemruchte Surinaamse vakbondsman te maken. In de woorden van Mezas:

“Doedel is back!”

Kolebra Bèrdè klaar voor de onthulling.

Sinds de grote schoonmaakactie tien jaar geleden
nog steeds een prachtige begraafplaats in plaats van
Het beeld van Doedel wacht de kennismaking met het
het heidens dodenveldje waar de autoriteiten wel
publiek af onder verhullende doeken.
wat onwelgevallige lichamen dachten kwijt te
kunnen wegmoffelen in 1942.

De dames van de Surinaamse zanggroep Sranan Rosoes zingen enkele openingsliederen.

SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks spreekt klare
Genodigden en sprekers genieten van de traditionele taal met betrekking tot Doedel, de wijze waarop hij
Surinaamse zang.
onschadelijk werd gemaakt en de weerslag van
dergelijke handelingen op de tegenwoordige tijd.

Frank Goede, oud-voorzitter van de Surinaamse
vereniging op Curaçao, de JPF, werpt zijn licht op
Doedel en diens nagedachtenis.

S.Tr.A.F. voorzitter Wim van Lamoen houdt een
bevlogen speech.

Het doek kan verwijderd worden.

Het beeld onthuld.

De aanwezige achternichten van Doedel poseren bij
het beeld met (v.l.n.r.) oud-JPF voorzitter Frank
Goede, SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks en
S.Tr.A.F. voorzitter Wim van Lamoen.

Sranan Rosoes zorgt voor een muzikaal intermezzo.

Frank Goede deelde na het tweede optreden van
Sranan Rosoes namens de voormalige Surinaamse
politicus Emile Wijntuin enkele van diens boeken
over Doedel (Louis Doedel, martelaar voor het
Surinaamse volk (1998)) uit - hier aan Mike Franco,
voorzitter van de Staten van Curaçao.

En zo overhandigde de voormalige voorzitter van de
JPF ook een boek van Wijntuin aan de huidige
voorzitter van de JPF, Marciano Lalta.

Als laatste ontving ook voormalig
vakbondsvoorzitter en oud-vicepremier en -minister
van Economische Zaken Errol Cova, die nog steeds
een zeer actieve rol speelt in de begeleiding van
arbeiders in problematische situaties, een boek van
Wijntuin.

Pueblo Soberano bestuurslid en SEOC steunpilaar
Ingrid Sanchez en SEOC voorzitter Makdoembaks
poseren bij het beeld, zichtbaar zeer gelukkig met de
terugkeer van Doedel.

Daags na de plaatsing kwam de beroemde Venezolaanse beeldhouwer Julio Cesar Briceño het nieuwe beeld
van Doedel bekijken en de nagedachtenis van de man eer betuigen - hier samen met SEOC voorzitter
Makdoembaks.

Kunstenaar Patrick Mezas en SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks bij "hun" nieuwe Doedel beeld.

VIDEOBEELDEN VAN DE ONTHULLING
001 Zangroep Sranan Rosoes
http://player.vimeo.com/video/82103503
De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Surinaamse zanggroep Sranan Rosoes, die
de plechtigheid ook opende.
002 De presentatie was in handen van Nathely Isenia
http://player.vimeo.com/video/82103506
Isenia is presentatrice van Telenotisia, het nieuwsprogramma van TeleCuraçao. Hier
kondigt zij de toespraak van SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks aan.
003 JPF voorzitter
http://player.vimeo.com/video/82103510
Na Nizaar Makdoembaks richtte voormalig JPF voorzitter Frank Goede het woord tot de
aanwezigen.
004 S.Tr.A.F. voorzitter Wim van Lamoen was de derde en laatste spreker.
http://player.vimeo.com/video/82103511
005 In Suriname is tot op heden geen familie van Doedel gevonden, maar op Curaçao
wel: drie van zijn achternichten (twee gezusters Doedel en een nicht van hen) spraken hun
dank uit voor de aandacht en het respect voor hun roemruchte achter-oom.
http://player.vimeo.com/video/82103513
006 Het beeld wordt onthuld.
http://player.vimeo.com/video/82109704
007 Sranan Rosoes verzorgt een muzikaal intermezzo.
http://player.vimeo.com/video/82109705
008 Tot slot van de onthulling deelde Frank Goede enkele boeken over Doedel uit namens
dhr. E. Wijntuin, oud Staten voorzitter van Suriname. De boeken werden overhandigd aan
Mike Franco, voorzitter van de Staten van Curaçao, Marciano Lalta voorzitter van de
Surinaamse Vereniging JPF en aan voormalig vakbondsvoorzitter en oud-vicepremier en minister van Economische Zaken Errol Cova, die nog steeds een zeer actieve rol speelt in
de begeleiding van arbeiders in problematische situaties. Nathely Isenia sprak het
slotwoord: http://player.vimeo.com/video/82109706

