Boekpresentaties op Curaçao
met foto’s en video’s
Voorafgaand aan de herdenking van de Aprilmoorden editie 2014 heeft SEOC voorzitter
Nizaar Madoembaks op allerlei locaties zijn nieuwste boek Chinezen gekwetst in Oost en West
gepromoot en aandacht gevraagd voor het verhaal van de Chinese arbeiders die werden
vermoord zonder dat de daders vervolgd werden. De daders gingen vrijuit omdat hun handelen
onder oorlogswetgeving viel, maar toch mogen deze mensen geen oorlogsslachtoffers heten
van de Nederlandse regering.

Op 12 april ontving Rina Stefania een boek.
Rina Stefania is de dochter van de in het boek opgevoerde, nieuwe ooggetuige, wijlen
Mauricio Stefania. Stefania was schutter op Curaçao en marcheerde op 20 april 1942 in de
buurt van Kamp Suffisant. Bij het horen van mitrailleurvuur uit het kamp zag hij Amerikaanse
soldate wegduiken en positie nemen, maar zijn eigen commandant liet zijn schutters rustig
doormarcheren - alsof hij wist dat het geweervuur geen gevaar zou opleveren...

Op 13 april ontvingen een andere bejaarde ooggetuige, de heer Julio Franciska (links,
middelste), en de heer Michael Cheng, woordvoerder Chinese gemeenschap Curaçao, een
exemplaar van het nieuwe boek over de Aprilmoorden. Bij de overhandiging aan de heer
Franciska was ook SEOC steun en toeverlaat Wim van Lamoen (STrAF) aanwezig.

Op deze dag schoven de drie heren Francisca, Van Lamoen en Makdoembaks ook aan bij
radio Hoyer voor een interview. Op onderstaande videobeelden kunt u Julio Franciska zelf zijn
verhaal zien doen.
https://vimeo.com/108896431

Op 17 april bezocht de auteur de Frank Martinus Arion Biblioteka Nashonal Korsou, waar hij
een exemplaar van 'Chinezen gekwetst' overhandigde aan directeur Gerda Willems.
En diezelfde dag ging Makdoembaks, samen met Van Lamoen, langs bij het Nationaal Archief
Curaçao, waar hij nogal wat onderzoek voor het boek heeft gedaan. Ook de directeur van het
archief, dhr. Gibbes, mocht een boek in ontvangst nemen.
Nizaar Makdoembaks en Wim van Lamoen waren op 17 april ook te gast bij Moru Bon dia,
waar ze geïnterviewd werden door Angelica Paris, onder meer over de afbeeldingen in het
boek, zoals te zien is op onderstaande video:
https://vimeo.com/1088964361
Minister van OWCS Irene Dick maakte tijd vrij om de laatste ontwikkelingen rondom de
erkenning van de slachtoffers van de Aprilmoorden uit eerste hand te vernemen. Zij zet ook in
op het onderwijs op Curaçao, dat dit stuk lokale wereldgeschiedenis opneemt in het
curriculum:
https://vimeo.com/108896430

