Persbericht
Overheid en SEOC herdenken De Aprilmoorden.
Regering en Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) organiseren bij
de begraafplaats Kolebra Bèrdè de herdenking van ‘De Aprilmoorden’ op 20 april 2019
van 16.00 tot 19.00 uur. Zij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn.
Dit jaar, op 20 april, is het 77 jaar geleden dat in WO II op Curaçao ‘De Aprilmoorden’
plaatsvonden. Er was sprake van een misdaad tegen de menselijkheid van de Nederlandse
staat jegens stakende zeelieden van Chinese afkomst, werkzaam in de olie-industrie van
Shell-Curaçao.
Dit bloedbad wordt sinds 2003 jaarlijks herdacht. Het speelde zich af in het kamp te
Suffisant. Hier werden ruim 420 contractarbeiders van Shell-Curaçao (CSM-vloot)
geïnterneerd omdat ze staakten voor betere arbeidsomstandigheden en betere beveiliging
tegen het oorlogsgeweld in de regio. Het breken van deze staking werd een opzettelijk en
nodeloos gewelddadige actie waarbij het gewapende optreden van ordebewakers en de
autoriteiten aan vijftien (en vermoedelijk achttien) weerloze arbeiders het leven kostte – de
enige slachtoffers die op Curaçao vielen tijdens WO II. Ook raakten er tientallen Chinese
stakers ernstig gewond.
Namens de SEOC verzocht advocaat prof. Liesbeth Zegveld in 2011 de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (toen Ronald Plasterk), naar aanleiding van de
moord op de stakers op 20 april 1942, onder meer een onderzoek in te stellen naar de
toedracht van die gebeurtenissen. De Nederlandse Staat werd daarbij ook verzocht alsnog
verantwoording af te leggen voor haar daden van toen of in ieder geval alsnog
genoegdoening te schenken aan de nabestaanden van destijds vermoorde en gewonde
arbeiders van Chinese komaf.
Vooralsnog weigert de Nederlandse staat De Aprilmoorden, die plaats hadden onder het
bewind van gouverneur Wouters, als oorlogsmisdaad te erkennen. Minister Plasterk liet de
SEOC in 2013 onder meer weten ‘geen aanleiding te zien nu nog een onderzoek naar de
uiteindelijke toedracht te entameren’ en wil de families van de WO II-slachtoffers niet
achterhalen.
In tegenstelling tot Nederland besloot Curaçao de wrede tragedie wel te erkennen. Haar
humane en sterk geschokte gevoelens openbaarde de overheid aan de meelevende
gemeenschap op Curaçao door op 21 maart 2012 de raad van ministers 20 april te laten
uitroepen tot Herdenkingsdag “De Aprilmoorden”. (zaaknummer 2012/15692)
Ter nagedachtenis aan de slachtoffers zal aanstaande 20 april om 4 uur in de middag bij
Kolebra Bèrdè de Curaçaose overheid in samenwerking met de SEOC een bijeenkomst met
toespraken houden.
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Informatie: www.aprilmoorden.nl

