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Ruim 440 Chinezen van Shell die weigerden om te gaan varen,
werden in maart 1942 op transport gezet naar Kamp Suffisant, Curaçao.
Schets van foto in politieblad ‘De Schakel’ (1974: 3, zie ook Bijlage 3).

Op 20 april 1942 werden 15 geïnterneerden (waarschijnlijk zelfs 18) van Kamp
Suffisant in koelen bloede gedood toen zij trachtten een selectie van stakers en
werkwilligen te beletten.
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Voorwoord
Op 19 januari 2017 overleed op Curaçao de laatste levende getuige van de Aprilmoorden: Julio Saturnino Franciska. Hij werd 94 jaar. In 2013 deed hij aan de
Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) zijn verhaal over de Aprilmoorden op 20 april 1942. Op die dag was hij de eerste die gewonde Chinese stakers,
die waren neergeschoten door ordebewakers van het gouvernement en de Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij (CPIM), naar het ziekenhuis bracht. Die
gebeurtenis zelf is op 20 april 2017 dus 75 jaar geleden. Getuigen zijn er nu niet meer,
maar in 2016 stuitte de SEOC bij archiefonderzoek in het Haagse Nationaal Archief
op relevant aanvullend bronmateriaal. Deze geheime documenten vormen concreet
en aannemelijk bewijs dat rond de massale schietpartij op 20 april 1942 sprake was
van een doofpotaffaire.

In memoriam: getuige Julio Franciska (22-6-1922 – 19-01-2017),
herdenking te Suffisant, 20 april 2016. Foto: Tico Vos.
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Er is destijds door de autoriteiten bewust eenzijdig onderzoek gedaan en
bepaalde elementen uit het verhaal zijn, eveneens bewust, weggelaten. Toch houdt
de Staat nog steeds vast aan de documenten waaruit dat rapport bestaat. De regering heeft zich destijds de nodige moeite getroost om enig rumoer rondom de schietpartij zo snel mogelijk stil te krijgen. Aan het eind van 1942 was men daarin geslaagd
en toen de SEOC in 2011 de Nederlandse staat daartoe verzocht, bleek deze, bij antwoord in 2013, niet bereid die stilte te doorbreken. Maar nu, 75 jaar na het bloedbad,
hebben we genoeg materiaal verzameld om een nieuw verzoekschrift in te dienen
bij de Staat en dat is ook gebeurd. Deze publicatie bevat alle (nieuwe) achtergronden,
bij gelegenheid van de 75-jarige herdenking van de Aprilmoorden.
De belangrijkste bevinding is dat men niet langer kan volhouden dat uit noodweer proportioneel geweld is gebruikt. Ook kan men niet meer volhouden dat degenen die dat geweld gebruikten en hun meerderen daarvoor niet verantwoordelijk
gehouden zouden kunnen worden. In de ochtend van maandag 20 april 1942 is in
Kamp Suffisant van de CPIM op Curaçao structureel extreem geweld tegen protesterende zeelieden gebruikt. Uit nieuwe documenten blijkt dat, om de staking van
contractarbeiders te breken, er door de autoriteiten binnen enkele minuten mogelijk
18 stakende zeelieden - de regering zelf noteerde het aantal 15 - van Chinese afkomst
werden doodgeschoten en meer dan 30 van hen ernstig gewond. Op een bevolking
van 63.263 inwoners was dit aantal slachtoffers astronomisch hoog. Ter vergelijking
met Nederland: naar ratio van bevolkingscijfers, 9 miljoen in Nederland in 1942, zou
het hier gaan om 2.563 doden, een cijfer waarbij destijds noch nu ook maar iemand
het aangedurfd zou hebben om het te omzeilen of weg te moffelen.1 Reden om deze
oorlogsmisdaad als een ‘killing camp’ te benoemen. Ter ere en nagedachtenis van de
honderden Chinezen die op 14 maart 1942 met de leus ‘we go camp’ hun solidariteit
betuigden en zich en masse lieten opsluiten, onbewust van het feit dat de CPIM toen
al wist dat de staking desnoods met militair geweld beëindigd zou worden.

8
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Inleiding
In de vroege ochtend van 20 april 1942 vond er op een plein in het Shell-Kamp
Suffisant op Curaçao een afschuwelijke moordpartij plaats. De CPIM had het gouvernement ingeschakeld om met flink machtsvertoon en desnoods met gebruik van
geweld een groep van meer dan 400 stakende Chinese zeelieden te laten opsplitsen.
Daartoe hadden de autoriteiten een lijst met namen van de CPIM gekregen. De
stakende Chinese stokers wisten niet beter dan dat ze in onderhandeling waren met
de maatschappij en dat binnenkort de Chinese consul-generaal uit Havana over zou
komen om hen daarin bij te staan. Ze stuurden representanten naar voren om te
vragen wat de bedoeling was van de geweren en bajonetten om hen heen. Ze vreesden gedwongen te worden weer te gaan varen. De representanten bleken echter op
de lijst van de autoriteiten te staan en werden direct met gebruik van fysiek geweld
de poort van het kamp uitgewerkt. Toen naar aanleiding daarvan de grote groep in
beweging kwam, begonnen leden van de militaire politie, de vreemdelingenpolitie
en bewakers van de CPIM op de massa te schieten. Met enkele minuten massaal
geweervuur doodden ze direct 11 of 12 stakers en verwondden ze er tientallen. Later
overleden nog 3 tot 6 anderen aan hun verwondingen. Aan de zijde van de ordebewakers waren zes gewonden; slachtoffers van de groep Chinezen die niet op de
grond waren gaan liggen, zoals de meesten, maar die iets gegrepen hadden wat voor
handen was om zich te verdedigen. Na het opruimen van de lijken en het afvoeren
van de gewonden werd, alsof er niets traumatisch gebeurd was, de scheiding van de
groep alsnog uitgevoerd.
Aan de getallen is al te zien dat niet alles duidelijk is aangaande deze schietpartij.
Sterker nog, de Nederlandse regering onderschrijft deze versie van het gebeuren
niet en heeft een eigen versie, waar zij al sinds 1942 aan vasthoudt. Sinds 2011 is de
SEOC doende de onderste steen hiervan boven te krijgen en ook om het eerherstel
van de slachtoffers van de Aprilmoorden van 20 april 1942 bij de regeringen van
Nederland en Curaçao aanhangig te maken. De stichting is op zoek naar gepaste
erkenning van de slachtoffers (als oorlogsslachtoffers van WO II), gepaste herdenking van de slachtoffers (tezamen met de andere herdenkingen van slachtoffers van
WO II) en onderkenning van en excuses voor de destijds begane misdaad tegen de
menselijkheid.
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Erkenning op Curaçao
Op 21 oktober 2016 ontving de SEOC van de regering van Curaçao een brief aangaande het raadsbesluit van 2012 om 20 april uit te roepen tot Herdenkingsdag
“De Aprilmoorden”. In de brief gaf de regering van Curaçao aan dat men doende was
om het besluit van 2012 nu te implementeren. Daarmee wordt de herdenking van
2017, 75 jaar na dato van de moordpartij in Kamp Suffisant, de eerste die officieel van
regeringswege medegeorganiseerd wordt. De vertraging bij de implementatie van het
raadsbesluit had te maken met administratieve zaken; de intentie van de regering
om aan de Aprilmoorden de gepaste aandacht te besteden, was er niet minder om.2

De proclamatie van de Curaçaose regering.

Aanhoudende stilte in Nederland
In Nederland werd het verzoek in 2013 echter op alle punten afgewezen en werd
de SEOC te verstaan gegeven dat zij op zichzelf aangewezen was als zij hiermee
verder wilde komen. De SEOC en ikzelf hebben dit advies ter harte genomen en we
zijn nog dieper in de zaak gedoken. Op Curaçao vonden wij, in 2012 al, de laatst
twee nog levende (inmiddels helaas overleden) getuigen, alsmede nabestaanden
van de slachtoffers, die uit hun persoonlijke collecties afbeeldingen en verhalen
deelden.

10
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In de Nederlandse archieven vonden we in 2016 het dossier dat midden jaren 40
over deze zaak is aangelegd. Het bleek een groot aantal de SEOC nog onbekende
stukken te bevatten. Eerdere publicaties over deze zaak, De Aprilmoorden
(Makdoembaks, 2012) en Chinezen gekwetst in Oost en West (Ibid., 2014), waren
grotendeels gebaseerd op het dossier zoals dat te vinden is bij het Nationaal Archief
Nederlandse Antillen (tegenwoordig Nationaal Archief Curaçao). Op het moment
dat deze geschiedenis zich 75 jaar geleden voltrok, beschikt de SEOC over een zo
grote verscheidenheid aan ooggetuigenverslagen en deskundige analyses, dat zij
opnieuw de Nederlandse staat heeft benaderd met het verzoek de officiële lezing in
deze zaak los te laten en de misdaad te erkennen.

Statenlid Hensley Koeiman en dhr. Sing Pong Lee, Kamp Suffisant 20-4-2016.
De laatste is een van de nabestaanden die foto’s uit de familiecollectie met de
SEOC deelde. Foto: Tico Vos.

In deze publicatie neem ik eerst de aard van het gebruikte geweld onder de loep
aan de hand van een van de weinige medische documenten die beschikbaar zijn.
Na enige aandacht voor de achtergronden van de staking zet ik de verschillende
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versies uiteen op wat zich op die dag, 20 april 1942, heeft afgespeeld. Daarmee toon
ik aan dat de lezing van de koloniale autoriteiten op verschillende punten niet
langer houdbaar is. Daarnaast bespreek ik ook de wijze waarop de Nederlandse
regering in ballingschap de stilte over dit onderwerp heeft afgedwongen. Tot slot
bespreek ik als onderzoeker en voorzitter van de SEOC de actuele correspondentie
met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en presenteer ik u
vervolgens de conclusies die de SEOC en ik uit dit alles trekken. Onverminderd gaan
de onderzoekingen voort. Ook na 75 jaar is dit verzwegen verhaal nog niet ten einde.

12
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Hoofdstuk 1
Eerste scheuren in de “waarheid”:
excessief geweld in moordkamp
De Nederlandse staat probeert al meer dan 70 jaar het monopolie te houden op
de waarheid over de Aprilmoorden. Eerst en vooral door het onderwerp in de doofpot te houden. Behalve een artikel in een Antilliaans politieblad in de jaren 70 (zie
3.2.2 en Bijlage 3) is er aan de schietpartij na 1942 weinig aandacht besteed door de
media of de Staat. Een ondervraagde die er in 1947 op in wilde gaan bij zijn verhoor
door de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 (PER) werd
gesommeerd dat niet te doen (zie 4.4). Pas met het verschijnen van de studie van de
Curaçaose historicus Junnes E. Sint Jago in 2000 kwam hierin enige verandering,
zij het niet bij de Nederlandse Staat, die zich aan de publicatie van Sint Jago niets
gelegen liet liggen. Het was aan de in 2003 opgerichte SEOC om aandacht voor dit
onderwerp te vragen. Op de reactie van Plasterk op het verzoek van de SEOC om de
doodgeschoten Chinese zeelieden als oorlogsslachtoffers te erkennen, kom ik in
hoofdstuk 5 uitgebreid terug. Waar ik hier op wil wijzen, is dat de Staat anno nu het
relaas zoals 9 dagen na de schietpartij opgesteld door een direct betrokkene blijft
beschouwen als de waarheid over deze zaak.
Minister Plasterk stelde in zijn brief van 2013 aan de SEOC dat hij eraan hechte
‘stil te staan bij de relevante feiten van deze zaak’ (2013: 2). Feiten die de Staat als relevant
ziet, staan vooral, aldus Plasterk, in het proces-verbaal (PV) van hoofdinspecteur
van politie Van der Kroef van 29 april 1942 (zie 3.3.2). Die zienswijze houdt in wezen
een weigering in om enig ander scenario in overweging te nemen. En dat betekent
dat de Nederlandse Staat niet van zins is zijn verantwoordelijkheid voor een daad
van excessief geweld tegen ongewapende stakers te erkennen. Men blijft bij de
conclusies van de gezagsdragers uit 1942: dat proportioneel geweld is gebruikt in
een betreurenswaardige noodsituatie. Plasterk:
‘Uit het proces-verbaal valt geenszins af te leiden dat er sprake is geweest van een
“opzettelijk gewelddadige, nodeloze en willekeurige actie”, laat staan van het met een
vooropgezet plan ter dood brengen (“moord”) van de stakers.[beide SEOC-standpunten, NM] Het is onduidelijk en (thans) ook niet te verklaren waarom de situatie uit de
hand is gelopen. Ik ga daarom uit van een hoogst ongelukkige en buitengewoon trieste
samenloop van omstandigheden. Iedere andere conclusie zou speculatie zijn.’ (2013: 3)
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Wie het proces-verbaal van Van der Kroef als leidend - en als dé waarheid beschouwt, kan inderdaad niet tot andere conclusies komen. Maar het dossier aangaande de Aprilmoorden, destijds het ‘Chinezen incident’ of het ‘Conflict Chinese
Zeelieden’ genoemd, is vuistdik.3 Ervoor kiezen om uit dat pakket alleen dit
proces-verbaal als leidend te beschouwen is geen vasthouden aan relevante feiten,
maar vasthouden aan een de Staat welgevallige kijk op deze geschiedenis.4 Wie
bijvoorbeeld kijkt naar het in datzelfde dossier opgenomen memorandum van de
Geneeskundige Dienst (GD), krijgt al direct een heel ander beeld. Bovendien plaatst
dat document ook meteen vraagtekens bij het door Van der Kroef genoemde aantal
dodelijke slachtoffers, waaraan men ook na 29 april altijd heeft vastgehouden.
In dit hoofdstuk kijk ik naar het geweld dat destijds is gebruikt. Niet vanuit het
perspectief van een dader zoals Van der Kroef, maar vanuit de medische verslaglegging van de verwondingen. Het is vrij aannemelijk dat Van der Kroef zelf op de
Chinese zeelieden heeft geschoten, getuige zijn eigen proces-verbaal: ‘Naar gelang
de Chineezen ons omcirkelden werd onze toestand des te hachelijker, waarbij voor zelfbehoud verscheidene malen van de vuurwapenen werd gebruik gemaakt.’ (nadruk NM)5
Het spreekwoord ‘de slager keurt zijn eigen vlees’ was zelden duidelijker van
toepassing dan op deze hoofdinspecteur, die als dader hoofdonderzoeker werd van
onder meer zijn eigen handelen. Het verhaal, dat gedragen wordt door Van der
Kroef via onder anderen gouverneur Wouters, twee ministers van Koloniën tot
minister Plasterk aan toe, loopt vanuit een ander perspectief direct zware averij op.
1.1 Het geneeskundig rapport rond de doden en gewonden
Dokter H.G.S. van Raalte, chef van de Geneeskundige Dienst van het gouvernement van Curaçao (GD) stuurde op 11 november 1942 een verslag betreffende de
slachtoffers van 20 april 1942 naar de directie van de CPIM.6 In de onderzoeken en
rapportages van het gouvernement betreffende de schietpartij is een dergelijk
rapport vreemd genoeg niet aanwezig. Wat de aanleiding was voor de CPIM om de
GD te verzoeken een dergelijk rapport aan te leveren, is eveneens onbekend. Hoe
dan ook is dit het enige onafhankelijke medische verslag dat beschikbaar is. Van der
Kroef nam in zijn PV weliswaar een lijst met doden en gewonden op, maar noteerde
niets over de doodsoorzaken of de aard der verwondingen. Dokter Van Raalte deed
dit wel, voor zover de omstandigheden hem daartoe in staat stelden.

14
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Twee gewonde Chinezen van Kamp Suffisant in het Sanatorium
(Shell hospitaal) in Willemstad. Foto © Sing Pong Lee.

De arts gaf aan dat de hierna vermelde lijst van gewonde Chinezen onvolledig
was. Hij schreef ook dat de geneeskundige dienst in korte tijd een groot aantal
gewonden te behandelen kreeg, waarbij direct medisch ingrijpen noodzakelijk was.
Door gebrek aan tijd kon de aard van de verwondingen van de minder ernstige
slachtoffers niet worden genoteerd. Ook kon de GD niet iedereen verzorgen, omdat
de Militaire Politie (MP) enkele licht- en zeer lichtgewonden gevangen had genomen.
Over de gedode zeelieden noteerde Van Raalte dat er geen tijd was voor het optekenen van details. De lijst met verwondingen zag er aldus uit:

‘Lijst van gewonde chineezen op 20 april 1942.
Opgenomen in het Sanatorium:
1. Min of meer oppervlakkige verwonding van R. heup, waardoor huid met
onderhuidsch weefsel en spieren van de onderlaag los. Vermoedelijk veroorzaakt
door schampschot of klewanghouw.
2. Bajonetsteek in de L. borst naast de mediaanlijn ter hoogte van de tweede rib,
waardoor mediastinaal emphyseem en huidemphyseem. Bovendien kogelwond in
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de L. zijwand van de buik. De kogel zit nog subcutaan L. naast de navel.
Schampschoten aan voorzijde van beide bovenbeenen.
Schotverwonding, in- en uitschot in L. schouderstreek door aanhechtingsplaatsen
van driehoekspier.
Inschotopeningen R. binnen-enkel. De kogel heeft het kuitbeen gebroken
(communitief fractuur). De richting van het schot is van R. binnen-enkel schuin
naar boven. De kogel zit aan de buitenkant van het onderbeen onder het
kuitbeenkopje.
Inschotopening buitenkant L. voetwortel. Verbrijzeling van de kopjes van eenige
middenvoetsbeentjes. Uitschotopening aan de binnenkant waardoor peroneuszenuw peripheer is doorgeschoten.
Ricochetschot in de rug. De kogel zit in het onderhuidsche weefsel en blijkt bij
verwijderen volkomen te zijn ingedeukt. De inschotopening is veel te groot voor
een onbeschadigde kogel en bovendien heeft de kogel nergens been geraakt,
hetgeen uit de Rontgenphoto blijkt.
In- en uitschotopening R. binnenenkel, dus als het ware een schampschot,
met bovendien een schot in de R. bil, waar de kogel nog in zit.
Schot door R. schouder met barst in opperarmbeenkop. Inschotopening alleen
boven bovenste buitenste punt van de schouder (zwaartepunt van deltoidies).
De kogel zit er nog in.
Inschot L. kuit. Kogel zit er nog in.
Inschotopening L. onderbeen, mediaal voor, d.w.z. voor binnenlangs scheenbeen.
Uitschotopening naar achter in de kuit.
Versplinterde kogel in duim en pols door een groote onregelmatige, mogelijk
conflueerdende opening ‘mogelijk ricochet).
In- en uitschotopening door R. biceps, waarbij niet is uit te maken, wat in- en wat
uitschotopening is.
In- en uitschotopening aan buitenkant R. dijbeen, waarvan niet uit te maken,
of inschotopening het achterste wondje beteekent.
In- en uitschotopening in L. biceps. Schampschot langs de borst links, waarbij de
kogel niet onder de huid is gekomen.
Inschot in de maagstreek. Kogel zit ergens in de buikholte.
Inschotopening onder R. bovenste buitenste darmbeenkamuitsteeksel.
De kogel is door de buikholte gegaan en zit achter rechts, naast het heiligbeen.
De patient is overleden.
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Opgenomen in het St.Elizabeth Hospitaal:
1. Inschot in L. lies voorzijde – uit in de bil. Kogel is door de buik gegaan.
Patient is later overleden.
2. Inschotopening In de maagstreek en in één der armen. De kogel zit ergens in de
buikholte. Patient is zeer spoedig overleden.
3. Inschotopening R. voor in de borst. Richting van de kogel schuin naar onderen.
Kogel is door de lever gegaan. Uitschotopening in de rug.
Patient zeer spoedig overleden.
4. (Militaire politie)? Verwonding in bekken. Patient zeer spoedig overleden.
5. (Militaire politie)? Verschillende bajonet- of klewangverwondingen aan het hoofd
van niet ernstige aard. Gebroken L. onderarm.
6. (Militaire politie). Hoofdwond, veroorzaakt door klewang of bajonet.
7. (Militaire politie). Ondefinieerbare wonden vingers L. hand.
8. (Militaire politie). Schampschot of schamphouw midden hals. Weinig ernstig.
Niet opgenomen.
9. Schot in de buik middenvoor, waardoor darm doorschoten.
10. Onschuldige schotwond L. lendenstreek. Kogel is in en uit gegaan.
11. Inschot in de rug. Kogel ergens in de buik. Mogelijk onderste deel van de longen
geraakt. Patient is overleden.
12. Inschotopening in scrotum. De kogel zit nog in R. bovenbeen.
13. InschotR. voor in dijbeen, waardoor bot gebroken.
14. Idem. De kogel heeft hier het been weer verlaten. De wond zit meer in de buurt
van de knie.
15. In- en uitschot L. onderbeen opzij.
16. Inschot onder R. sleutelbeen. De kogel heeft de grootarmslagader doorschoten.
17. Inschot in de L. nierstreek. Buikholte is niet geraakt. De kogel zit nog in de weeke
deelen.
18. Inschot mediaal midden- voor L. onderbeen.
19. Inschotopening voor midden R. bovenbeen, waarbij bot gebroken.
20. Twee schotwonden voorzijde L. borsthelft. Long was niet geraakt.
De kogels hadden het lichaam reeds verlaten.’ (nadruk NM)
1.1.2 Officiële dodental twijfelachtig

Het eerste en belangrijkste punt dat opvalt aan deze lijst, ten opzichte van het PV
van Van der Kroef, is het aantal opgenomen gewonden dat is overleden. Bij Van der
Kroef waren dat 3 gewonde Chinese zeelieden. Opgeteld bij de 12 stakers die op de
plaats delict overleden, kwam Van der Kroef dan ook tot 15 dodelijke slachtoffers.
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Met de lijst van dokter Van Raalte komen we echter op 18 gedode stakers.7
Gezien de tijd tussen het PV van Van der Kroef en het memorandum van dokter
Van Raalte is het zeer wel mogelijk dat nog 3 patiënten van deze arts zijn overleden
nadat Van der Kroef zijn verslag had opgesteld (ergo na 29 april 1942).
Wat daaraan echter bevreemdt, is dat het aantal doden in de daaropvolgende
onderzoekingen en verslagen niet is bijgesteld. Als er al een aantal genoemd wordt,
dan blijft men spreken van 12 of 15 doden, niet van 18.
Via een andere weg wordt de telling van dokter Van Raalte ondersteund. De
SEOC heeft in de tijd dat zij met deze zaak bezig is goede contacten gelegd met de
Chinese gemeenschap op Curaçao. Dit heeft ertoe geleid dat nazaten van de slachtoffers openlijk zijn gaan spreken over de tragedie van 20 april 1942 en ook in hun privéarchieven gedoken zijn om de SEOC van historisch materiaal te voorzien. Onder
meer heeft de SEOC enkele foto’s van de begrafenis van de later aan hun verwondingen overleden Chinese zeelieden mogen ontvangen.8 Op deze foto’s is duidelijk
te zien dat meer dan 3 vers gedolven graven werden geëerd door de aanwezigen.

In dit gezichtsveld zijn er zojuist minstens 4 (191, 192, 188 en 189) aan hun
verwondingen overleden stakers begraven. Vrienden en landgenoten van de
doden waren aanwezig, onder wie de heer Shek Wan Chong (eigenlijke naam
is Cheung), elfde van links. Foto © Sing Pong Lee.
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Shek Wan Chong (eigenlijke naam is Cheung),
schoonvader van de heer Coenraad Pietersz.
Pas in april 2016 durfde de dochter van Shek Wan
Cheung in het openbaar over het drama van
20 april 1942 te praten. Ze durfde nu zonder vrees
de bijwoning van de begrafenis door haar vader
mede te delen. Foto: Coenraad Pietersz.

Pas in 2016 durfde de heer Sing Pong Lee (zoon van een geïnterneerde Chinees
in Suffisant) zijn angsten te overwinnen en over de tragedie van Kamp Suffisant
mededelingen te doen. Ook stelde hij historisch fotomateriaal aan de SEOC ter
beschikking. Hierop is te zien dat er meer dan 3 doden ter aarde werden besteld
bij de begrafenis van in de ziekenhuizen overleden slachtoffers.
Foto © Sing Pong Lee.
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Het dodental is evenwel niet het enige punt waarop de officiële visie van de Staat
in het gedrang komt door het memorandum van dokter Van Raalte. Wie de aard van
de verwondingen bekijkt, komt ook tot heel andere conclusies dan de door Van der
Kroef geleverde beschrijving van het gebeurde.
1.2 Forensisch arts over het letsel bij de doden en gewonden
De SEOC is vanuit haar statutaire doelstellingen altijd op zoek naar manieren
om dichter bij de waarheid te komen, ongeacht hoe moeilijk dit na meer dan 70 jaar
ook moge zijn. In juli 2016 heb ik daartoe een deel van het nieuwe bronmateriaal
tezamen met een exemplaar van De Aprilmoorden (waarin de documenten zijn
verwerkt waarop de Staat zijn mening baseert, zie 3.1) voorgelegd aan Frank R.W.
van de Goot, forensisch arts bij het Centrum voor Forensische Pathologie te Baarn.
Het gaat hierbij om een ooggetuigenverslag van een van de zeelieden (zie 3.3.2) en
het rapport van dokter H.G.S. van Raalte van de GD dat in de voorgaande paragraaf
is beschreven. Daarmee werd dokter Van de Goot in staat gesteld kennis te nemen
van de schietpartij met niet meer of minder bronnen dan de Staat of de SEOC ter
beschikking staan. Ik vroeg hem of hij als forensisch expert naar aanleiding van die
bronnen mededelingen kon doen over het verloop van de gebeurtenis. Concreet
stelde ik vijf vragen. Ik citeer de antwoorden van de heer Van de Goot uit zijn brief
van 9 juli 2016:
Vraag 1: Zijn er een paar mensen op de vlucht beschoten/neergesabeld/met
de bajonet bewerkt en zo ja, wie waren dat?

‘Er bestaat geen tekstboek of artikel waar dan ook ter wereld die op wetenschappelijke
basis om zou kunnen gaan met een gebeurtenis zoals boven beschreven. Het enige wat bij
een dergelijk voorval van dienst kan zijn is een terughoudende benaderingen [sic.] van
biomechanisch oogpunt.
Uitgaande van het voorval waarbij een groep van circa 400 tot 500 personen bij elkaar
staan ten tijde van het openen van geweervuur zal dit naar verwachting in een chaotische verwarring escaleren. In de documentatie is evident sprake van scherprandige
klievingen. Aangegeven wordt dat destijds gedacht werd aan inwerking van bajonetten
dan wel kapmessen. Er worden geen personen direct aan dergelijke letsels gekoppeld maar
de documentatie is niet terughoudend in het voorkomen van dergelijk letsel.’
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‘Uitgaande van de situatie waarbij naar ooggetuigen van omsingeling sprake geweest
zou zijn is de vraag met betrekking tot letsel dat “op de vlucht” is opgelopen niet relevant.
De personen in kwestie hebben geen vluchtmogelijkheden, slechts futiele houdingsaanpassing teneinde de vuurline te ontkomen (duiken, platliggen). Eventuele loopbewegingen
zullen de kans op getroffen worden slechts vergroten. Het maken van loopbewegingen
naar de vuurzone kan feitelijk alleen maar leiden tot vuurcontact en letsel. Vanuit dit
perspectief is de aanwezigheid van klievingsletsel zeer obscuur. Het oplopen van bajonetletsel zou zich onder omstandigheden kunnen vertalen in een poging van personen om
de vuurline te ontkomen (Terugsteken, terugslaan van een persoon naar de vuurline).
Voor wat aan het verslag kan worden toegedicht lijkt (een deel) van de scherprandige
klievingen zich aan de voorzijde van de lichamen te bevinden. Iets dat toebrengen ten
tijde van een poging tot doorbreken van de vuurlinie zou kunnen ondersteunen.’
Vraag 2: Zijn er mensen die al op de grond lagen beschoten/neergesabeld/met
de bajonet bewerkt en zo ja, wie waren dat?

‘Ofschoon niet uitgesloten is dat personen na beschieten alsnog steek- of snijletsel hebben opgelopen lijken in deze zaak toch de schotletsels de boventoon te voeren. Evidente
aanwijzingen voor het nadien steken of sabelen van reeds gevallen personen kan niet uit
de stukken worden opgemaakt, hetgeen daarmee beslist niet uitgesloten is.’
Vraag 3: Zijn er mensen in koelen bloede beschoten/neergesabeld/met de
bajonet bewerkt en zo ja, wie waren dat?

‘In een dergelijke situatie kan ervan uitgegaan worden dat alle slachtoffers in
koelen bloede zijn gedood of verwond. Bij een bewapende overmacht van tientallen
geüniformeerden tegenover een, naar verluid ongewapende en reeds bijeengedreven
groep ongewapenden is geen andere beschrijving op zijn plaats.’
Vraag 4: Is er met een of meerdere mitrailleurs op de mensen geschoten?

‘Aan de hand van deze beschrijvingen laat zich geen uitspraak doen met betrekking tot
de gebruikte wapens. Door de aanwezigheid van een groot aantal geüniformeerden kan
een groot aantal afgevuurde kogels worden gegenereerd. Er is massaal schotletsel voorhanden. De enige manier waarop enig inzicht verkregen zou kunnen worden naar het
gebruik van meerdere automatische wapens is door middel van het openen van het graf
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op Curaçao teneinde patronen veilig te stellen en deze te vergelijken in hoeverre deze uit
een machinegeweer komen en of het een of meerdere wapens betreft. Opgemerkt wordt dat
in de beschrijving opvallend veel beenletsel aanwezig is. Iets dat verwacht wordt als de
groep personen nog staat ten tijde van het openen van massaal geweervuur.’
Vraag 5: Wat is uw mening als u dit verslag leest?

‘Het is niet verstandig om vanuit de moderne tijd een mening te hebben over een
voorval van ruim 70 jaar geleden. De tijden waren anders, de normen en waarden waren
anders. Het is evenwel op zijn plaats op te merken dat vanuit modern mensdom het
zo massaal het vuur openen op een grote groep ongewapende personen welke reeds
bijeengedreven waren wellicht retrospectief internationaal strafrechtelijk bekeken moet
worden.’
Dokter Van de Goot heeft gelijk wat betreft zijn terughoudendheid om definitieve uitspraken te doen over een gebeurtenis van meer dan 70 jaar geleden. Zowel
de Nederlandse Staat als de SEOC ziet in dat het geen lichte taak is om inzicht te
verkrijgen in de gebeurtenissen van toen. Maar de Staat blijft zich juist daarom
verlaten op de allereerste rapporten, opgesteld door een direct betrokkene, op zijn
minst een getuige, maar mogelijk ook een verdachte. De SEOC blijft graven en
zoeken naar wat er nog naar voren kan komen, wetende dat de visie neergelegd in
die eerste rapporten teveel in twijfel getrokken kan worden om voor de waarheid te
kunnen doorgaan.
Uit de beantwoording van vraag 1 kunnen we opmaken dat de Chinese zeelieden zo in paniek waren dat zij recht op de vurende geweren met bajonetten zijn afgelopen en zodoende het ‘obscuur’ genoemde klievingsletsel hebben opgelopen.
Dat de zeelieden al in de aanval waren voordat er geschoten werd, is met de vaststelling in de beantwoording van vraag 4, dat de opmerkelijke hoeveelheid beenletsel duidt op een staande groep mensen, niet een rennende groep mensen, zeer
onwaarschijnlijk. De bevindingen van de forensisch expert sluiten aan bij de visie op
het gebeurde die door andere getuigen dan die van de gouvernementele onderzoekers in de wereld is gebracht (zie 3.2 t/m 3.4) en waaraan de SEOC steeds meer
waarde hecht: er is doelbewust extreem geweld gebruikt tegen een grote groep ongewapende
mensen. Het memorandum van Van Raalte en de interpretatie daarvan door de
forensisch arts maken duidelijk dat de officiële aanleiding voor de schietpartij en de
waardering van het geweldsgebruik door de overheid toen en nu, niet langer stand
kunnen houden. Voordat ik hier dieper op inga in de hoofdstukken 3 en 4 zal ik de
argumentatie aangaande de koelbloedigheid van de daders eerst uiteenzetten.
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1.3 Koude bureaucraten: selectie direct na executie gewoon voortgezet
Stelt u zich de volgende situatie voor: een omheinde binnenplaats waar honderden mensen vrezend voor hun leven op de grond liggen. Zij en de hen omringende,
bewapende ordebewakers weten zeker dat er doden en gewonden gevallen zijn bij
de schietpartij die zojuist plaatsvond. In afwachting van ziekenvervoer doorkruist
aanhoudend gekerm het geblaf van orders gevende commandanten. Immers, de
doden moeten opgeruimd, de gewonden afgevoerd. De overgebleven stakers
moeten in de verschillende hoeken van het kamp worden gedreven en om hen schrik
aan te jagen moeten zichtbaar enkele schietklare mitrailleurs worden opgesteld, met
de vuurlopen gericht op de stakers. (Sint Jago, 2000: 23-9) De ordebewakers die net
mensen hebben gedood en zelf kortstondig doodsangsten hebben uitgestaan toen de
honderden stakers op hen af kwamen, moeten ervoor zorgen dat de situatie niet nog
eens escaleert.

Toneelopvoering door teatro KadaKen bij de herdenking van 2016. Op de plek
waar de Aprilmoorden plaatsvonden, werd de gehele gebeurtenis geënsceneerd.
Deze scène toont het afvoeren van de doden en gewonden.
Foto: Tico Vos, 20-4-2016.
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Zo ongeveer zal de gespannen situatie geweest zijn, toen men het besluit nam
om, ondanks het zojuist voorgevallene, na het afvoeren van doden en gewonden
gewoon door te gaan met datgene waarvoor men was gekomen: het scheiden van de
stakers in twee groepen.
Ondanks de traumatische tragedie die zich net had afgespeeld, werden alsnog
tientallen stakende schepelingen uit de groep stakers gehaald en naar een andere
plek op het eiland overgebracht. Een week na de schietpartij in Kamp Suffisant
noteerde hoofdinspecteur van politie Willem van der Kroef, belast met de selectie
van stakers en niet-stakers op 20 april 1942, in zijn proces-verbaal het volgende:
‘Nadat ik opdracht had gegeven de gewonden naar de ziekenhuizen te vervoeren, stelde
ik mij in verbinding met den Commandant der Militaire Politietroepen, wien ik het
gebeurde mededeelde. Na eenige tijdsverloop arriveerde laatstgenoemde ter plaatse, die
vervolgens de leiding op zich nam, waarna het separeeren der Chineezen zonder verdere
incidenten werd volbracht.’9

Een hulpverlener gaat langs de doden en gewonden.
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Het bedrijf dat gevraagd had om de scheiding der stakers, de CPIM, kon ook
tevreden zijn over de gang van zaken. Het doel dat men voor ogen had met het
inroepen van de hulp van het gouvernement was geslaagd, getuige deze passage
uit het Memorandum van de CPIM d.d. 27 april 1942, dat uitgebreider aan bod zal
komen in paragraaf 3.1.4:
‘Spoedig daarop [na de schietpartij, NM] werd wederom met de selectie doorgegaan.
Er deed zich verder geen enkel incident meer voor en alle Chineezen passeerden zeer
gewillig den Vreemdelingendienst. Na 3 uren was de selectie voltooid en waren 50 man
gescheiden van de rest en ondergebracht in een apart kamp.’10
Het was de CPIM die van tevoren al expliciet had gesteld dat geweldsgebruik
bij het scheiden der stakers geen probleem was wat hen betreft. Eenzelfde kille
houding werd door iedereen aangenomen die bij de schietpartij betrokken was: het
belangrijkste waren niet de doden en gewonden, maar dat het werk gedaan werd.
1.4 Het lot van de doden
In overeenstemming met de manier waarop men koelbloedig de schietpartij had
afgehandeld, werden ook de doden emotieloos en pragmatisch weggewerkt. Nog
geen 24 uur na de dodelijke schietpartij, in de vroege ochtend van 21 april 1942,
werden zij anoniem en zonder enige ceremonie in de grond gestopt. Dit was zeer
ongebruikelijk omdat begrafenissen op Curaçao destijds traditiegetrouw in de
namiddag plaatsvonden. Het tijdstip van de begrafenis werd niet bekendgemaakt en
de lijkwagens reden zonder gevolg naar de begraafplaats. De omgekomen Chinezen
werden begraven op het kerkhof Kolebra Bèrdè, in de wijk Cas Chiquito, waar
volgens de katholieke regels zondaars en criminelen moesten worden begraven.
De doden kregen slechts een graf met een nummer op een stenen paal, hoewel hun
identiteit bekend was. (Sint Jago, 2000, deel 1: 22-5, 29) Er werden geen naasten
of collega’s gevraagd deze “begrafenis” bij te wonen. Integendeel: de Curaçaose
autoriteiten kondigden verder een verbod af om over het incident te publiceren,
opdat de Chinezen hun mond niet zouden roeren in de pers.11 Hierop kom ik nog
terug in hoofdstuk 4.

| KILLING CAMP SUFFISANT |

25

Het massagraf voor de 12 ter plekke in Kamp Suffisant overleden Chinese stakers.

De in paragraaf 3.2.2 opgevoerde ooggetuige sergeant-schutter W.C. Grovell was
behalve bij de schietpartij ook aanwezig bij de begrafenis van de gedode stakers op
de begraafplaats Kolebra Bèrdè op 21 april 1942. Daarover schreef hij:
‘Als oud-sergeant woonde ik de begrafenis bij van de twaalf Chinezen die door de
militaire politie werden vermoord. Ze gaven geen enkele Chinees uit het kamp toestemming om de begrafenis van de omgekomen Chinezen bij te wonen.’ (1974: 3, zie ook
Bijlage 3)
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De Chinese gemeenschap op Curaçao was zeer ontdaan van de gebeurtenis in
Kamp Suffisant. In verband met hun wankele verblijfsstatus waren deze mensen
in wezen monddood. Desalniettemin nam de overheid de moeite om hen met
censuur iedere mogelijkheid te ontnemen om zich uit te spreken over de
gebeurtenissen. Een deel van hen heeft wel later de begrafenis van de overleden
gewonden bijgewoond. Foto © Sing Pong Lee.

1.5 Het lot van de overlevenden
De overlevende stakers die nog in Kamp Suffisant verbleven, gingen een
zware tijd tegemoet. Door de oorlog konden ze niet terug naar China of Amerika.
Ze hadden op Curaçao nog steeds een vreemdelingenstatus. Over de stakers die in
Kamp Suffisant bleven na de scheiding van hun collega’s op 20 april 1942 deed PG
Van der Laan in augustus 1942 de volgende mededelingen:
‘[..] dat de Chineezen nog steeds worden beschouwd als personen, die hier niet in welken
vorm ook toegelaten zijn en voor welke personen de betrokken maatschappij garant is,
derhalve ook voor hen heeft te zorgen; dat de bewaking in handen is van 1 man M.P.
daarin bijgestaan door 1 bewaker van de C.P.I.M. (buitengewoon agent van Politie) en
dat het den Chineezen sinds 5 Juni 1942 vergund is elken werkdag van 14.00 - 17.00
uur bezoek te ontvangen, terwijl des Dinsdags en Donderdags 15 Chineezen gelegerd in
loods 8 en des Maandags, Woensdags, Vrijdags en Zaterdags 45 Chineezen gelegerd in
loods 21 zich van 13.00 - 17.00 uur uit het kamp naar de stad mogen begeven.’12
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Uit de stukken die de SEOC in 2016 in het Nationaal Archief te Den Haag heeft
ingezien, blijkt dat men pas in november 1942 tot een akkoord kwam wat betreft de
420 overgebleven stakers. Al die tijd verbleven zij in het kamp. Op 14 december 1942
berichtte toenmalig gouverneur Kasteel aan de regering in Londen dat 368 van
de 420 overgebleven Chinese zeelieden weer voor de CSM gingen varen onder
voorwaarden vastgelegd in een contract, opgesteld in Londen. De 52 zeelieden die
onwillig bleven om te werken voor de CSM bleven geïnterneerd.13 Over de inhoud
van de nieuwe contracten voor de 368 werkwilligen zijn in het dossier geen stukken
te vinden. Het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre enigszins tegemoet is gekomen
aan de wensen van de Chinese zeelieden voordat zij aan de staking begonnen,
of dat zij, uitzichtloos als hun situatie was, met gelijke of wellicht zelfs slechtere
behandeling genoegen moesten nemen.
Begin 1943 probeerde de Chinese gezant in Londen, de heer Wunsz King, de
Nederlandse overheid ertoe te bewegen de 52 overgebleven Chinese zeelieden toe
te staan zich te vestigen op Curaçao, in ieder geval voor zolang de oorlog zou duren.
De waarnemend secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken in
ballingschap, graaf Willem Frederik Lodewijk van Bylandt, zag hier echter niets in
en wees de heer King op de woningnood op Curaçao, de mogelijkheid dat inwilligen van een dergelijk verzoek zou kunnen overkomen als een beloning voor de lastigste elementen uit de groep stakers en het gegeven dat de politie op Curaçao
vermoedelijk bezwaar zou hebben.14 Het dossier dat in Den Haag ligt, eindigt met
enkele documenten aangaande de huisvesting van deze 52 overgebleven stakers en
de uitzichtloosheid van hun positie. Een oplossing werd niet gevonden, de Chinezen konden nergens heen – niet naar China, niet naar de VS, niet naar India en niet
uit hun kamp op Curaçao – en ze bleven geïnterneerd bij de zeevaartmaatschappij
die voor hen moest zorgen.15
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Eén van de activiteiten waar de Chinezen zich de laatste maanden van hun
verblijf in het kamp mee bezig hielden, betrof ook laundrywerkzaamheden,
Sint Jago, 2000, deel 1: 58.

1.6 Het lot van hoofdverantwoordelijke gouverneur Wouters
Bij zijn verhoor door de PER diende voormalig gouverneur van Curaçao G.J.J.
Wouters een dossier in aangaande zijn aftreden als gouverneur. Wouters was van
mening dat dit ‘enigszins vreemd en een beetje minder mooi gegaan’ was.16 In 1957 deed
hij hetzelfde relaas nog eens uit de doeken aan L. de Jong, op dat moment chef van
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.17 De heer Wouters kan gezien worden
als eindverantwoordelijke voor de Aprilmoorden, omdat het zijn gouvernement was
dat op aangeven van de CPIM vrijwillig de taak tot gewelddadige scheiding van die
maatschappij had overgenomen. Uit het stuk uit 1957 blijkt duidelijk dat hem de
schietpartij en zijn houding ten opzichte van een aantal andere zaken niet in dank
werden afgenomen. Hoewel hij zelf serieus verbolgen was over de gang van zaken,
kan gerust gesteld worden dat de gevolgen van de Aprilmoorden voor deze
gouverneur beperkt bleven tot lichte carrièreschade.
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Gouverneur Gielliam Johannes Josephus Wouters, circa 1940 (1883-1973),
voormalig kapitein der infanterie. In juli 1942 weigerde koningin Wilhelmina
zijn benoeming tot lid van de Buitengewone Raad van Advies in Londen te
bekrachtigen. Foto: Collectie Tropenmuseum, Amsterdam. Coll.nr. 60060954.

In 1942 zou er sowieso een einde komen aan de ambtstermijn van Wouters als
gouverneur, maar hij werd door de toenmalige minister van Koloniën Welter (19391941) gevraagd of hij wilde aanblijven, waarop hij bevestigend had geantwoord.18
Echter, hier stak de ad-interimopvolger van Welter, minister-president P.S. Gerbrandy, na de Aprilmoorden een stokje voor. Wouters werd door Gerbrandy uitgenodigd om af te zien van een tweede termijn als gouverneur, zodat hij vrij zou zijn
om zitting te nemen in een nog op te richten Raad van Advies van het ministerie
van Koloniën. Wouters stemde hierin toe en zag af van het aanblijven als gouverneur. Koningin Wilhelmina bekrachtigde de benoeming van Wouters niet, waarop
Gerbrandy hem te verstaan gaf dat ze toch iemand anders voor de Raad van Advies
zouden vragen en, kort daarop, dat het aftreden wel gehandhaafd bleef. Wouters
werd ook verzocht het gebiedsdeel te verlaten en moest zich derhalve gedurende
oorlogstijd in het buitenland (Costa Rica) vestigen.19
Bij zijn verhoor over het ontslag van zijn voorganger door de PER had voormalig gouverneur Kasteel in 1949 deze gang van zaken al bevestigd:

30

| KILLING CAMP SUFFISANT |

‘[Kasteel:] Van 1936 tot 1942 had de Gouverneur Wouters de landvoogd vervuld.
En inderdaad is er sprake van geweest om de heer Wouters op te nemen in die Raad van
Advies; voor zover ik weet, is de heer Wouters ook op de voordracht geplaatst voor dat
college. Waarom die voordracht niet werd bekrachtigd, is mij onbekend. Dit kan mij niet
bekend zijn, omdat dat een zaak is van de Kroon.
Voorzitter: Weet u of men indertijd in Londen zelf vond, dat deze zaak een beetje
onelegant was verlopen?
Kasteel: Als u mij dat vraagt, zal ik u rechtuit zeggen, dat ik het onelegant heb gevonden
en dat heb ik ook gezegd. Daarom heb ik er later toe meegewerkt om de heer Wouters tot
lid benoemd te krijgen van de “Caribbean Commission”. Inderdaad is aanbieden en dan
later niet benoemen, onelegant.’20
Een ‘onelegante’ behandeling was dus hetgeen Wouters ten deel viel naar aanleiding van, onder meer, de Aprilmoorden. Hij werd namelijk wel benoemd tot lid
van de Anglo-American Caribbean Research Council, zoals Kasteel had voorgesteld.
In deze hoedanigheid bezocht hij in 1945 Curaçao en Suriname. In het volgende
document is te lezen dat hij zich in deze nieuwe functie moest bekommeren om de
zorg en welzijn van de inwoners van de Nederlands West-Indië:
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Oud-gouverneur Wouters mocht zich na de tragedie van 20 april 1942 met het
welzijn van onder anderen de Surinamers gaan bemoeien.21
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Hoofdstuk 2
De CSM, haar Chinese zeelieden
en de staking van 1942
Om meer inzicht te geven in de achtergrond van het handelen van zowel de CSM
als het koloniale gouvernement op Curaçao, geef ik eerst een beeld van het belang,
en daarmee ook van de macht, van de aldaar aanwezige olie-industrie.
In 1940 bezat Curaçao de grootste olieraffinaderij ter wereld. Deze olie was van
groot belang voor de brandstofvoorziening aan de geallieerden tijdens WO II.
De olie werd in Maracaibo (Venezuela) gewonnen en naar het strategisch gelegen
Curaçao vervoerd onder auspiciën van de CSM, een dochterbedrijf van de CPIM
(de voorloper van Shell Curaçao). Door deze olietransporten was de Caribische Zee
tot oorlogsgebied verklaard. Duitse duikboten torpedeerden regelmatig de tankers
van de CSM. Desalniettemin moest het transport over zee doorgaan ten behoeve
van de olievoorziening van de geallieerden.
2.1 Olie uit de Nederlandse Antillen voor WO II
De Koninklijke/Shell-groep begon rond 1910 met de winning van aardolie bij
het Maracaibomeer in Venezuela. De olie werd met kleine tankers naar de haven
van Curaçao vervoerd. Het waren de activiteiten van de Curaçaosche Petroleum
Maatschappij die de haven van Willemstad tot een internationaal belangrijke haven
maakten. (Bakker, 1962: 31-43) De strategische betekenis van zowel Curaçao als
Aruba was groot in WO II. Hier waren de twee grootste olieraffinaderijen ter wereld
gevestigd, die de gehele olieproductie van Venezuela verwerkten.22 Minister van
Koloniën C.J.I.M. Welter onderschreef ‘dat zonder de olie van Curaçao en Aruba de oorlog
niet kon worden gewonnen’ en stelde dat ‘Curaçao en Aruba toen van direct vitaal belang
waren voor de oorlogvoering. [...] De benzine voor de Royal Air Force kwam, naar ik meen,
geheel en al van Curaçao. Zonder de raffinaderijen van Curaçao en Aruba ware de oorlogvoering verlamd.’23 De Nederlandse regering in Londen en de gouverneur van
Curaçao gaven de hoogste prioriteit aan de continue productie van olieproducten
door Shell Curaçao en stelden het belang hiervan boven alles.
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2.2 Chinese zeelieden bij de CSM
Eind jaren twintig van de twintigste eeuw begon de CSM Chinese contractarbeiders te importeren, na instemming van de koloniale autoriteiten van de Antillen.
Deze mannen waren afkomstig uit Chinese buurten van Rotterdam, waar zij jaren
hadden vertoefd. Er voeren duizend man op de CSM-vloot, die bestond uit veertig
schepen. (Sint Jago, 2000: 7 en deel 2)
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Het zogenaamde ‘Zakboekje’ van de latere CSM-stoker de heer Lee Wei, ten tijde
van zijn contractperiode bij de Rotterdamse Lloyd (Java-lijn) in de jaren dertig.
Foto’s © Sing Pong Lee.

Onder de duizend CSM-zeelieden bevonden zich zo’n vierhonderd Chinezen.
Deze Chinezen werkten als stokers en ander machinekamer-personeel. Hun werkzaamheden waren levensgevaarlijk (Howarth e.a., 2007: 57) Door gebrek aan ventilatie was de stookplaats zo heet dat alleen Chinese stokers en olielieden in staat
waren onder die omstandigheden te werken. (Bakker, 1962: 44) Desondanks kregen
de Chinezen minder betaald, werd voor hun veiligheid minder goed gezorgd en
werden zij niet als ingezetenen beschouwd. Het was Chinese zeelieden verboden
om Willemstad te betreden na het aanmeren. (Kersten, e.a., 1987, deel V: 36)
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Stoker Lee Wei in de machinekamer van een CSM-schip. Om de hete omgeving
enigszins te verdragen moest hij zonder overhemd werken. Foto © Sing Pong Lee.

In haar memorandum over de schietpartij op 20 april 1942 stond de directie van
de CPIM vrij uitgebreid stil bij de positie van haar Chinese werknemers:
‘Het Gouvernement van Curacao heeft van den aanvang af dat de toelating der Chineezen op Curacao ter sprake werd gebracht, daartegen bezwaar gehad.
Toen de C.S.M. in het midden der twintiger jaren het Gouvernement ervan overtuigde, dat – teneinde over voldoende engineroomcrew voor haar tankers te kunnen
beschikken – het importeeren van Chineezen onafwendbaar was, is hierin tenslotte toegestemd. Deze Chineezen zijn echter nimmer toegelaten op Curacao, zijn van den aanvang af tot heden als ongewenschte vreemdelingen beschouwd. Dezen Chineezen werd
tijdelijk toegestaan op de tankers dienst te doen, terwijl de C.S.M. ervoor verantwoordelijk was, dat deze werknemers niet op Curacao zelf verblijf hielden, tenzij in geval van
ziekte, convalescené, verlof.
De C.S.M. is zich steeds ten volle van deze beperkende bepalingen met betrekking tot
het verblijf der Chineezen alhier bewust geweest, heeft dit speciale standpunt tegenover
dit deel harer werknemers nimmer kunnen toejuichen, doch heeft zich hieraan moeten
onderwerpen.
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Van de zijde der C.S.M. is er steeds zorgvuldig voor zorggedragen, dat aan bovengenoemde beperkende bepalingen met betrekking tot haar Chineesche werknemers zooveel
mogelijk de hand gehouden werd. In den loop der jaren werd vele malen door de Stadspolitie medegedeeld, dat een of meer Chineezen zonder geldige reden toch in de stad verblijf hielden, met het verzoek hen direct op eigen terrein – in casu een schip – terug te
brengen, waaraan steeds gevolg werd gegeven.
Ook de Chinees zelf is zich bewust van zijn uitzonderingspositie. Dit bleek duidelijk
toen deze Chineezen werden aangeslagen in de Inkomstenbelasting van dit eiland, waarop
zij, aan de hand van hun niet hier “gevestigd” zijn, direct protesteerden, met het gevolg,
dat tenslotte de Maatschappij de betaling hunner belasting voor haar rekening nam.’24

Chinese arbeiders van de CPIM mochten niet op Curaçao verblijven. Het was
een plicht van de maatschappij hen buiten de stad te houden. Na toestemming
van de Vreemdelingendienst (VD) mochten CSM-stokers zich naar Punda
(Willemstad) begeven voor vertier. In het midden de heer Lee Wei van het eerder
afgebeelde zakboekje. Foto © Sing Pong Lee.

De stelselmatige achterstelling van de Chinese zeelieden leidde vanzelfsprekend
tot onvrede onder hen. Op 17 juli 1942 stuurde de heer Wunsz King, gezant van
China bij de ambassade in Londen, naar aanleiding van het bloedbad op 20 april
1942 in Kamp Suffisant een protestbrief naar de heer Michiels van Verduynen,
destijds minister zonder portefeuille (voorloper van de staatssecretaris) bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen. Op de inhoud van die brief ga ik in
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de hoofdstukken 3 en 4 dieper in, hier volstaat te melden dat Wunsz King ook kort
inging op de genoemde onvrede onder Chinese zeelieden. Hij stelde onomwonden
dat autoriteiten en scheepsofficieren sinds het begin van het aanmonsteren van
Chinese zeelieden op tankers van de CSM geweigerd hebben de Chinese bemanningsleden rechtvaardig te behandelen, als gelijken van de andere, Nederlandse,
zeelieden. Voorts schreef hij dat de redelijke eisen voor meer loon en meer veiligheid
vanwege de oorlog – stijgende prijzen en verhoogde dreiging op zee – stelselmatig
niet werden ingewilligd, waardoor zij geen andere optie zagen dan te gaan staken.
Wunsz King tekende hierbij aan dat het feit dat ondanks de grote behoefte aan
Chinese zeelieden zij in wezen in geen enkele haven welkom waren, hierbij een
zwaarwegende rol speelde.25
2.3 Duikbootaanvallen en staking in 1942
Begin 1942 zorgden de Duitsers voor paniek onder het zeevarend personeel.
Zij brachten op 16 februari in de buurt van Aruba en Curaçao de Lake-tankers
Pedernales, Oranjestad, Monagas, Tia Juana en San Nicolas tot zinken, met veel
doden en vermisten als gevolg.26 Voor de haven van Willemstad werd op die dag de
CSM-tanker Rafaela door een torpedo van een Duitse onderzeeër getroffen, maar
dit schip zonk niet. Later lukte het de Duitsers wel de Rosalia, ook een CSM-schip,
tot zinken te brengen. Een ander schip, de Elena, wist aan vernietiging te ontkomen.
(Soest, van, J., 1977) En het bleef niet bij deze aanval.
Op 19 februari 1942 stuurde gouverneur Wouters een telegram naar Londen. Hij
berichtte dat de Amerikaanse oceaantanker Arkansas, die bij de Eagle steiger
(Aruba) lag, getorpedeerd en ernstig beschadigd was. Ook bracht hij Londen op de
hoogte van de torpedering op 21 februari 1942 van de Noorse tanker Kongsgaard,
waarvan slechts 8 van de 46 bemanningsleden gered konden worden.27 Enkele
dagen vóór het begin van de staking in februari 1942 vonden enige collega’s van de
Chinese stakers de dood. Een olietanker van de CSM werd door een Duitse duikboot
getorpedeerd.28 Deze maakte deel uit van een nieuwe operatie om de raffinaderijen
op Curaçao en Aruba schade toe te brengen:
‘Eén der pas gearriveerde boten, de “U 130” onder kapt.luit.t.z. E. Kals moest [..] de olieinstallaties der C.P.I.M. bij de Bullenbaai op Curaçao bombarderen. Op 17 April arriveerde de “U 130” in de Caribische Zee. In de nacht van de 17de op de 18de voer Kals
langs de N.W. hoek van Curaçao, dat volledig verduisterd was, terwijl zelfs niets van
Willemstad was te zien. Omstreeks 5 uur ’s ochtends (van de 18de) bevond de “U 130”
zich voor de Bullen-baai om er de situatie op te nemen. [..] Om ongeveer 2 uur ’s nachts
[de 19e, NM] liet Kals het vuur openen; de afstand bedroeg toen nog 3600 meter.
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Het mondingsvuur van het eigen 10.5 cm kanon was opvallend verblindend en de
Nederlandse walbatterij bleef het antwoord dan ook niet lang schuldig, dankzij de
oplettendheid en snelle reactie van de marinier 1ste kl. M. v. Niel, commandant van één
der 12 cm stukken.’ (Bezemer, 1967: 379)
Viceadmiraal b.d. C.J. baron Van Asbeck, die sinds januari 1942 de “oudst
aanwezend zeeofficier” was op Curaçao, herinnerde zich dit voorval ook, bij zijn
verhoor door de PER:
‘Op 20 april 1942 is er een onderzeeboot geweest, welke Curaçao heeft beschoten. Er zijn
ongeveer 6 schoten gelost op de petroleuminstallaties bij de Bullenbaai. Er is toen door
een Surinaamse marinier teruggeschoten – deze marinier werd “Sneeuwwitje” genoemd,
omdat hij zo donker was – en deze man is toen tot korporaal bevorderd.’29
2.3.1 CSM-staking 1942

Het waren de aanvallen van februari die de directe aanleiding vormden voor de
staking onder CSM-personeel – naast de Chinese stokers ook officieren – op Curaçao. Op 23 februari kwam – na een torpedoaanval – op ongeveer 50 mijl ten westen
van Aruba de tanker Thalia tot zinken; later die dag kon de eveneens getroffen
Amerikaanse tanker Sun met moeite Sint Nicolaas te bereiken. Het gouvernement
gaf toen opdracht de tankers enige dagen aan de kades te houden, totdat men hun
veiligheid kon garanderen. Van 16 tot 24 februari 1942 mochten de Lake-tankers niet
uitvaren van de Algemeen Militair Commandant (AMC), omdat er voor hun
konvooiering en het plaatsen van reddingsmiddelen aan boord eerst het een en
ander geregeld moest worden. (Sint Jago, 2000, deel 2)
De angst voor de aanvallen van de Duitse duikboten in de Caribische zee en
de slechte positie binnen het bedrijf leidden ertoe dat de ruim 420 arbeiders op
24 februari 1942 het werk massaal neerlegden, teneinde betere arbeidsvoorwaarden
te bedingen. Een aantal Nederlandse officieren ging ook in staking. Enkele
stakingseisen:
‘a) f. 50.- verhooging van maandgage.
b) Hotelkosten (gedurende den tijd dat zij staakten en nog niet in het kamp te Suffisant
waren opgenomen) voor rekening van de Maatschappij, en gage gedurende den geheelen
duur van de staking.
c) warbonus met terugwerkende kracht, te betalen vanaf 1 Juni 1940.
d) volle gage in afwachting repatriatie tot aankomst in China, in geval van invaliditeit.
e) staking niet te beschouwen als onderbreking bij beoordeeling van de 10% bonus voor
2 jaar onafgebroken dienst.
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f) in die gevallen, waar de Engelsche wet hoogere uitkeeringen voorschrijft bij overlijden
of invaliditeit, dan onze bepalingen aangeven, toepassing van die wet, doch voor zoover
het betreft uitkeeringen, welke in China zouden moeten worden uitbetaald, dan een
“lumpsum” regeling met een minimum van £ 300.-.
g) aangaan van een contract voor een jaar en na afloop van het contract repatriatie naar
China via USA.’30
De onderhandelingen tussen de CSM en de Chinese stakers verliepen moeizaam,
hetgeen volgens de CSM kwam door de leiders van de groep Chinezen. De CSM
wilde deze mannen uit de groep verwijderen, in de hoop dat de overige Chinezen
vervolgens zouden inbinden. De CSM verzocht de Curaçaose autoriteiten deze
mannen op grond van de arbeidsplicht te arresteren. Staken was bij Gouvernementsbesluit van 6 december 1941, P.B. 1941/146 verboden vanwege het belang van
de olietransporten voor de oorlog.
2.3.2 Het officierenconflict

Het conflict tussen de voornamelijk Nederlandse scheepsofficieren en de CSM
ging over de tijdelijke plaatsing van onbekwame West-Indiërs, waarmee de CSM de
Chinese stakers wilde vervangen. De officieren waren het hiermee oneens. Daarnaast kregen ze geen extra personeel voor de machinekamers. Uit het reeds aangehaalde rapport van PG Van der Laan blijkt dat wat betreft de onderhandelingen met
de Chinezen, het gouvernement de CSM haar eigen boontjes liet doppen totdat alles
volledig vastliep. Zo niet in het geval van de officieren, want al op 25 februari 1942
sprak gouverneur Wouters met een afvaardiging van hen.
De officieren kwamen met nog twee klachten. Ten eerste waren de reddingsmiddelen voor het scheepspersoneel, nodig na de aanvallen van U-boten, ontoereikend en onvolkomen. De andere klacht betrof de hoogte van uitkeringen voor de
nabestaanden na een oorlogsongeval, zoals vastgesteld door de CSM-directie. De
gouverneur wilde een overeenkomst tussen de twee partijen. Omdat dit niet lukte,
verklaarde hij de CSM tot een bedrijf waar verplichte arbeid moest worden verricht.
Deze bevoegdheid was gebaseerd op het Bedrijvenbesluit 1941, opgenomen in P.B.
1941 no. 147. Wouters was bang dat het meningsverschil varen onmogelijk zou
maken. Na bemiddeling en onderhandeling besloten de officieren alsnog te gaan
varen, waarna ontslag uit het kamp volgde. Omdat het geschil van de officieren met
de CSM-directie nog niet opgelost was, bleven maar vier schepen in de vaart met
Venezuela. (Sint Jago, 2000, deel 1; Makdoembaks, 2012: 71-74)
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2.4 Internering Chinese stakers in Kamp Suffisant
Een paar honderd stakende Chinese CSM-zeelieden waren, tegen de verblijfsregels in, in Willemstad. De directie van hun bedrijf maakte hun tijdelijk verblijf in
de stad mogelijk:
‘Gedurende de eerste weken, dus van 24 Februari tot 12 Maart is de clementie van den
Procureur- Generaal ingeroepen en verbleef een tweehonderdtal Chineezen in de stad, in
afwachting van de komst en de te voeren onderhandelingen van en met den Chineeschen
Consul te Trinidad.
Toen op 24 Februari wederom een aanvang werd gemaakt met het hervatten van den
dienst op Maracaibo, weigerden de Chineezen te varen en liepen zij van de schepen weg.
Onder invloed van slechte leiders en met betreurenswaardige voorbeelden van anderen
voor oogen, zijn de Chineezen tot op heden weigerachtig gebleven.’31
De PG bleek deze clementie te willen betrachten, blijkens zijn eigen rapportage:
‘Den volgenden dag [25 feb., NM] vernam ik echter, dat alle chineezen [sic.] van de in
Willemstad aanwezige tankers ten getale van ruim 400 in staking waren gegaan en voor
eigen rekening verblijf hadden genomen in de 4 Chineesche logementen hier ten stede.
Waar de Chineezen zich voorshands rustig gedroegen en het mij ongewenscht voorkwam
de verhitte gemoederen door een stricte handhaving der bestaande overeenkomst met de
C.S.M. nog meer te verhitten heb ik, hoewel de Chineezen geen toelating tot verblijf
hebben geen aanleiding gevonden terstond maatregelen te treffen, maar wel heb ik met den
Hoofd Inspecteur van Politie besproken, dat, indien de staking lang zou duren of, indien er
met de Chineezen in de stad moeilijkheden zouden komen of zich ongeregeldheden zouden
voordoen, ik genoodzaakt zou zijn de Maatschappij op hare verplichtingen te wijzen, dat
de Chineezen aan boord van de schepen van de Maatschappij behoorden te zijn [..]‘32
Op verzoek van de stakers bemoeiden de Chinese diplomaten in Trinidad
(consul Hing King, die ook naar Willemstad kwam voor bemiddeling) en Londen
(ambassadeur Dr. Wellington Koo) zich met de kwestie, maar zonder resultaat. Uit
de correspondentie tussen de CSM, de overheid en de AMC blijkt dat men elkaar de
bal toespeelde. Na het vertrek van consul Hing King, legde de Marine-Superintendent van de CPIM op 12 maart contact met VD:
‘[..] teneinde diens medewerking in te roepen om de zoogenaamde belhamels afgezonderd
te krijgen, in de hoop dat door verwijdering van deze elementen de overblijvenden
minder recalcitrant zouden worden. Aangeboden werd dezen uitgezochten menschen
onderdak op Maatschappij terrein Suffisant te verschaffen. Het was geheel in lijn met reeds
lang bestaande orders dat stakende Chineezen niet in Willemstad zouden verblijven,

| KILLING CAMP SUFFISANT |

41

waartoe zij nu eenmaal niet gerechtigd waren. Dit laatste werd door den Vreemdelingendienst volkomen beaamd, doch men voelde niet veel voor de gevraagde medewerking
omdat de V.D. meende, dat de Chineezen als onwillige schepelingen onder den A.M.C.
vielen.
Van deze zijde werd opgemerkt dat medewerking te verkrijgen was van den Algemeen
Militair Commandant. Dezerzijds werd het standpunt ingenomen, dat het de C.S.M.
niet interesseerde welke autoriteit het deed, dat zij echter gaarne zag, dat er “iets” gedaan
werd.
Wij toch waren bereid ten volle mede te werken en voor het opbergen dezer stakende
Chineezen geheel zorg te dragen, mits het initiatief van de autoriteiten uitging en het
den Chinees duidelijk zou zijn, dat dit uiteindelijk niet een wensch van zijn werkgeefster,
doch van de autoriteiten was.’33
Op deze manier legde de CPIM de verantwoordelijkheid voor de lastigere kanten van haar bij wet opgelegde taak terug bij het gouvernement. Alle handelingen
waartegen de Chinezen zich mogelijkerwijs zouden kunnen verzetten, hoefde zij
zo niet zelf uit te voeren. Daarmee kon de onderneming, mocht het misgaan, haar
handen in onschuld wassen. Het waren de eerder beschreven zwaarwegende oliebelangen die het gouvernement ertoe dreven in deze opzet mee te gaan. Te midden
van de onduidelijke machtsverhoudingen begonnen de fouten zich op te stapelen,
zoals ook de CPIM kon onderkennen in haar memorandum (voor de tragische
gevolgen hoefde zij immers geen verantwoordelijkheid te dragen…):
‘Alle C.S.M.-Chineezen werden opgeroepen om op 13 Maart voor het Politie Bureau te
verschijnen, alwaar een 18-tal Chineezen zeelieden (leiders) namens den Algemeen
Militair Commandant officieel gevorderd werden om wederom te gaan varen, hetgeen
door de gevorderden positief geweigerd werd, waarop deze 18 man door de politie op een
militaire truck naar het C.P.I.M.-kamp te Suffisant werden vervoerd en daar op verzoek
der autoriteiten en met volledige medewerking der C.P.I.M. in een der loodsen werden
ondergebracht. De bewaking dezer lieden werd aan het bewakingskorps der C.P.I.M.
overgelaten. Het ware beter geweest, dat direct een 50-tal gevorderd was, doch wij
hadden aan de autoriteiten slechts 18 namen genoemd.
Den volgenden dag werden de overgebleven Chineezen opgeroepen, bij het politie
bureau aanwezig te zijn. De verwachting was dat deze nu wat werkwilliger zouden zijn
geworden, doch dat was niet het geval. Een aanvangspoging om deze menschen
te vorderen mislukte door het massale aanbod “we go camp”. Dit betrof meer dan
200 Chineezen en deze allen eischten dus onderdak in het gebouw, verzochten dus
“vrijwillig” opgeborgen te worden.’34
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Ruim 440 Chinezen van Shell die weigerden om te gaan varen,
werden in maart 1942 op transport gezet naar Kamp Suffisant, Curaçao.
Schets van foto politieblad ‘De Schakel’, 1974, bijlage 3.

‘Deze stakers werden daarop door de Politie op militaire trucks en met assistentie van
eenige maatschappij-trucks naar het kamp geleid en aldaar ondergebracht, waarbij de
fout werd gemaakt dat de 18 leiders met dit nieuwe contingent werden samengevoegd,
iets wat ook van onze zijde voorkomen had kunnen worden. In de daarop volgende dagen
bracht de politie nog een aantal Chineezen uit de stad, die in de Punda zich steeds trachtten
schuil te houden en als werkschuw bekend staan en zich niet vrijwillig gemeld hadden.’
De Chineezen, die later medekwamen met de uit Maracaibo terugkeerende tankers
– alwaar zij hadden vertoefd wegens gebrek aan ruimte in het Schottegat – wenschten
steeds weer zoowel van de autoriteiten in de stad, als van ons “kantoor”, dat zij eveneens
opgeborgen zouden worden, hetgeen ook steeds geschiedde.
Tenslotte waren er een 420 Chineezen in het Suffisant kamp, allen tezamen in een
groote loods ondergebracht.’35
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In Kamp Suffisant werden de honderden stakers in enkele lange loodsen van
Shell-Curaçao (CPIM) ondergebracht.

In het memorandum van 27 april 1942 beschreef de CPIM ook de levensomstandigheden van de Chinese geïnterneerde schepelingen in het kamp van het oliebedrijf. Het kwam erop neer dat de stakers eigenlijk niets te klagen zouden moeten
hebben.
‘Het kamp:
De Chineezen werden allen ondergebracht in een groote barak, voorzien van het benoodigde modern sanitair. Voor deze loods bevindt zich een omheind “plein” (waarop zich
nog een kleeren-waschplaats bevindt) den Chineezen alle gelegenheid voor lichaamsbeweging biedende
Een tweetal bewakers der C.P.I.M. had tot opdracht er zorg voor te dragen dat de
Chineezen ter plaatse zouden blijven. Dat deze bewaking overigens geen “agressief”
karakter droeg, blijkt wel uit het feit dat de bewakers niet met vuurwapens waren
bewapend en dat de ramen dezer loods niet van traliewerk waren voorzien.
Ook was de omheining van het terrein aan een zijde beslist onvoldoende om te
kunnen spreken van “vrijheidsberooving”.
Typerend voor de verhoudingen mag genoemd worden, dat een aantal malen aan
groepen van 10 Chineezen toegestaan werd naar de stad te gaan om, naar hun zeggen zeer
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gewenschte inkoopen te doen. Deze expedities verliepen steeds zonder moeilijkheden.
Op hun verzoek verstrekte de Maatschappij o.m. papier en groote hoeveelheden toiletzeep.
Het eten was goed, doch niet door Chineezen bereid. De Maatschappij bood den
Chineezen aan, dat zij zelf hun eten zouden bereiden, hetgeen echter positief geweigerd
werd. Men wenschte onder geen beding werkzaamheden te verrichten. Aan verzoek als
b.v. om rijst en vleesch te scheiden, werd uiteraard voldaan.
Vele malen werden hoeveelheden rookmateriaal en blikjes met sardines etc. voor
rekening der Chineezen in het kamp toegelaten.
Hoewel van deze zijde der Maatschappij, in verband met brandgevaar en ter wille
van een goeden hygienischen toestand, hiertegen wel bezwaren bestonden, werd tenslotte
hieraan zooveel mogelijk tegemoetgekomen. Iederen dag kwam een onzer verbandmeesters
in het kamp en werd er zorg voor gedragen, dat zieke Chineezen in het Sanatorium
werden opgenomen.
Alles tezamen, kan gezegd worden, dat de geest rustig en goed was en ondervonden
de daar geposteerde bewakers nimmer eenige moeilijkheid; er werd eveneens nimmer
eenige poging gedaan door een of meer Chineezen om het kamp te verlaten. Het is echter
zeer goed mogelijk dat verscheidene Chineezen zich zoo nu en dan van uit het kamp
hebben verwijderd, een “roll cal” is nimmer gehouden.36
Ook over de omstandigheden van de Chinese zeelieden in het kamp lopen de
meningen echter uiteen. Zo was de eerdere geciteerde heer W.C. Grovell, sergeantschutter die vlakbij Kamp Suffisant gelegerd was en de geïnterneerde Chinezen van
dichtbij meemaakte, een heel andere mening toegedaan:
‘Ik weet nog hoe, voor het bloedbad, het grootste gedeelte van de Chinezen onder deplorabele omstandigheden woonde in het kamp ten zuiden van ons. Ik zag hun situatie, ze
sliepen op een eenvoudig vouwbed, zonder dekens om zich toe te dekken, omdat niemand,
en voornamelijk de leden van de bewaking, niet dachten aan de Chinezen en hun families.’ (1974: 3, zie ook Bijlage 3)
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Achter de CPIM-loodsen waren er

Achter de loodsen waren er ook

ongeveer 8 badkamers voor bijna

ongeveer 8 toiletten voor bijna

440 geïnterneerden. Foto: NM

440 geïnterneerden. Foto: NM

Hoe de Chinese zeelieden er zelf over dachten, wordt duidelijk uit hun correspondentie met de eveneens te Suffisant bivakkerende Amerikaanse militairen.
Op 20 maart 1942 deed een geïnterneerde Chinese staker namens zijn makkers zijn
beklag bij de Amerikaanse militairen. Hij schreef het volgende:
‘Dear sir,
320 Chinese seamen have been interned here. We refused to sail because our contract
with C.S.M. Company has ended, and we are under no obligation to C.S.M. Company
any more. But we were still willing to serve C.S.M. Company under one condition: wages
increase. Company has refused to settle this matter to our satisfaction and
interned us here. At this moment we have no communication with our friends in town.
Our friends have sent us food, but Company has confiscated it. We are not prisoners,
so we can not see the reason with which right the Company treats us like this. We state
our case to you, because the American people and the Chinese people always have been
friends. Chinese seamen in Concentration Camp.’37 (nadruk NM)
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In het kamp zorgden de stokers ook zelf voor enige ontspanning.
De heer Lee Wei speelde op de fluit. Foto © Sing Pong Lee.

2.5 Gewelddadige scheiding van stakers en werkwilligen
De CPIM-directie begon zich naarmate de staking langer duurde slachtoffer te
voelen van de onwrikbare stellingname van de Chinese stakers. Hoewel zij in haar
correspondentie diverse malen aangeeft de stakers verregaand tegemoet te komen,
was dit blijkbaar onvoldoende voor de stakers om het werk te hervatten. Nu kwam
bij de directie de gedachte op dat dreiging met geweld hier mogelijk verandering in
zou kunnen brengen, getuige haar eigen memorandum:
‘Half April werd besloten, dat de leiders en positief onwillige elementen onder de 420
Chineezen gescheiden moesten worden van de rest, waaronder geacht werden zeer vele
werkwilligen zich te bevinden, die echter uit angst voor deze leiders zich niet voor varen
durfden op te geven. Positieve aanwijzingen met betrekking tot dit laatste waren bekend.
Op Vrijdagmiddag, 17 April, werd door de CPIM-bewaking een poging gedaan de namen
der Chineezen te sorteeren en hen in groepen te verdeelen. Deze poging werd gesaboteerd, doordat de Chineezen ter verhindering hiervan door elkander gingen loopen en
aldus de selectie onmogelijk maakten. Hierop werd deze poging direct gestaakt.
Duidelijk was gebleken dat de Chineezen niet gesepareerd wenschten te worden en dat
hier pressie noodig was. Bsloten [sic.] werd deze pressie te bewerkstelligen in den
vorm van een flink machtsvertoon.’38 (nadruk NM)

| KILLING CAMP SUFFISANT |

47

Zoals ik in de voorgaande paragraaf uiteengezet heb, was de CPIM evenwel niet
van plan de kastanjes zelf uit het vuur te halen. Hiervoor zocht zij de steun van het
gouvernement, in niet mis te verstane bewoordingen, getuige PG Van der Laan.
Deze haalde in zijn rapport over de aanloop naar de schietpartij CSM-directieleden
Noorduyn en Panthaleon Baron van Eck aan:
‘Op 18 April verzocht de Directeur van de C.S.M. mij om politie-assistentie teneinde
de stakende Chineezen te kunnen scheiden in niet- en mogelijk werkwilligen. Ik heb
vervolgens den Hoofd Inspecteur van Politie opdracht gegeven den Hoofd Agent van
Politie Dijkstra van den Vreemdelingendienst naar de Chineezen te sturen en te trachten de verzochte scheiding te bewerkstelligen. Deze zending mislukte, aangezien de
Chineezen elke medewerking weigerden en een Agent niet in staat was ruim 400 man
te scheiden. De Directeur der Maatschappij verzocht mij vervolgens om een stevige
politiemacht voor Maandag 20 dezer, teneinde de scheiding desnoods met geweld door
te voeren.’39 (nadruk NM)

Mogelijk is deze foto gemaakt op 17 april 1942. De autoriteiten trachtten toen in
het kamp de stakers van de niet-stakers te scheiden. Foto © Sing Pong Lee.

Aan dit verzoek gaven de autoriteiten gehoor. Op 18 april 1942 ontving Willem
Johan van der Kroef, hoofdinspecteur van politie, tevens hulpofficier van Justitie op
Curaçao, van de Commandant der Militaire Politietroepen de opdracht om twee
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dagen later, op 20 april, de afscheiding van werkwilligen in het CPIM-kamp te
Suffisant uit te voeren. Van der Kroef was opgedragen om ongeveer 85 van de
stakers, de door de CSM benoemde oproerkraaiers, af te zonderen van de groep van
ongeveer 425 en deze kleinere groep over te brengen naar een ander kamp. Hij kreeg
hiervoor de beschikking een flink aantal, gewapende, ordebewakers:
‘De hoofd-agent van Politie D. Dijkstra, de agenten van politie 1e.klasse J.S. Schouwe en
J.A. Suarez en de agenten van politie M. van der Maarel, J. Rozier, E.A. Plaza, J. Haseth
en G.R.F. Evertsz. Tevens waren aanwezig een dertien-tal manschappen der Militaire
Politie:
De S.M.I. Wauben, de brigadiers van Maaren, Visser, van den Ham, Thomas, Verzendaal,
Elting, Mier, van der Veen, Tiemens, Starreveld, Dacosta Gomez en de infanterist
1e.klasse Ong A. Swie. Bovendien zouden bij het controleren van de Chinese stakers
behulpzaam zijn W. Inden, employe der C.P.I.M. en een aantal bewakers der C.P.I.M.’40
Het betrof dus minstens 21 gewapende gouvernementsbeambten (Van der Kroef,
8 man politie en 13 man militaire politie). Hoofdinspecteur Van der Kroef tekende
in zijn PV op dat hij de barakken liet doorzoeken om er zeker van te zijn dat alle
Chinezen zich op het open terrein van Kamp Suffisant bevonden, en vervolgde:
‘Daarna betraden wij dit terreingedeelte en liet ik de toegangspoort open, alwaar zich
een tweetal brigadiers opstelde. Ook aan de buitenachterzijde van de slaaplocaliteiten
was een tweetal brigadiers opgesteld, daar zich aldaar eenige ramen bevonden. Bovendien
bevonden zich nog nabij de poort een aantal C.P.I.M. bewakers en eenige Politiemenschen, die zorg zouden dragen voor de personen, die in aanmerking kwamen voor
overbrenging naar het nabij gelegen kamp.
Vervolgens nam ik in het kampement achter een tafel plaats en liet mij door een der
C.P.I.M.-beambten de kaarten met namen en foto’s overhandigen van de Chineezen, die
gesepareerd moesten worden. Langs de slaapbarakken stonden binnen het kamp PolitieMilitairen opgesteld, die met het front gericht stonden naar de Chineezen, die aldaar zeer
rustig aan het rondwandelen waren.’41
Dit is het punt waarop de meningen over het gebeurde op 20 april 1942 sterk
uiteen beginnen te lopen.
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Hoofdstuk 3
De waarheid is een mening:
visies op de Aprilmoorden
Hoofdinspecteur van politie Willem van der Kroef zit achter zijn tafel. Voor hem
staan honderden Chinese zeelieden samengedreven op een open terrein, omheind
met hekwerk en prikkeldraad. Achter hem is het toegangshek tot Kamp Suffisant.
Links en rechts van Van der Kroef staan de ordebewakers van politie, MP en de
CPIM zelf. Een tolk komt naar voren en krijgt uitleg over wat de bedoeling is van
deze bijeenkomst. De man brengt dit over aan zijn kalm afwachtende collega’s. Deze
tolk staat echter zelf ook op het lijstje van over te plaatsen personen. Hij wordt
teruggeroepen om te worden afgevoerd en geeft dan met een schreeuw het startsein
voor een oproer, een massale aanval op de ordebewakers door de Chinezen. Uit
doodsangst beginnen de gewapende ordebewakers in het wilde weg te schieten
op de meute, waarvan velen zich snel met alles wat ze konden vinden – stokken,
staven en stenen – hebben bewapend.
Het voorgaande relaas is in een notendop de Nederlandse visie op de Aprilmoorden. Er zit in dit relaas een zwart gat: de plotselinge omslag van kalm
afwachten naar zeer bedreigend, gewelddadig optreden van de Chinese zeelieden.
Noch Van der Kroef, die het rapport maakte waarop deze waarheid al 75 jaar lang
gebaseerd wordt, noch iemand anders die zich daarna nog van overheidszijde met
de zaak heeft beziggehouden, heeft die omslag kunnen verklaren. Wel wordt in de
stukken regelmatig verbazing erover geuit.
In wat ik de Chinese visie noem, al is deze ook gebaseerd op de Curaçaose
ooggetuigenverslagen, wordt dit gat in de Nederlandse waarheid duidelijk gevuld
met een feit dat voor de koloniale overheerser zeer onverkwikkelijk is: de politiebeambten gebruikten al tegen de eerste de beste naar voren geroepen Chinezen grof
geweld. Op kameraden die deze slachtoffers te hulp wilden komen, werd direct met
scherp geschoten. Daarop brak de paniek uit die leidde tot de woeste “aanval” van
de Chinezen, die nergens anders heen konden dan richting de op hen schietende
ordebewakers. Om zich te verdedigen, pakten ze wat ze pakken konden: ijzeren
staven, stenen en zelfs het wapen van een overmeesterde ordebewaker.
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Beide versies eindigen op dezelfde manier: het aanhoudende schieten brengt de
menigte al snel tot bedaren. Tragische gevolgen: 12 doden en meer dan 40 gewonden,
later zullen in het ziekenhuis nog 3 mensen sterven, weer later (anno 2016) zal blijken
dat er mogelijk sprake was van 18 doden. Alle doden zijn Chinese stakers, bijna alle
gewonden ook.
Het grove geweld dat tegen de eerste naar voren geroepen stakers werd gebruikt,
verschilt in de verslagen. Het ene verslag spreekt van schoppen en slaan, het andere
van direct doodschieten, executeren in wezen, van een Chinese staker.
In dit hoofdstuk presenteer ik alle versies achter elkaar op basis van de historische bronnen. Ik doe dit niet om één versie als dé waarheid te kunnen benoemen;
ik doe dit om aan te tonen dat er op de al 75 jaar in stand gehouden Nederlandse versie veel af te dingen valt – een punt waarop ik in hoofdstuk 5 uitgebreider terugkom.
3.1 De officiële Nederlandse versie
In een brief die de SEOC in 2013 van de Nederlandse staat ontving naar aanleiding van de vragen gesteld in 2011, schreef de verantwoordelijke minister Plasterk
(BZK):
‘Wat de Staat betreft zijn voor het gebeuren op 20 april slechts enkele feiten relevant
waarbij de Staat zich primair baseert op het ambtsedig proces-verbaal van de hoofdinspecteur van politie, de heer W.J. van der Kroef (dat ook in het onderzoek van de Staten
is betrokken) van 29 april 1942 en dat het gebeuren in het kamp beschrijft.’ (Plasterk,
2013: 2)
Dit proces-verbaal, dat de 75 jaar oude Nederlandse waarheid over de Aprilmoorden bevat, is integraal opgenomen in Bijlage 4.42 In deze paragraaf zal ik enkele
belangrijk punten naar voren halen die te relateren zijn aan de andere versies en het
aanvullende materiaal van de koloniale overheid zelf, waaronder telegrammen van
de gouverneur en het memorandum van de Geneeskundige Dienst.
3.1.1 Gouverneur Wouters licht Koloniën in op 20 april 1942: noodweerexces

De eerste die iets over de schietpartij op schrift stelde, was de gouverneur zelf en
wel direct op 20 april zelf. In een telegram bestemd voor de minister van Koloniën
nam hij een aantal feiten op die niet overeenkwamen met het verslag dat Van der
Kroef drie dagen later opstelde. Het telegram van de gouverneur43:
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Wouters was ingelicht over 13 doden aan Chinese zijde (of maakte een typefout).
Daarnaast verkeerde hij in de veronderstelling dat er meerdere karabijnen waren
buitgemaakt door de Chinezen en dat deze zeelieden daarmee een charge (razendsnelle militaire manoeuvre) uitvoerden. Hij bevestigt dat er sprake was van een zeer
onverwachte omslag in het gedrag van de stakers en claimt daarbij dat ze met 400
man tegelijk het dertigtal ordebewakers aanvielen. Het kan de gouverneur wellicht
niet aangerekend worden dat hij op het moment van schrijven nog geen volledig
beeld had van de situatie. Wat hem wel valt aan te rekenen, is dat hij niet gewacht
heeft met informeren over de ware toedracht tot hij feitelijke zekerheid had over de
gebeurtenissen. Met andere woorden: totdat hij een degelijk onafhankelijk onderzoek had laten instellen.
Wouters heeft zulks nimmer gedaan. Zijn telegram zette de toon voor een visie
op deze schietpartij die anno 2017 nog steeds wordt gedragen door de Nederlandse
Staat. De boodschap van een maar gedeeltelijk geïnformeerde Wouters was dat het
hier om noodweerexces ging. Anders gezegd: de Chinezen hebben hun doden aan
zichzelf te wijten, want hun optreden noodzaakte de aanwezige ordebewakers tot
het gebruik van geweld. Van der Kroef bevestigde deze visie met meer details in
zijn PV van 29 april 1942.
3.1.2 De schietpartij volgens Van der Kroef

Van der Kroef schreef op 23 april een kort verslag over het gebeurde. Dit rapport
kopieerde hij 6 dagen later woord voor woord in zijn ambtsedig proces-verbaal,
waarna hij er nog een lijst van dode en gewonde Chinese stakers aan toevoegde. De
hoofdinspecteur rapporteerde het tragische onderdeel van de schietpartij als volgt:
‘Ik gaf [..] den Hoofdagent DIJKSTRA opdracht den Chineezen te verzoeken een woordvoerder bij mij te sturen, teneinde duidelijk te maken wat onze bedoelingen waren. Even
daarna kwam bij mij, geheel vrijwillig, een kort gezet Chinees, die zeer goed verstaanbaar
Nederlandsch en gebroken Engelsch sprak. Deze man maakte in den beginne op mij een
gunstige rustige indruk, daar ons gesprek een zeer kalm verloop had.] Ik deelde dezen
Chinees toen mede, dat het de bedoeling was eenige van hen naar het kamp te brengen en
dat zij in verband daarmede één voor één bij mij moesten komen. Ik verzocht hem tevens
dit aan de andere Chineezen mede te delen. Ten overvloede vroeg ik hem nog of hij mij wel
goed begreep, waarop hij bevestigend antwoordde. Wel stelde hij mij nog de vraag of de
Chineezen onder dwang gebracht zouden worden, waarop ik hem zeide dat ik daarvoor
niet gekomen was. Deze man ging daarna terug naar de andere Chineezen. Ik zag dat hij
met zijn landgenooten hierna een gesprek voerde, waaruit ik begreep dat hij mijn boodschap overbracht. Vervolgens kwam deze zelfde woordvoerder weer bij mij terug, waarop
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ik mededeelde, dat wij thans maar zouden beginnen. Ik vroeg hem zijn naamsopgaven,
welke hij opgaf, waarna ik hem zeide dat hij op een aangewezen plaats buiten het rasterwerk voorloopig moest wachten. Deze man was namelijk een der Chineezen, die gesepareerd moesten worden. Na eenige stappen in de richting van de aangewezen plaats in
gezelschap van den agent van Politie Schouwé te hebben gedaan, schreeuwde deze man
luidkeels eenige voor ons onverstaanbare woorden. Direct na dit geschreeuw stormden al
de wachtende Chineezen gezamenlijk naar de tafel en naar de toegangspoort. Ik zag hierbij,
dat de naar ons toestormende Chineezen stukken ijzer, pijpen, steenen en stokken bij zich
hadden en met deze voorwerpen boven hun hoofden zwaaiden. De aanval was zoo
onverwachtsch en overdonderend, dat een georganiseerd tegenoptreden van Politiezijde
op dat moment reeds onmogelijk was. Eenige der Chineezen waren reeds in gevecht met
een der militairen en trachtten hem met geweld de karabijn te ontrukken. Een der
Politiemenschen kwam te vallen, waarna een aantal Chineezen hem liggende op de grond
met ijzeren pijpen slagen toebrachten. De toestand werd tengevolge van deze overmacht
toen zoodanig, dat elke Politieman voor lijfsbehoud moest vechten. Ik hoorde hierna een
schot, welk schot echter geen uitwerking had op de Chineezen. De Chineezen slaagden er
reeds gedeeltelijk in, zich door de toegangspoort naar buiten te werken. Ik zag dat de
Chineezen toen zelfs in het bezit waren van een karabijn en een bajonet, welke wapenen
zij eveneens tegen ons gebruikten. Naar gelang de Chineezen ons omcirkelden werd onze
toestand des te hachelijker, waarbij voor zelfbehoud verscheidene malen van de vuurwapenen werd gebruik gemaakt. Op een zekere oogenblik was de toestand zelfs zoodanig,
dat wij de toegangspoort tengevolge van opeenhooping van Chineezen daar ter plaatse
niet meer konden bereiken, zoodat wij ons omringd gevoelden door moordzuchtige
tegenstanders. Het is dan ook uitsluitend aan het gebruik van de ons toen ter beschikking
staande wapenen te danken, dat wij van den toestand meester konden blijven en ons zelf
in veiligheid konden stellen. Hadden wij ons niet op zoodanige wijze tegen deze als
razenden vechtende Chineezen verdedigd, dan waren alle zich in het kamp bevindende
politiemannen het slachtoffer van hun moordlust geworden. Tengevolge van ons krachtdadig optreden retireerden tenslotte bedoelde Chineezen, waarna ik bemerkte dat er
verschillende dooden en gewonden op de plaats van het gevecht lagen.’
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De MP wordt de situatie weer meester, tijdens het neerslaan van de staking van
de Chinezen in de ochtend van 20 april 1942.

Hoofdinspecteur van politie Willem van der Kroef rapporteerde negen dagen
na de schietpartij van 20 april 1942 in Kamp Suffisant dat hij ‘ter plaatse van het

gevecht’ liet ‘inbeslagnemen een der lange ijzeren staven, waarvan meerdere
Chineezen zich bediend hadden, een soort kapmes, stukken ijzer en een aantal
messen.’ Hij heeft de ijzeren staaf echter niet op de bij het verslag gevoegde
foto gezet.
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3.1.3 Doden en gewonden: Van der Kroef versus dr. Van Raalte

De hoofdinspecteur van politie van Curaçao, Willem van der Kroef, rapporteerde
de gebeurtenis ambtshalve. Op belangrijke punten verschilt zijn rapport van de
zienswijze van andere getuigenissen. Dit betreft ook het uiteindelijke resultaat,
in aantal en aard van de wonden bij de doden en gewonden.
Deel van het proces-verbaal van W.J. van der Kroef, hoofdinspecteur van politie
op Curaçao, afdeling Recherche en Vreemdelingendienst, 29 april 1942:
‘Het aantal dooden der Chineezen bedroeg twaalf, het aantal gewonde Chineezen 44,
waarvan 6 zeer licht gewond.
Van het personeel der Politie c.q. personeel der Curacaosche Petroleum Industrie
Maatschappij bleken gewond te zijn:
1e. Agent van Politie 1ste klasse J.S. Schouwe die een schotwond in zijn rechterdijbeen
bleek te hebben bekomen voor welke verwonding hij ter verpleging in het St. Elisabethsgasthuis is opgenomen en aldaar nog steeds wordt verpleegd;
2e. de tijdelijk-agent van Politie C.E.F. Evertsz die een bajonetsteek in zijn rechterhandpalm bekwam welke verwonding echter van zoodanige aard was dat hij zijn werkzaamheden kon blijven verrichten;
3e. de tijdelijk-agent van Politie J. Haseth die gewond werd tengevolge van een bajonetsteek in zijn borst en op advies van den dokter gedurende 4 dagen zijn werkzaamheden niet mocht Verrichten;
4e. de brigadier der Militaire-Politietroepen Tiemens die ernstig verwond werd aan zijn
hoofd en linkerarm en eveneens ter verpleging werd opgenomen in het St. Elisabethsgasthuis alhier en aldaar nog steeds wordt verpleegd;
5e. de brigadier der Militaire Politietroepen P. van Maaren die gewond werd aan een
zijner armen doch kwartierziek naar huis werd gezonden;
6e. De bewaker van de Curacaosche Petroleum Industrie Maatschappij Schoonhoven die
gewond werd aan zijn hoofd en ter verpleging in het St. Elisabethsgasthuis werd opgenomen en aldaar nog steeds wordt verpleegd.’ (Nationaal Archief Nederlandse Antillen,
Gouvernementssecretarie, ‘Het C.S.M.-Chineesche zeelieden-conflict, Proces-verbaal,
Pro-Justitia, politie op Curaçao, afdeling Recherche en Vreemdelingendienst, 29-4-1942’)
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In het kamp te Suffisant werden tijdens het gebeurde de navolgende Chineezen
gedood:
1e. Hu Chen Lin, geboren te Anhwei (China) in 1913;
2e. Yu Sio Kan, geboren te Cheiang [sic.] (China) in 1903;
3e. Lan Chun, geboren te Kwantung (China) in 1897;
4e. Tchou Zao, geboren te Kwantung (China) in 1886;
5e. Huang Yu Seng, geboren te Kwantung (China) in 1894;
6e. Chong Fat, geboren te Kwantung (China) in 1897;
7e. Lee Chuan, geboren te Kwantung (China) in 1897;
8e. Kaung King, geboren te Canton (China) in 1902;
9e. Wang Ah Kuo, geboren te Fukiun (China) in 1896;
10e. Au Liang, geboren te Kwantung (China) in 1895;
11e. Asu Sen Cheng, geboren te Chekiang (China) in 1901;
12e. Chan Yam Si, geboren te Canton (China) in 1908;
De lijken van deze 12 Chineezen zijn, na confrontatie met Johannes F.P. Hollander,
shippingmaster der C.P.I.M., in den morgen van 21 april 1942 op de begraafplaats te
Cas Chiquito ter aarde besteld.
Voor verwondingen werden in het Sanatorium alhier opgenomen de navolgende
Chineezen:
1e. Tsjong Ping, geboren te Kwantung in 1895, paspoortnummer 859;
2e. Feng Che Ying, geboren te Chekiang in 1905, paspoortnummer 1330;
3e. Kwak Gut, geboren te Kwantung in 1908, paspoortnummer 1033;
4e. Ling Yin Yo, geboren te Chekiang in 1918, paspoortnummer 1327;
5e. Tsong Sun, geboren te Kwantung in 1901, paspoortnummer 886;
6e. Wen Lim, geboren te Kwantung in 1890, paspoortnummer 318;
7e. Chung Yen Nam, geboren te Kwantung in 1907, paspoortnummer 762;
8e. Liang You, geboren te Kwantung in 1895, paspoortnummer 932;
9e. Lin Foo Kwai, geboren te Kwantung in 1904, paspoortnummer 992;
10e. Cheung Ping Fai, geboren te Chekiang in 1902, paspoortnummer 1259;
11e. Lo Mok, geboren te Kwantung in 1909, paspoortnummer 1210;
12e. Chow Gen, geboren te Kwantung in 1907, paspoortnummer niet bekend;
13e. Chan Man, geboren te Kwantung in 1887, paspoortnummer 890;
14e. Tcheng Tchiou, geboren te Kwantung in 1895, paspoortnummer 213;
15e. Wong Yin, geboren te Canton in 1906, paspoortnummer 1235;
16e. Tsai Tchie, geboren te Kwantung in 1908, paspoortnummer 946;
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17e. Ching Tai, geboren te Kwantung in 1899, paspoortnummer 950;
18e. Chong Yong, geboren te Canton in 1905, paspoortnummer 1151;
19e. Lam Heng, geboren te Canton in 1890, paspoortnummer 380;
20e. Chung Lam, geboren te Kwantung in 1886, paspoortnummer 955;
21e. Cheung Ki Yik, geboren te Kwantung in 1906, paspoortnummer 1090;
22e. Choi Chok, geboren te Kwantung in 1896, paspoortnummer 1172;
23e. Hou King Tsai, geboren te Chekiang in 1909, paspoortnummer 1153;
In het St.Elisabethsgasthuis alhier, werden voor verwondingen opgenomen de navolgende Chineezen (ter verduidelijking doorlopend genummerd in aansluiting met die,
opgenomen in het Sanatorium alhier):
24e. Low Nam, geboren te Kwantung in 1908, paspoortnummer niet bekend;
25e. Lin Chun San, geboren te Shangtung in 1907, paspoortnummer 970;
26e. Ling Yee, geboren te Kwantung in 1888, paspoortnummer 931;
27e. Yin Yung Chang, geboren te Chekiang in 1903, paspoortnummer 1602;
28e. Teng Ah Hai, geboren te Foochow in 1908, paspoortnummer 1233;
29e. Chong Ming, geboren te Kwantung in 1888, paspoortnummer 847;
30e. Lok Fong, geboren te Kwantung in 1886, paspoortnummer 790;
31e. Yu U Mow, geboren te Kwantung in 1903, paspoortnummer 523;
32e. Wong Fock, geboren te Canton in 1900, paspoortnummer 733;
33e. Tseng Schu, geboren te Kwantung in 1900, paspoortnummer 536;
34e. Ho Young, geboren te Kwantung in 1898, paspoortnummer niet bekend;
35e. Chan Yu Nam, geboren te Chekiang in 1913, paspoortnummer 1184;
36e. Cheng Kin Fou, geboren te Chekiang in 1911, paspoortnummer 1258;
37e. Yeun Cheng Ho, geboren te Foochow in 1903, paspoortnummer 1314;
38e. Chung Tzu Ching, geboren te Canton in 1886, paspoortnummer 953;
De 6 licht gewonde Chineezen zijn door mij niet nader bij naam aangeduid.
Op 23 april 1942 is in het Sanatorium alhier, overleden de Chinees genoemd onder ten 2e.
Op 25 april 1942 is in het St.Elisabethsgasthuis alhier, overleden de Chinees genoemd
onder ten 29e.
Op 27 april 1942 is in het St.Elisabethsgasthuis alhier overleden de Chinees genoemd
onder ten 24e.
Ook deze Chinezen zijn door den zorg van de Curacaosche Scheepvaart Maatschappij ter aarde besteld op de Algemeene begraafplaats Cas Chiquito alhier, terwijl genoemde
maatschappij tevens voor de vereischte formaliteiten zorg droeg.’
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Een opvallend verschil met de in paragraaf 1.1. gepresenteerde lijst van dokter
Van Raalte van de GD is dat Van der Kroef nalaat de verwondingen van de Chinezen te beschrijven, terwijl hij wel die van de slachtoffers onder de ordebewakers in
zijn verslag meeneemt. Het zal altijd gissen blijven naar de beweegredenen voor
deze omissie. In ieder geval staat vast dat mét de beschrijving van die verwondingen een beter beeld van het gebeurde verkregen zou zijn – een beeld dat, zoals ik heb
laten zien in paragraaf 1.2, niet strookt met de in het PV opgenomen beschrijving van
de handelingen.
Daarnaast is er de kwestie van het dodental. Zoals we zullen zien, zijn er ook
nog getuigen die stellen dat er onderweg naar het ziekenhuis Chinese gewonden
zijn overleden. Dezen komen niet voor in de beschrijving van Van der Kroef. Ze
staan ook niet als zodanig vermeld in de lijst van dr. Van Raalte, maar daarin
worden wel 18 doden geteld en geen 15. Ook hier geldt dat als er werkelijk 18 doden
waren, de beweegreden voor Van der Kroef om er maar 15 te benoemen niet meer
te achterhalen valt. Echter, zijn motief is op zichzelf niet van groot belang. Van veel
groter belang is de vaststelling dat ook officiële stukken van de koloniale overheid
zelf andere feiten weergeven dan zijn verslag.
3.1.4 CPIM bevestigde Van der Kroef, maar schoot ook in verdediging

In het memorandum van de CPIM-directie is ook een gedeelte gewijd aan het
schietincident zelf. Het memorandum maakte deel uit van het dossier waarop de
Staten van Curaçao hun onafhankelijke onderzoek baseerden. De onderzoekscommissie kreeg een zeer eensgezind verhaal onder ogen, dat alleen in details hier en
daar afweek. Zo voegde de CPIM-directie eigenhandig ‘ploertendoders’ toe aan de
bewapening van de Chinezen en beschreef zij dat haar eigen bewakers met revolvers
gewapend waren. De bewapening van deze bewakers was tot nu toe nog niet
benoemd en werd verderop in hetzelfde document weer ontkend. De volledige
passage uit het memorandum aangaande de schietpartij:
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De beschrijving van het gebeurde door de directie van de CPIM, ten behoeve
van de waarheidsvinding door de Staten van Curaçao. 44

Een interessant detail in de beschrijving is deze passage:
‘[..] daar plotseling de geheele massa der toeziende Chineezen toestormde op den Vreemdelingendienst, Militaire Politie en CPIM-bewaking. Een moment onthutst door deze
niet verwachte uiterst verwoede aanval, ging de Militaire Politie, spoedig gevolgd door
de andere, met revolvers bewapende, bedreigden, over tot actie en wel door het
gebruik maken der schietwapens [..]‘ (nadruk NM)
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Twee regels later staat dat er onder de ordebewakers ook ‘onbewapenden’ waren,
maar wie dat waren, blijft onbeschreven. Wel wordt even verderop in het memorandum verslag gedaan van de eerste bespreking van de schietpartij in de Staten
van Curaçao, op 21 april 1942. Daarbij werd onder meer de vraag gesteld of de bewakers van de CPIM bewapend waren. Hier schrijft de CPIM-directie dat dit niet het
geval was. Nu schreef zij eerder in het memorandum over de algemene bewaking
van het kamp dat haar bewakers geen wapenen droegen. Echter, uit de beschrijving
van de feitelijkheden op 20 april, waarnaar ook in de Staten werd gevraagd, maak
ik toch op dat ‘de bedreigden’ met revolvers bewapend waren en die bedreigden
waren alle ordebewakers: politie/Vreemdelingendienst, militaire politie en de
CPIM-bewaker. Deze passages laten op zijn minst onduidelijkheid bestaan over de
bewapening van de eigen mensen.
In het algemeen kunnen we stellen dat waar de CPIM de officiële beschrijving
van de gebeurtenissen naadloos volgde, haar toon al direct een stuk defensiever was
dan die van het gouvernement. Blijkbaar voelde men zich geroepen door het
gouvernement onaangeroerde gaten (motief van de gedragsverandering bij de
Chinezen) te vullen met eigen interpretaties:
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De CPIM-directie insinueerde voorbedachte rade bij Chinese zeelieden;
blijkbaar was het nodig de alom onderschreven onschuld van de ordebewakers
nog eens kracht bij te zetten.45

De directie van de maatschappij achtte het nodig de Staten een ongefundeerde
conspiracy-theory aan de hand te doen om de wat lastig te verklaren gedragsverandering invulling te geven. Ook wijkt de directie hier al dan niet bewust af van het
verslag van Van der Kroef. Waar die laatste schrijft: ‘Voordat ik met mijn werkzaamheden begon liet ik eenige Politiemannen de slaaplocaliteiten doorzoeken, teneinde zeker te
zijn, dat alle Chineezen zich bevonden op het open terrein, hetwelk omgeven was door een
rasterwerk’ (nadruk NM), schrijft de CPIM-directie dat het doorzoeken na de schietpartij gebeurde en nog het een en ander aan wapentuig opleverde. Hiervan werd
echter door Van der Kroef geen melding gemaakt, hetgeen doet twijfelen aan diens
verhaal of aan dat van de CPIM. Zeker is dat de versie van de directie beter aansluit
bij hun overtuiging dat het geweld door de Chinezen vooraf beraamd was.
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De directie laat in haar schrijven dan ook duidelijk merken wat haar oordeel is
over de stakende stokers. Het memorandum wordt afgesloten met een ongemeen
bevooroordeelde en stigmatiserende passage aangaande “de Chinees”. Dit om
buitenstaanders die kennis van dit voorval zouden nemen van dienst te zijn: hadden
de Chinezen het geweld niet al aan zichzelf te wijten omdat ze massaal aanvielen
en zelf gebruik van geweld gepland hadden, dan was het wel omdat ze in het
algemeen niet te vertrouwen waren:

De mening van de CPIM-directie over de schepelingen die op haar schepen het
zwaarste werk deden.46

3.1.5 Nederland informeerde China op basis van Van der Kroef, niet op basis
van onafhankelijk onderzoek

Op 9 juli 1942 stuurde de heer Michiels van Verduynen namens de Nederlandse
regering in Londen een verslag van de schietpartij van 20 april aan de heer Wunsz
King, gezant bij de ambassade van China te Londen. Dit verslag was een samenvoeging van drie documenten:
- Het ongedateerde rapport van PG Van der Laan;
- Het memorandum van de CPIM;
- Het PV van Van der Kroef.
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Wat betreft de gebeurtenissen op 20 april 1942 zelf werd een directe vertaling
van de betreffende passages uit het PV van Van der Kroef gemaakt. Dit gebeurde
terwijl wat destijds het onafhankelijk onderzoek werd genoemd, namelijk de
onderzoekingen van de daartoe aangestelde commissie van de Staten van Curaçao,
op dat moment nog in volle gang was. Het rapport van de onderzoekscommissie
zou pas begin augustus rondgestuurd worden. Desalniettemin werd de Chinese
gezant geschreven dat het opgestelde document hem er ongetwijfeld van zou
overtuigen dat de Curaçaose autoriteiten geen blaam kon treffen voor het gebruik
van geweld.47 Zoals u zult zien, was de Chinese regering echter een heel andere
mening toegedaan. Alvorens we daaraan toekomen, kijken we eerst naar de
getuigenverklaringen van drie Curaçaose schutters.
3.2 Getuigenverklaringen van Curaçaose schutters bevestigen Chinese visie
In deze paragraaf beschrijf ik de getuigenissen van drie leden van de schutterij
van Curaçao: de heer W.C. Grovell, die in 1974 zijn relaas deed in een Arubaans
politietijdschrift, en de heren Mauricio Stefania (overleden 27 oktober 2012) en Julio
Franciska (overleden 19 januari 2017), wiens verklaringen de SEOC in 2012 en 2013
optekende. De drie schutters waren werkzaam in een ander kamp te Suffisant,
enkele tientallen meters van dat van de Chinese stakers, en zij maakten van nabij de
schietpartij mee. De verklaringen van de schutters Franciska en Stefania laten zien
dat er in de ochtend van 20 april 1942 geweld gebruikt zou gaan worden. Het relaas
van Grovell laat geen twijfel bestaan over de aanleiding van de Chinese gedragsverandering en het excessieve geweld dat door de autoriteiten werd gebruikt.
3.2.1 Ter inleiding: het Vrijwilligers Korps Curaçao te Suffisant

De daadwerkelijke oprichting van de schutterij gebeurde na het zogenaamde
Urbina-incident op 8 juni 1929: de Venezolaanse revolutionair Rafael Simón Urbina
overmeesterde Fort Amsterdam op Curaçao en gijzelde zelfs tijdelijk de toenmalig
gouverneur Leonardus Albert Fruytier. Het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) was
indirect betrokken bij de schietpartij. De MP was betrokken bij het neerschieten van
de Chinese stakers in Kamp Suffisant. Kolonel C.N. Winkel bevestigde in de Staten
dat leden van de MP voormalige VKC’ers waren die onder leiding van kapitein
Venema, commandant van het Militair Politiekorps, en zijn instructeurs tot geschikte
MP-leden waren opgeleid.48
Kamp Suffisant was indertijd door de CPIM gebouwd op erfpachtsterrein voor
het onderbrengen van hoofdzakelijk buitenlandse werklieden. In het begin van de
oorlog werd een gedeelte hiervan gevorderd voor de legering van de VKC’ers. Bij de
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komst van de Engelse troepen betrokken de VKC’ers andere barakken. De CPIM
zou geen bezwaar hebben Suffisant tot een centraal militair kamp te laten bestemmen, mits een gedeelte tot de eigen beschikking bleef.49
3.2.2 Artikel getuige sergeant-schutter W.C. Grovell

Van de dienstplichtige sergeant bij de schutterij W.C. Grovell werd in het maandblad voor de politie op Aruba ‘De Schakel’ (1974, nummer 2) een heel andere versie
van de gebeurtenissen op 20 april 1942 opgetekend dan beschreven in het officiële
proces-verbaal van Van der Kroef. De SEOC heeft dit artikel, dat werd gepubliceerd
in het Papiaments, laten vertalen. Deze vertaling is integraal opgenomen in
Bijlage 3. Hier citeer ik Grovells beschrijving van de gebeurtenissen op 20 april om
duidelijk te maken hoe radicaal het relaas van Grovell verschilt van dat van Van der
Kroef:
‘[..] Lezers van “De Schakel”, waar ik na mijn proloog over zal vertellen, is het volgende:
tweeëndertig jaar geleden was ik aanwezig bij het bloedbad van de Chinezen in het
Chinese Kamp te Suffisant.” Ik merk dat er een groot verlangen is van de lezer om te
weten te komen wat er gebeurd is, hoe dit bloedbad plaats heeft kunnen vinden.
In het concentratiekamp te Suffisant verbleven destijds Chinese zeemannen, werkzaam
voor C.P.I.M. (later omgedoopt tot Shell Curaçao N.V.), zij waren naar hier overgebracht
omdat zij weigerden te verblijven op de platgebombardeerde tankers die C.P.I.M. destijds
had.
Als ik mij vergis in mijn verhaal, dan accepteer ik correcties, maar ik neem geen verbeteringen aan van degenen die dit niet kunnen weten.
Rond 9 uur in de ochtend was ik een oefening aan het geven aan een groep jongeren die
net in de militaire dienst waren getreden, dit noemen we ook wel de 3e lichting.
Af en toe marcheerden wij langs de “Chinese Wacht”, waar een bekende sergeant van de
militaire politie zat, als een Gestapo in zijn uniform. Met een sarcastische blik keek hij
hoe wij passeerden voor zijn ‘paleis’ (wachthuisje).
Gedwee marcheerden de jongeren op mijn commando heen en weer, tot er plotsklaps
een schot klonk. De twee sergeanten van het onderofficiersverblijf die zich naar de poort
haastten, wisten niet wat er gebeurd was.
Wat bleek, lezers, het schot dat werd gehoord kwam van een kogel uit een karabijn van
een agent die de wacht hield in het “Chinese kamp”. Hij was kort daarvoor de kamer van
een bekende sergeant binnengetreden, die gelukkig vandaag de dag nog in leven is.
De groep met gerekruteerde jongeren wachtte op geen enkel commando en gezamenlijk
zijn wij Barak 7 binnengegaan.
De hevig geschrokken jongeren vroegen aan mij: “Sergeant, wat is er gebeurd?”. Op het
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moment dat wij richting Barak 8 gingen zag ik hoe een bekende militaire politieagent een
Chinees neerschoot die tegenover een waaierpalm stond. Ik hoorde de Chinees iets
onverstaanbaars mompelen en hij viel dood neer.
De wachtcommandant van de Chinese Wacht, zoals ik eerder zei, een bekende sergeant
van het militaire politiekorps, praatte erg nerveus aan de telefoon.
Hij vroeg om assistentie. Wij kregen de instructie van onze kampcommandant om niet
te interveniëren bij deze zaak. Na een tijdje arriveerde er een grote wagen van het merk
“Internationale”, volgeladen met militaire politie, allen gekleed in het groen.
[..]
Nadat de militaire politie een Chinees dood schoot, verzamelde zij zich in hun kamp.
Op dit moment zag ik verschillende militaire politie het Chinese kamp binnengaan.
Het viel mij op dat een bekende rechercheur een van de chinezen in een auto wilde dwingen. Ik weet echter niet waarom. Daarna zag ik hoe zij een aantal Chinezen meesleepten
in de auto, terwijl anderen aan hun shirt werden getrokken, terwijl zij iets mompelden
in het Chinees.
Daarna zag ik hoe enkelen van hen het voor elkaar kregen om hun kameraad te bevrijden
uit de grip van de militaire politie. Helaas slaagde de Chinees, die uit de auto was gehaald,
erin om weg te rennen en bij een plant te gaan staan. Want luttele momenten later zag
ik hoe een agent van de militaire politie hem door zijn hoofd schoot met zijn karabijn.
Ik zag hoe andere agenten van de militaire politie op de Chinezen begonnen te schieten.
De brute handelswijze van de politie leidde tot het geweld. Er waren agenten die niet
wisten wat zij moesten doen, omdat de Chinezen niet gewapend waren. De Chinezen
konden niet veel doen tegen deze gewelddadige handelingen jegens hun kameraad.
Het viel mij op hoeveel Chinezen, die niet veel konden uitrichten omdat zij niet gewapend
waren, in de richting van het prikkeldraadhek van hun kamp renden. De militaire
politie schoot de Chinezen neer, zonder dat zij zichzelf konden verdedigen. Ik zag hoe
velen van hen op de grond gingen liggen, in de hoop dat er hun niks zou overkomen.
Niettemin kwamen er veel Chinezen om het leven, verschillende bekende agenten
schoten de weerloze Chinezen namelijk toch dood.
Ik herinner mij, hoe de Amerikaanse militairen, die gestationeerd waren in het kamp ten
noorden van ons, zelfs na deze beestachtige acties van de militaire politie, nergens op
reageerden.
Pas toen zij doorhadden hoeveel Chinezen er dood en gewond waren, werden ze woedend,
en besloten zij de gewonde Chinezen naar het ziekenhuis te brengen. Zeker twee Chinezen zijn tijdens dit transport overleden. Sommigen overleden later door de gevolgen van
de schotwonden veroorzaakt door de geweren.
Het was opmerkelijk dat de politie niets deed tijdens het schieten, ze maakte zich
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klaarblijkelijk geen zorgen. Godzijdank dat de Amerikaanse dokters en het Rode Kruis
die zorg gaven aan de arme Chinezen. Ik kan me niet herinneren dat ik een agent heb
zien helpen. Ongeveer 32 Chinezen raakten gewond die dag.
Het was opmerkelijk dat toen ze zoveel Chinezen neer hadden geschoten, de militaire
politie geen enkele hulp aan de gewonden verleende. Ze mompelde alleen. Goddank voor
de Amerikanen, die de gewonden vervoerden. Lezers, tot op de dag van vandaag heb ik niets
gehoord van agenten die zich misschien iets herinneren van dit bloedbad.’ (1974: 1-3,
zie ook Bijlage 3)

Door het team van Willem van der Kroef werden op 20 april 1942 in Kamp
Suffisant alle ruim 425 Chinese stakende arbeiders op het plein voor de loodsen
verzameld.

Het relaas van Grovell behoeft geen toelichting of betoog, het spreekt voor zich.
Of het de waarheid is, valt anno nu niet meer te achterhalen. Wel zal ik in het
navolgende aan de hand van aanvullende getuigenissen duidelijk maken dat een
kern van waarheid – het geweldsgebruik van de autoriteiten was gepland, vormde
de aanleiding voor het dramatische verloop van de scheiding der stakers en was
bewust excessief – niet langer ontkend kan worden door degenen die de waarheid
van Van der Kroef nog altijd aanhangen.
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3.2.3 Getuigenis schutter-chauffeur J.S. Franciska

Begin 1942 was de op 22 juni 1922 geboren Curaçaoënaar Julio Saturnino Franciska (overleden op 19 januari 2017), op een steenworp afstand van Kamp Suffisant
gestationeerd als schutter-chauffeur. In 2012 en 2013 sprak hij Wim van Lamoen
(voorzitter van de vakbond Straf, Sindikato Trahadornan di Aduana i Fiskalia) en
mijzelf over zijn ervaringen rond de schietpartij van 20 april 1942 in Kamp Suffisant. Zijn getuigenis vormt een sterke ondersteuning van de visie dat de overheidsdienaren en de functionarissen van de CPIM met voorbedachten rade massaal
geweld hebben toegepast om de staking koste wat kost op 20 april 1942 te breken.

Julio Franciska met
ordernummer 1442
was chauffeur in
groep I.50
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Verslag van het gevoerde gesprek met Julio Franciska in het bijzijn van de heer
Wim van Lamoen in 2012 en 2013:
‘Ik was schutter en chauffeur van Nederlandse militairen in hoge rangen in Suffisant.
In de oorlog waren er hier militairen, schutters en VKC’ers. Ik werd chauffeur van een
Mercury personenauto en kon vier personen vervoeren, drie achter en één voor. Mijn
taak was om de Nederlandse soldaten ’s morgens thuis op te halen en ’s middags weer
naar huis te brengen.
Op 20 april 1942, heel vroeg in de ochtend, was ik samen met ongeveer vijftien andere
schutters in de garage van Lucio Mercelina. De plaats is ongeveer 150 meter verwijderd
van het kamp van de Chinezen. Wij hoorden plotseling schoten uit die richting. Kort
hierna, het moet wel enkele minuten zijn geweest, belde Kopra primu Janse [formeel
‘neef’, maar in de spreektaal ook gangbaar als uiting van waardering, zoals in ‘de
zeer geliefde korporaal Janse’, NM] mijn garage op en ik moest gelijk met de Mercury
naar het Chinezenkamp gaan om gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren. Dat deed
ik ook. Ik was binnen een paar minuten bij het kamp. Er was veel geschreeuw en mensen
liepen onrustig heen en weer. Vóór de poort lagen er enkele gewonden. Ik zag geen
ambulance en ook geen andere wagens in mijn omgeving.’

In zijn woonkamer geeft Julio Franciska in 2013 uitleg hoe hij als eerste
vervoerder de gewonden naar het hospitaal moest rijden. Foto: NM.
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Met handgebaren probeerde Franciska mij, de heer Wim van Lamoen en zijn
schoonzoon duidelijk te maken hoe ernstig het eraan toe was gegaan en dat iedere
minuut telde op dat moment. Om enkele belangrijke details te verifiëren stelde ik
Franciska met een tussenpoos van enkele minuten een paar keer dezelfde vragen.
Gespannen, enthousiast en op hoge toon verhief hij zijn stem en herhaalde telkenmale zijn relaas, steeds met veel armbewegingen en zijn handen in de lucht.
‘Samen met iemand anders werden de beide achterdeuren opengetrokken en twee gewonde
en kreunende Chinezen op de achterbank neergelegd. Daarna ben ik met hoge snelheid,
misschien wel 80 of 100 km per uur, gelijk naar het hospitaal [Sint Elisabeth Gasthuis,
NM] gereden. Bij het naderen van de ingang zag ik dat de “dokters” en “zusters” al
buiten de ziekenhuispoort naast een paar brancards stonden te wachten. Toen ik vlakbij
hen kwam, bleek dat ze op de twee gewonden die ik vervoerde stonden te wachten. Verder
zag ik geen andere wagen in de buurt. Ze deden mijn achterdeuren open en namen de
gewonden op de brancards mee naar binnen. De achterbank was flink bevuild met bloed.’

Schutter-chauffeur Franciska zag bij het naderen van het Sint Elisabeth Gasthuis
(SEG) dat het personeel de gewonden die hij bracht op stond te wachten.
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Julio’s chef, korporaal Janse en personeelsleden van het Sint Elisabeth Gasthuis
(ziekenhuis) moeten op de hoogte zijn geweest van het feit dat er in de ochtend
van 20 april 1942 veel gewonden binnengebracht zouden worden. Opmerkelijk is
ook dat Julio de opdracht kreeg de gewonden naar het bijna tien kilometer verder
gelegen Sint Elisabeth Gasthuis te vervoeren, terwijl er op dat moment op een steenworp afstand ‘een noodziekenhuis te Suffisant was.’ (Rosheuvel, 1989: 74)
Getuige Franciska bracht ons in de buurt van de plek des onheils om de door
hem gereden route voor ons uit te stippelen. Het was alsof hij alles van die betreffende maandagochtend weer beleefde. Met zijn grote personenauto was hij als
eerste op de plek van de schietpartij aanwezig op 20 april 1942. De Transportcolonne
van het Rode Kruis op Curaçao was wel berekend voor deze taak, maar kwam om
niet nader verklaarde redenen pas veel later in actie.

Julio Franciska (links) en schoonzoon “Nienoeskie”. Wim van Lamoen (rechts)
laat Franciska de gereden route met zijn “ambulance” van Kamp Suffisant naar
het SEG op de plek des onheils uitstippelen, 2013. Foto: NM.
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3.2.4 Getuigenis schutter M.F. Stefania

Op 16 april 2012 had ik samen met SEOC-sympathisanten Wim van Lamoen en
Randall Brute een uitgebreid gesprek met de voormalige schutter Mouricio Florentino Stefania. De heer Stefania had via de media de herdenkingsactiviteiten van de
SEOC afgelopen jaren op de voet gevolgd. Hij had belangrijke informatie die hij al
langer met ons wilde delen. In 2012 zocht hij contact met ons. Enkele maanden na
ons gesprek overleed hij, op 27 oktober 2012. Op de 16e van die maand had hij nog
de respectabele leeftijd van 90 jaar bereikt.

1942, Mouricio Florentino Stefania (geboren 16 oktober 1922; overleden
27 oktober 2012). In 1942 was Stefania soldaat-schutter van de Infanterie en
gelegerd te Suffisant, vlakbij Kamp Suffisant van de CPIM. Foto: Stefania.
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Mouricio Stefania was op het moment van de schietpartij aan het marcheren
onder ‘commando van luitenant Van Tricht: links, rechts, links rechts.’ Plotseling hoorde
hij ‘schoten uit de richting van de barakken waar de Chinezen gevangen zaten. In plaats dat
de luitenant commando gaf om te verspreiden, marcheerden de schutters rustig door in
dezelfde tempo in de richting van waar de schoten kwamen.’ Mauricio Stefania beschreef
het schieten als mitrailleurvuur, schoten die snel achter elkaar vielen ‘rrrrrrrrrrrrtaktaktaktaktaktak….’. Hij vervolgde: ‘De Amerikaanse militairen echter namen positie en
richtten hun geweren.’

Soldaat-schutter Mouricio Florentino Stevania. Foto: Stefania.
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Soldaat-schutter Mouricio Florentino Stefania te Suffisant. Foto: Stefania.
Mauricio Florentino Stefania: thuis,16 april 2012. Foto: NM.
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Uit het relaas van Stefania kan opgemaakt worden dat luitenant Van Tricht op de
hoogte moet zijn geweest van wat er op dat moment op die plek kon gaan gebeuren.
Dat de Amerikanen in de buurt waren, werd door henzelf bevestigd in een rapport
dat ook de getuigenis van een Chinese ooggetuige bevatte.
3.3 Getuigenverslagen Chinese slachtoffers van de Aprilmoorden
In 2016 wist de SEOC de hand te leggen op twee getuigenverklaringen van
Chinese slachtoffers van de Aprilmoorden. De ene kwam uit het Nationaal Archief
Curaçao, de andere bleek in het dossier in Den Haag te liggen.
3.3.1 Getuigenis gewonde Chinese woordvoerder bij kapitein uit de VS

Het Amerikaanse leger was betrokken bij het vervoer van de gewonden na de
schietpartij op 20 april. Van de Kroef maakt hier geen melding van, maar Grovell
ging er uitgebreid op in en ook Franciska beaamde hun betrokkenheid. Ook de Amerikanen maakten een rapportage van het gebeurde en wel direct op 21 april 1942, bij
monde van kapitein der infanterie Robert W. Reed. Zijn beschrijving vertoont gelijkenissen met het verslag van Van der Kroef. Echter, gezien de bijgevoegde, onder
ede afgenomen verklaring van de Chinese woordvoerder ten tijde van het incident,
kan deze beschrijving ook aansluiten bij de andere visie, dat geweld tegen de als
eersten afgevoerde Chinezen de aanleiding vormde voor de omslag van de grote
groep Chinezen. Ook beschrijft Reed de looneisen van de stakers en het aanbod van
de CPIM. Hier wordt duidelijk hoe ver deze partijen van elkaar stonden en waarom
de maatschappij liever het gouvernement geweld liet gebruiken ten behoeve van
haar zaak dan verder tegemoet te komen aan de eisen van de stakers.

Camp Suffisant-US Army Force Curacao, 1943. Foto: Coenraad Pietersz.
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Een dag na het drama, op 21 april 1942, interviewde kapitein Robert Reed van de
S-2, Force Curaçao, de gewonde staker en tevens woordvoerder Chan Ya Non. Reed
doelde hier op Chan Yu Non, de persoon die ook in een schrijven d.d. 17 juli 1942
van de Chinese gezant te Londen, Wunsz King, werd opgevoerd als woordvoerder
(zie 3.4). In zijn eigen verslag gebruikte Reed Yu en Ya door elkaar voor dezelfde
persoon. Yu Non werd met een kogel in zijn rechter pols in het Sint Elisabeth
Gasthuis door Reed ondervraagd. Op de dag van de ondervraging werd Yu Non,
zo meldt Reed, vanuit het hospitaal naar een cel overgebracht: hij was één van de
stakers die na het schietincident alsnog gearresteerd werden. Ook dr. Van Raalte
maakte in zijn in hoofdstuk 1 besproken medisch verslag melding van de opgesloten stakers, die vanwege hun verblijf in de gevangenis medisch niet nader beschreven konden worden. De Amerikanen hadden een dag na de schietpartij ook weer
een ander beeld van de slachtoffers. Volgens hen waren in Kamp Suffisant van de
ongeveer 450 geïnterneerde Chinese stakers 11 overleden, onderweg naar het
hospitaal was er een twaalfde komen te overlijden en verder raakten 34 zwaar en 6
licht gewond. Aan Nederlandse kant meldde het Amerikaanse rapport 4 gewonden.
Uit het verslag van Reed blijkt dat Chan Yu Non, kok op een tanker, één van de
stakingsleiders was. De reden voor de staking was een eis voor loonsverhoging.
Het loon van de Chinese stakers bedroeg maandelijks 28 gulden plus kosten van levensonderhoud. Zij vroegen een loonsverhoging van 50 gulden per maand. De CPIM
bood hun een verhoging van 4 gulden, maar de stakers gingen hiermee niet akkoord.
Kapitein Reed schreef verder dat volgens Chan Yu Non op vrijdag of zaterdag 17
of 18 april de heer Inden, functionaris van de CPIM, met zeven politiemannen in
het kamp kwam en hem vertelde dat 25 Chinezen het kamp moesten verlaten; dus
niet één politieman, zoals Van der Kroef en PG Van der Laan noteerden. Chan Yu
Non deelde deze functionaris mee dat deze mannen het kamp niet zouden verlaten
voordat de Chinese consul arriveerde en met de CPIM-functionarissen over nieuwe
contracten gesproken had. Ook dit klinkt heel anders dan de pertinente weigering
die Van der Kroef, de CPIM-directie en Van der Laan memoreren.51
De Amerikaanse kapitein Reed deed als bijlage bij zijn verslag een uitgeschreven
versie van zijn verhoor van Chan Yu Non:
‘According to Ya Non [sic.], on the morning of April 20, 1942, Dutch immigration
officials, with C.P.I.M. representatives, and soldiers, arrived at the stockade to remove the
25 above-mentioned men. Mr. Inden called him and told him that the 25 men would have
to go to another camp. He inquired as to the reason and as to the destination and was
informed that he did not have to know the reason. He insisted that he be allowed to speak
to the Chinese consul before being removed. Then mr. Inden sent three police to lead the
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man out. The rest of his Chinese friends, he stated, rushed the police and the police shot
directly into the men. He insisted that the entire episode was due to the request for
higher wages. He claimed that about a month ago the Chinese consul had come from
Trinidad but did not accomplish anything.’52
Het ziet ernaar uit dat de terugkeer van de consul, ondanks het feit dat hij bij
zijn eerste bemiddeling geen resultaat had geboekt, door de stakers van groot belang
werd geacht. Waarom de CPIM er zo op gebrand was de scheiding te voltooien
vóórdat de consul weer verscheen, is onduidelijk en wordt ook nergens vermeld.
Sowieso heeft het feit dat de Chinese weigering niet definitief of permanent was,
maar een wachttijd inhield, geen ingang gevonden in de stukken van de Nederlandse autoriteiten.
Op het punt van de omslag in gedrag wordt weinig gezegd, behalve dat men
blijkbaar de leider niet zomaar door drie agenten liet afvoeren. In zijn eigen verslag
is Reed iets uitgebreider:
‘After the spokesman [Yu Non, NM] was interviewed, he stated that he was unwilling
to return to work without first speaking to some Chinese consul. The Dutch officials then
directed that he be conducted to another barracks, intending to start the segregation. He
refused to be let out through the gate until the officials explained to him his destination.
Three Dutch guards then proceeded to push him through the gate, and Yu Non then
turned and shouted a signal to the rest of the Chinese in the stockade. Some 400 Chinese
then immediately rushed towards the gate.’53
Vanaf hier blijft het verslag van Reed vrij nauwgezet de versie van Van der Kroef
volgen, behalve dat hij laat zien dat de woordvoerder door drie man geduwd werd.
In het hiernavolgende ooggetuigenverslag is opgenomen dat het mishandeling van
medestakers was die de Chinezen ertoe aanzette zich te roeren, zij het nog steeds niet
massaal. Reed blijft dus bij het Nederlandse relaas, tot het punt waarop de Chinezen zich terugtrokken. Daar geeft Reed informatie die aansluit bij het relaas van
Grovell, namelijk dat het de Amerikanen waren die de medische zorg voor de
Chinese gewonden op zich namen, niet de Nederlanders, die alleen maar meer
machtsvertoon hadden laten aanrukken:
‘As soon as the Chinese withdrew, the Dutch officials that were inside the gate, i.e.,
stockade, made an exit through the gate. One company of Dutch soldiers armed with
rifles and machine guns surrounded the stockade. Col. P.C. Bullard and Dutch army
officers then arrived on the scene. Col. Bullard issued orders that the American Medical
Detachment, U.S. Army Forces, render all aid possible to the injured. Members of the
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enlisted personnel, officers, and medical detachment rendered efficient service by entering
the stockade and administering first aid and evacuating the wounded.’54
Ik zal hier kort herhalen wat hoofdinspecteur van Politie Van der Kroef, de
voornaamste onderzoeker van deze tragedie, over exact deze tijdsspanne in zijn PV
noteerde:
‘Nadat ik opdracht had gegeven de gewonden naar de ziekenhuizen te vervoeren, stelde
ik mij in verbinding met den Commandant der Militaire Politietroepen, wien ik het
gebeurde mededeelde. Na eenige tijdsverloop arriveerde laatstgenoemde ter plaatse, die
vervolgens de leiding op zich nam, waarna het separeeren der Chineezen zonder verdere
incidenten werd volbracht.’55
Meer dan dit wordt er niet geschreven over het verzorgen en afvoeren van de
gewonden. Hier begint de betrouwbaarheid van het PV van Van der Kroef dan ook
serieuze schade op te lopen. Waarom de Amerikaanse inbreng verzwijgen? Waarom
het extra machtsvertoon verzwijgen? Het is immers volstrekt niet aannemelijk of
logisch dat de Amerikanen naar aanleiding van dit incident een leugenachtig verslag
zouden opstellen waarin zij hun eigen inbreng verzonnen. Van der Kroef heeft zaken
verzwegen aangaande de Aprilmoorden. Gezien het volgende ooggetuigenverslag,
is het de vraag wat hij mogelijk nog meer niet heeft vermeld of naar Nederlands
voordeel heeft verdraaid.
3.3.2 Ooggetuigenverslag van een Chinese “gevangene” van Kamp Suffisant

Op 24 juni 1942 stuurde de heer J.M. de Booy een verslag over de schietpartij van
20 april op Curaçao naar de minister van Koloniën. De Booy was ten tijde van WO
II directeur bij de N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij en voor
de regering in ballingschap in Londen ook lid van de buitengewone adviesraad
en van de scheepvaart- en handelscommissie.56 Bij het verslag dat hij stuurde,
vermeldde De Booy dat dit circuleerde in de haven van Londen en dat het daar het
aanmonsteren van de broodnodige Chinese zeelieden op Nederlandse schepen
bemoeilijkte.57 Het genoemde ooggetuigenverslag wordt in april 2017 75 jaar oud,
maar blijft onder de openbaarheidsbeperkingen vallen omdat er ook jongere
stukken in het dossier aanwezig zijn. Ik kan het daarom alleen parafraseren.
Het verslag meldt eerst dat de Chinese stakers zichzelf beschouwden als gevangenen die van hun consul-generaal te Trinidad de order hadden gekregen om zich
tot nader order gedisciplineerd te gedragen. Daarna begint de beschrijving van de
schietpartij op 20 april 1942, net als alle andere, met het arriveren van de gewapende
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macht om half acht. De groep stakers werd met gerichte geweren, waarop bajonetten bevestigd waren, samengedreven op het plein tussen de barakken. De door het
machtsvertoon verraste Chinezen stuurden enkelen van hen naar voren om te vragen
wat hiervan de bedoeling was. Deze stakers werden direct met fysiek geweld
(sleuren, schoppen, slaan) van het terrein geleid. Een tweede, grotere groep stakers
kwam naar voren om verhaal te halen. Ook zij werden geslagen, deze keer ook met
geweerkolven, waarna men het vuur opende op de groep als geheel. Het grootste
gedeelte van de menigte van meer dan 400 stakers liet zich daarop op de grond
vallen om aan te geven dat zij geen weerstand zouden bieden. Dit deed het schieten
echter niet meteen stoppen en ook sabels werden nu ingezet, wat leidde tot
bloedige taferelen. Nadat het schieten gestopt was, bracht men in iedere hoek van
het kamp een machinegeweer in stelling met de lopen gericht op de groep stakers.
Het verslag vermeldt verder dat de Chinezen zich gelukkig prezen dat Amerikaanse troepen de schoten hadden gehoord en dat dezen zich daarop over de
gewonden kwamen ontfermen. Degene die deze tekst opstelde, sprak van 11 doden
en 37 gewonden. Het verslag eindigt met de komst van de ook elders genoemde
versterkingen die de groep onder schot hielden terwijl de scheiding der stakers werd
voltooid. Hier worden 50 man genoemd, over wie niemand van de Chinezen wist
waar zij naartoe afgevoerd werden.
Als aanvulling wordt ook de in het CPIM-memorandum genoemde doorzoeking
van de barakken genoemd. Alleen waar de maatschappij het vooral over gevonden
wapentuig had, spreekt dit verslag van verdwenen geld, horloges, ringen, sigaretten en andere voor de Chinezen waardevolle, maar ongevaarlijke zaken. Tot slot
bevat het ooggetuigenverslag ook een lijst met doden en gewonden. Hierop worden
16 doden vermeld: 13 die ter plekke in Suffisant stierven en 3 die in het ziekenhuis
overleden aan hun verwondingen. Van ieder slachtoffer is de naam genoteerd en
bij de gewonden staan ook hun verwondingen vermeld, zoals ook door de GD
beschreven, maar dan anoniem.
3.4 De officiële Chinese versie
Het in de voorgaande paragraaf gepresenteerde Chinese ooggetuigenverslag
komt in belangrijke mate overeen met wat de Chinese regering en haar diplomaten
als de waarheid omtrent de schietpartij beschouwden. In een brief van 17 juli 1942
deed de in Londen residerende gezant van China, de heer Wunsz King, deze Chinese
visie uit de doeken aan de Nederlandse bewindslieden.58 Ook dit document valt in
verband met de jongere documenten in het dossier nog jaren onder de openbaarheidsbeperkingen en kan alleen geparafraseerd worden.
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3.4.1 De Chinese protestbrief

De brief van Wunsz King bestaat uit 10 punten, waarvan het eerste en laatste de
formele introductie (indienen klacht) en afsluiting (hoop op snelle afhandeling) zijn.
De acht tussenliggende punten betreffen de schietpartij, wat de Chinezen daarvan
weten, hoe ze tegen het gebeurde aankijken en wat ze van de Nederlandse regering
verwachten naar aanleiding van dit drama.
Volgens Wunsz King was het de Chinese consul-generaal te Havana die ter plaatse
op Curaçao onderzoek had gedaan. De kennis die hij daarvan meenam, wordt in
punt 2 voorgelegd. Van belang hier is een openingsopmerking waaruit blijkt dat de
Chinezen aannamen dat de CSM wel gehandeld zou hebben vanuit het idee dat
arbeidsconflicten het beste opgelost konden worden door stakingsleiders te isoleren,
terwijl de onderhandelingen over een oplossing nog volop aan de gang waren. Wat
betreft 20 april beschrijft Wunsz King de komst van de gewapende macht, op orders
van gouverneur Wouters en PG Van der Laan, het samendrijven van de stakers op het
plein en het een voor een naar voren roepen van de stakers. Wunsz King noemt twee
woordvoerders die door de stakers naar voren werden gestuurd om te vragen wat
van dit alles de bedoeling was, de eerder ook besproken Chen Yu-nan en ene Chen
Huan-pu. Deze twee moesten nagaan of de stakers nu zouden worden gedwongen
weer aan het werk te gaan en uitleggen aan de politiebeambten dat zij liever in het
kamp bleven tot de Chinese consul was teruggekeerd. De hoofdinspecteur bemerkte
echter dat beide woordvoerders op zijn lijst stonden en verordonneerde enkele agenten om ze het hek uit te geleiden. Omdat ze niet zomaar meeliepen, werden ze
geschopt en geslagen door de agenten. Toen hun medestakers dit zagen, kwamen ze
naar voren om hun collega’s te ontzetten. Hierop opende de politie zonder enige
waarschuwing het vuur. In verwarring en om zich te verdedigen, pakten sommige
stakers wat ze ook maar als wapen konden gebruiken en enkelen van hen ontnamen
een agent een karabijn. Een aantal mannen probeerde het hek uit te komen terwijl
verreweg de meeste stakers plat op de grond gingen liggen.
Wunsz King vermeldt 12 doden ter plekke en 38 gewonden, van wie later 3 in het
ziekenhuis overleden.
In punt 3 onderstreept Wunsz King de ernst van deze gebeurtenis en maant de
Nederlandse regering zich daar terdege rekenschap van te geven.
Punt 4 gebruikt Wunsz King om erop te wijzen dat de Chinese schepelingen door
de CSM structureel slecht behandeld en onderbetaald worden en dat dit de ware
oorzaken van de staking en de aanhoudende werkweigering van de Chinese
zeelieden was.
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In punt 5 wijst hij erop dat het gewelddadig beëindigen van dergelijke conflicten
nu juist iets is waar de VN tegen strijdt en dat het toch niet het beleid van de
Nederlandse regering kan zijn om een actie als deze goed te keuren. Zeker niet
wanneer deze gericht is tegen mensen die de Staat zozeer van dienst zijn met hun
onmisbare bijdrage aan het geallieerde olietransport.
In punt 6 verdedigt Wunsz King het gebruik van geweld door zijn landgenoten.
Hij herhaalt dat het de politie was die het geweld initieerde en stelt dat het de slachtoffers hun goed recht was om iets te zoeken om zich mee te verdedigen tegen deze
onverhoedse aanval. Hij benadrukt dat het aantal van 6 gewonden aan de kant van
de autoriteiten laat zien dat de stakers nooit over de grens van zelfverdediging naar
bruut geweld zijn gestapt.
Punt 7 is een interessante zijsprong: Wunsz King wijst erop dat de racistische
vooroordelen en de handelingen die daaruit voortkomen onder de geallieerden
de vijand wel eens in de kaart zouden kunnen spelen bij het ondermijnen van de
solidariteit van de Verenigde Naties.
Punt 8 is de formulering van het officiële protest tegen de schietpartij van 20 april
en de eisen die de Chinese regering naar aanleiding daarvan bij de Nederlandse
regering neerlegt. Ook hier wijst Wunzs King op het handhaven van de onderlinge
solidariteit en de vriendschappelijke relatie tussen beide naties. Wat betreft de eisen,
stelt hij dat deze in het licht van die relatie zijn opgesteld in de hoop dat de Nederlandse regering eveneens snel tot een bevredigende oplossing wenst te komen. De
Chinese regering wenst dat de verantwoordelijke ordebewakers gestraft zouden
worden, er een vorm van compensatie zou komen voor de gewonden en de families
van de doden en dat de Nederlandse regering plechtig zou beloven dat dergelijke
incidenten nooit meer voor zouden komen.
In punt 9 doet Wunsz King wat de CSM voor hem deed, namelijk de hulp van het
gouvernement inroepen bij het vinden van een oplossing voor de situatie waarin de
overgebleven stakers verkeerden. Hij wil dat ze vrijgelaten worden en vraagt de
regering om er bij het gouvernement op aan te dringen de CSM onder druk te
zetten om met goede voorstellen te komen voor de salariëring van de Chinese
zeelieden. Aan de te bespreken voorstellen voegt hij er ook nog één toe: financiële
compensatie voor de tijd die in detentie is doorgebracht.
3.4.2 Opmaat naar een doofpotaffaire

Nu had op 9 juli het ministerie van Buitenlandse Zaken een Engelstalige brief
naar de Chinese gezant verzonden met een verslag van de schietpartij op 20 april.59
Dit verslag was grofweg een combinatie van de nota van PG Van der Laan, het PV
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van Van der Kroef en het memorandum van de CPIM-directie. Het beschreef de
Nederlandse visie op het gebeurde en had onder meer tot doel aan de Chinezen
duidelijk te maken dat de Curaçaose autoriteiten geen blaam trof. De brief van
Wunsz King werd dan ook zeer slecht ontvangen. Op 20 augustus stuurde de
ministerie van Buitenlandse Zaken de brief door naar de minister van Koloniën met
een korte uitleg van wat zich had afgespeeld in de weken daarvoor.60
Hoge ambtenaren hadden na het ontvangen van de brief van Wunsz King
geweigerd deze voor te leggen aan de minister als zijnde het officiële antwoord op
diens brief van 9 juli. Ze betichtten de Chinese gezant van onbeschaamdheid en het
verdraaien van de waarheid. Om hem toch enigszins tegemoet te komen vond op
24 juli een gesprek plaats waarin de gezant de mogelijkheid werd geboden te doen
alsof hij de brief van de minister nog niet gezien had toen hij zijn eigen brief schreef.
Wunsz King zou dan een nieuwe brief kunnen schrijven, waarin hij het elkaar kruisen van beide stukken zou kunnen aangrijpen om een herziene visie op het gebeurde
op te stellen, op basis van de juiste gegevens, die dan als officieel antwoord op de
brief van 9 juli kon gelden. Wunsz King paste er evenwel voor dit ter plekke te doen
en keerde terug naar zijn ambassade voor overleg. Een paar dagen later, 28 juli,
meldde hij dat de Chinese regering niet van plan was een nieuwe brief te schrijven
en achter de brief van 17 juli bleef staan. Daarop werd het hele verhaal alsnog aan
de minister voorgelegd, want deze schreef, eveneens op 20 augustus, een antwoord
aan Wunsz King waarin hij de opzet van zijn topambtenaren handhaafde: doen
alsof Wunsz King niet op de hoogte had kunnen zijn van de waarheid en hem de
gelegenheid bieden zonder gezichtsverlies de gestelde eisen in te trekken.
Deze gebeurtenissen vormden het begin van een maandenlang getouwtrek over
wat er werkelijk gebeurde op 20 april. De Nederlandse regering gaf geen duimbreed
toe. Haar stoïcijnse houding in dezen begon gaandeweg alle kenmerken van een
doofpot te vertonen.
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Hoofdstuk 4
Over het ‘Chinezen-incident’
moest men maar zwijgen
De SEOC en ikzelf zijn van mening dat de Aprilmoorden bewust door de
Nederlandse regering in ballingschap en het koloniale gouvernement op Curaçao in
de doofpot zijn gestopt. Dit begon met het censureren van de pers op Curaçao daags
na de schietpartij. Vijf jaar later vond de voorzitter van de PER het schietincident
niet de moeite waard vond om verder op in te gaan omdat dit niets met het regeringsbeleid aangaande Curaçao in oorlogstijd te maken zou hebben. Deze mening
kan gezien worden als de voltooiing van het proces om de Aprilmoorden zo diep
mogelijk weg te stoppen. In de tussentijd was de Chinese regering de enige instantie die nog poogde de Nederlandse regering haar visie op het gebeurde te laten
herzien. Het antwoord van de Nederlanders was simpel: hier moet gewoonweg niet
langer over gesproken worden.
4.1 Censuur door het gouvernement
De CSM en de overheid hadden vrij spel om de stakers in diskrediet te brengen
en onder druk te zetten om de staking te beëindigen. De pers op Curaçao werd
vanwege de oorlog streng gecensureerd, maar het had er alle schijn van dat deze
censuur ook voor andere doeleinden werd ingezet. Dat was in ieder geval de mening
van Johan Hartog, destijds journalist bij de Amigoe di Curaçao. Hij schreef later in
zijn geschiedenis van de pers op Curaçao:
‘De Amigoe di Curaçao had een artikel geschreven, waarin gewezen werd op de broeiende
toestanden in het zg. Chinezenkamp. Het betrokken artikel was door den censor verboden en kort daarop gebeurden er in genoemd kamp dingen, die zelfs enkele slachtoffers
kostten. In de sensationele vergadering van de Staten, dien toen op 21 April 1942
gehouden werd, vroeg het Statenlid Ernesto C. Martijn om “soepeler toepassing van de
censuur. Het publiek moet beter ingelicht worden. Het herhaaldelijk toepassen van de
censuur betekent zwakte van het Bestuur.”’ (Hartog, 1944: 250)
Hartog noemt geen namen, maar hij was het zelf die gecensureerd werd
(Ribbens et al, 2008: 146) en hij bleef zich hiertegen verzetten, juist vanwege de
arbeidsconflicten bij de CSM:
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‘Het is vooral Dagblad Amigoe di Curaçao geweest, dat de strijd tegen de censuur
gestreden heeft, mede omdat men uit de wijze van toepassing der censuur sterk de indruk
kreeg dat de censuur bepaalde groepen en personen in bescherming nam, die andere
bladen onder hun invloed hadden. Wekenlang verschenen regelmatig witte plekken in
Dagblad Amigoe di Curaçao, toen bepaalde arbeidsconflicten hier broeiden en losbarstten. Toen aan Dagblad Amigoe di Curaçao verboden werd om ingezonden stukken van
beide partijen op te nemen en alleen de werkgeverszijde haar standpunt mocht verduidelijken in de pers, toen een redactionele beschouwing hieromtrent verboden werd en de
redactie in de witte ruimte die ontstond enkele artikelen uit de Staatsregeling, o.a. art. 4.
‘Slavernij wordt in Curaçao niet geduld’ publiceerde, werd Dagblad Amigoe di Curaçao
voor twee dagen geschorst. Dat historisch evenement vond plaats op 19 en 20 Maart
1942. De fiere Nederlandse Leeuw stond in de zegels gedrukt, die op vrij Nederlands
grondgebied een drukpers kluisterden.’ (Ibid.: 252-3)

De Amigoe schreef
over de Chinezen en
was kritisch over de
houding van de CSM.
Voor straf mocht het
blad twee dagen niet
verschijnen. (Bron:
www.delpher.nl)
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Ook hier noemt Hartog geen namen, maar met ‘bepaalde arbeidsconflicten’ werd
wel degelijk de staking bij de CSM bedoeld. Klaarblijkelijk kreeg de directie van
die maatschappij de ruimte om haar handelen kenbaar te maken en te verdedigen,
terwijl er voor enig weerwoord geen plaats was.

Het lege vak op de voorpagina van de Amigoe di Curaçao van 18 maart 1942
spreekt boekdelen. (Howarth et al, 2007: 57)
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Anno 2017 is op de gedigitaliseerde kranten website van de Koninklijke Bibliotheek,
www.delpher.nl, de betreffende voorpagina niet te vinden. Wel wordt daar als pagina 1 van de gecensureerde krant van 18 maart 1942 het volgende artikel afgebeeld:
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Hoewel vooralsnog niet geverifieerd, is het zeer goed mogelijk dat dit het
gewraakte artikel is dat destijds door de censor verboden werd. De inhoud sluit in
ieder geval aan bij enkele belangrijke vaststellingen die al eerder naar voren zijn
gebracht:
- Het gebruik van geweld was geen noodoplossing voor een noodsituatie, het
was beleid van de CSM om op geweld aan te sturen en het gouvernement
daarvoor te gebruiken (‘militair geweld’, dus niet van de eigen bewaking).
Wegens de slechte leesbaarheid citeer ik nog eens uit deze afbeelding (rechts):
‘Daar komt het geheele conflict op [neer], en de Directie der C.S.M. tracht deze
beslist redelijke verlangens zelfs “met de punt van de bajonet” te smoren.’
- Hieruit volgt dat het niet anders kan dan dat het gouvernement van deze
neiging tot geweldsgebruik op de hoogte was en zich daar willens en
wetens voor heeft geleend op 20 april 1942.
- Het gouvernement wenste deze kwestie en haar eigen betrokkenheid niet in
de openbaarheid te hebben.
- Het gouvernement (de censor) en de CSM (propaganda-artikelen die wel
geplaatst werden in kranten) deden stelselmatig en al voorafgaande aan de
schietpartij, de waarheid omtrent de staking geweld aan.
4.1.1 Ook Statenleden snel gecorrigeerd

De burgers kregen dankzij de Statenzaal informatie over een deel van de gebeurtenissen. In de Statenzaal was de PG niet bevoegd tot censuur. Op 21 en 29 april
1942 vergaderden de Koloniale Staten van de Nederlandse Antillen over de schietpartij:
‘Voor een ieder was het duidelijk dat de overheid als de hoofdschuldige diende te worden
aangemerkt. Dit in het bijzonder nadat kapitein Van Asbeck verklaarde, dat hij en overige autoriteiten in het kamp vanwege het grote aantal “onwillige zeelieden” naar eigen
inzicht te werk waren gegaan, daarbij de voorgeschreven procedure van het Publicatieblad negerend. Van Asbeck schoof de verantwoordelijkheid naar de Vreemdelingendienst,
onder gezag van mr. Van der Laan. Ook de PG wilde zich niet verder met de zaak bezighouden, die meende dat nu de stakers toch al geïnterneerd waren in het C.P.I.M.-kamp,
de oliemaatschappij haar contractuele verplichting inzake ongewenste vreemdelingen
diende na te komen. Dit ontlokte bij Statenlid dr. Desertine de opmerking dat de autoriteiten zich niet bevoegd achtten een partikulier terrein te betreden om op te treden ten behoeve van de Chinezen, maar dat zij aan de andere kant wél in staat waren datzelfde
terrein op 20 april te betreden om op die mensen te schieten. Toen het Statenlid Elias
Aloysius Römer het woord “concentratiekamp” gebruikte, ter aanduiding van het kamp
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in kwestie, beet de heer Van der Laan van zich af: “Een dergelijke strafinrichting kennen
we in dit gebiedsdeel niet.” De Statenleden waren van mening dat het partikuliere bedrijf
C.P.I.M. niet het recht had mensen achter prikkeldraad te sluiten en hen vervolgens door
haar bewapend personeel te laten bewaken, dit ondanks het feit dat dit bedrijf contractueel zorg moet dragen dat de stakers niet in de stad zouden rondlopen als ongewenste
vreemdelingen.’61
De verantwoordelijken voor het bloedbad lieten zich duidelijk niet van de wijs
brengen, hielden eensgezind vast aan hun meningen en torpedeerden stemmen die
opgingen om de waarheid opnieuw te onderzoeken.
4.2 Nederlandse minister intimideert Chinese diplomaat
China was ten tijde van het bloedbad in Kamp Suffisant een staat in wording.
In 1942 was het oostelijk deel van China bezet door Japan en was het land sterk
afhankelijk van Nederland en zijn westerse bondgenoten. Daarnaast had de Chinese
vrijheidsstrijd in WO II ook te maken met een interne onderlinge politieke spanning
en moeizame samenwerking tussen nationalisten en communisten. Door dit alles
hadden de Chinese diplomaten in Londen en Trinidad een zeer zwakke onderhandelingspositie ten opzichte van Nederland.
Op 21 augustus 1942 ontving de minister van Koloniën de in paragraaf 3.4.1
besproken brief met bijlagen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op hoge
poten kreeg de gezant van China ervan langs. Nederland wilde dat Wunsz King zijn
zienswijze zou wijzigen en die van de Nederlandse autoriteiten zou aannemen.
Woorden als ‘onbeschaamd’ en ‘verdraaid’ worden gebezigd. Dit zegt zeker iets
hoe de Nederlandse topautoriteiten over deze bevolking als etnische groep altijd al
voelden en dachten. Humaan was het zeker niet. Deze aspecten lijken psychologisch
de basis te vormen voor de verklaring waarom de autoriteiten weigerden een
onafhankelijk onderzoek te laten doen.
Zonder enig berouw over of respect voor de tientallen gedode en gewonde
Chinese arbeiders werd Nederland openlijk opdringerig in haar schrijfstijl. Met een
zekere dwang wilde Nederland de Chinese diplomaten doen aanvoelen dat de
autoriteiten geen andere verklaring c.q. toedracht van de schietpartij tolereerden en
deze met alle middelen zouden torpederen. Het antwoord van de minister van
Buitenlandse Zaken benadrukte dat de Curaçaose autoriteiten, hoge ambtenaren
zowel als politiefunctionarissen, niet aansprakelijk konden worden gehouden voor
de tragedie. Ook onderstreepte de minister dat het nooit de intentie was geweest
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om een arbeidsconflict met geweld te beëindigen.62 Krantenartikelen die het tegendeel van deze bewering aandroegen, kan de Chinese consul uit Trinidad, die zelf
onderzoek naar de kwestie deed, in ieder geval niet gezien hebben.
4.2.1 Buitenlandse Zaken tegen Chinees voorstel tot nieuw,
gezamenlijk onderzoek

De Chinese gezant ging na ontvangst van het antwoord van minister van
Buitenlandse Zaken van 20 augustus op zoek naar een tegemoetkoming die tot een
bevredigende oplossing voor iedereen kon leiden. De brief die hij op 4 september
1942 als antwoord aan de betreffende minister stuurde, begon dan ook met een
formulering die uitgelegd zou kunnen worden als dat hij meeging in het voorstel
van de Nederlanders om uit te gaan van elkaar gekruist hebbende documenten.
Wunsz King dankte voor de brief van 9 juli, die hij op 17 juli had ontvangen, de dag
dat hij zijn gewraakte nota verzond. Vervolgens bevestigde hij ook de ontvangst van
de brief van 20 augustus, als reactie op de zijne van 17 juli. Verder dan dat ging zijn
deelname aan het Nederlandse spel evenwel niet. Hij stelde voor om vanwege de
uiteenlopende versies van de waarheid een nieuw, gezamenlijk onderzoek te starten,
op Curaçao. Ook stelde hij te hopen dat de Amerikanen daarbij betrokken zouden
kunnen worden als onafhankelijke derde partij.63
Echter, de Nederlandse overheid was zelfs niet van plan om de Amerikaanse
betrokkenheid bij de nasleep van de schietpartij in haar onderzoek op te nemen. Van
een gezamenlijk onderzoek kon dan ook geen sprake zijn, zo blijkt uit de correspondentie tussen de betrokken ministeries.
Op 8 september 1942 stuurde de minister van Buitenlandse Zaken de brief van
Wunsz King door naar de minister van Koloniën, met een eigen brief ter begeleiding. Deze is te vinden in het dossier op Curaçao, waar hij intussen wel openbaar
is (termijn is daar 70 jaar in plaats van 75 zoals in Nederland) en dus volledig
geciteerd kan worden. De inhoud van de brief spreekt na al het voorgaande voor
zich en behoeft geen uitleg:
‘Met verwijzing naar mijn schrijven van 20 Augustus jl., Afd. Consulaire- en
Handelszaken, No. 12441, betreffende het Chineezen-incident in Curaçao, heb ik de eer
Uwer Excellentie mede te deelen, dat de Chineesche Gezant mij op 4 dezer de in afschrift
hierbijgaande nota overhandigde.
In deze nota begint de Chineesche Gezant met de ontvangst op 17 Juli jl. te erkennen
van de nota van Jhr. Michiels van Verduynen van 9 Juli met bijlage, waarin onze versie
van het gebeurde werd gegeven. De heer Wunsz King handhaaft derhalve de fictie dat,
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toen hij zijn nota van 17 Juli deed uitgaan, hij nog geen kennis droeg van onze nota van
9 Juli.
In verband met het feit, dat de Nederlandsche en Chineesche opvattingen omtrent het
gebeurde totaal van elkander verschillen, stelt de heer King in zijn nota voor, (naar hij
zeide namens de regeering) dat de Nederlandsche en de Chineesche Regeeringen
tezamen een onderzoek ter plaatse zullen doen instellen, opdat de zaak zal kunnen
worden afgewikkeld op de basis van een gezamenlijk rapport. De Chineesche Regeering
zou daarnaast gaarne zien dat de Amerikaansche Admiraal die in Curaçao geplaatst is,
aan het onderzoek zou deelnemen.
Vóór de Gezant mij de nota liet lezen, zeide hij opdracht te hebben ontvangen voor
te stellen, dat het incident in Curaçao, evenals met het incident te Alexandrië[64] is
geschied, aan een gemeenschappelijk onderzoek zou worden onderworpen. Ik verklaarde
mij bereid dit denkbeeld in overweging te nemen, doch hem geen antwoord te kunnen
geven, daar deze zaak ook aan andere instanties diende te worden voorgelegd.
Naar aanleiding van de mededeeling van den heer King ook opdracht te hebben
gekregen voor te stellen, dat de Amerikaansche vlagofficier, die thans in Curaçao is
gestationeerd, aan het onderzoek zou deelnemen, heb ik opgemerkt, dat het mij aangenamer zou zijn geweest, indien deze gedachte eerst onderhands ware besproken. Ik
verklaarde persoonlijk niet voor deze tweede gedachte te gevoelen; niettemin zeide ik hem
toe, dat hem hierop nog nader antwoord zou worden gegeven.
Dat ik voor deze tweede gedachte niet gevoel, berust op de overweging, dat het mijns
inziens niet aangaat, dat een Amerikaansche vlagofficier, die toevallig in Curaçao is een
beslissende stem zou hebben in een zaak, welke op een beslissing van de landsoverheid zal
vooruitloopen. Dit bezwaar zou gelden ongeacht de nationaliteit van eenigen vreemden
vlagofficier in Curaçao, maar het wil mij voorkomen in het bijzonder tegenover een van
Amerikaansche nationaliteit.
Wat de zaak van het gezamenlijk onderzoek zelve betreft, moge ik opmerken, dat in het
onderhavige geval de omstandigheden niet gelijk zijn aan die van het incident te Alexandrië, waarin wij ons hebben vereenigd met het voorstel van een gezamenlijk onderzoek ter
plaatse. In dit laatste geval had toch het incident plaats aan boord van een Nederlandsch
tankschip, dat in een Egyptischen haven lag, en waren uitsluitend de opvarenden van het
schip erbij betrokken. In het onderhavige geval echter heeft het incident plaats gehad op
Curaçao, dus Nederlandsch territoir, en zijn de bevoegde autoriteiten onmiddellijk bij
het incident betrokken geweest. Een volledig officieel onderzoek naar het gebeurde is reeds
gehouden en de resultaten daarvan zijn aan de Chineesche Regeering medegedeeld.
Indien der Chineesche Regeering thans op een gezamenlijk onderzoek aandringt, zou dit
erop neerkomen, dat zij de bevindingen van het reeds ingestelde officieele onderzoek betwist.
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Ik kan niet wel inzien, hoe bij een thans gezamenlijk te houden onderzoek tot een andere
versie van het gebeurde zou kunnen worden gekomen dan vastgesteld werd na het reeds
door de Curaçaosche autoriteiten ingestelde onderzoek, zonder dat de onder ambtseed
afgelegde proces-verbalen van het politiepersoneel, dat ooggetuige was, worden gedesavoueerd.
Eenige dagen, vóór de Chineesche Gezant mij zijn nota van 4 september overhandigde, heeft hij zich bij een bezoek aan mijn Departement laten ontvallen, dat hij bezig
was juridisch advies in te winnen omtrent de vraag of de Curaçaosche autoriteiten wel
gerechtigd waren geweest de niets kwaad willende [sic.] Chineesche zeelieden in een
gevangeniskamp op te sluiten. Hem werd voorgehouden, dat er geen kwestie was van
opsluiting in een gevangeniskamp; de Chineezen waren zeer behoorlijk gehuisvest en hun
verblijf was de barak geweest van de officieren der vroegere Britsche bezetting. De Gezant
zeide dit laatste te weten, welke wetenschap hij van den Chineeschen Consul-Generaal
te Havana, die Curaçao naar aanleiding van het incident heeft bezocht, moet hebben
gekregen, aangezien dit hem niet dezerzijds is medegedeeld geworden.
Het is mijn indruk, dat de Chineesche Regeering het voorstel van een gezamenlijk
onderzoek gedaan heeft teneinde op deze wijze de geheele vóórgeschiedenis van de moeilijkheden met de Chineesche zeelieden in Curaçao te berde te kunnen brengen. Uit de
nota van den Chineeschen Gezant van 17 Juli blijkt reeds dat de Chineesche Regeering
het aldus voorstelt, alsof de bedoeling zou hebben voorgezeten om met geweld een
arbeidsconflict tot een oplossing te brengen en dat uitsluitend daardoor het bloedvergieten
te betreuren viel.
Het komt mij derhalve voor, dat, indien al besloten mocht worden op het voorstel van
een gezamenlijk Nederlandsch-Chineesch onderzoek in te gaan, dit onderzoek in ieder
geval beperkt zou moeten blijven tot het incident zelf, d.w.z. de toedracht van de gebeurtenissen op 20 April. Ook kan ik mij voorstellen dat in geval in het instellen van een
gezamenlijk onderzoek ter vaststelling der feiten – of althans een poging daartoe – wordt
toegestemd een uitdrukkelijk voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van de vraag of er
aanleiding zal bestaan tot een “settlement” als de Chineesche Regeering zich blijkbaar
voorstelt.
Gaarne zal ik vernemen tot welke opmerkingen de stappen van den Chineeschen
Gezant Uwer Excellentie aanleiding geven. Ik heb mij ook tot onzen Ambtgenoot van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart gericht, afschrift van mijn betrekkelijken brief gaat
hierbij.
De Minister van Buitenlandsche Zaken.65
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Minister Kleffens omarmde en verdedigde dus het eenzijdig onderzoek van de
Curaçaose politie. Met name toonde hij vertrouwen in de getuigenissen van de
politieambtenaren. Hij repte niets over de getuigenissen van de in meerderheid
aanwezige militaire politie die ook flink geschoten hadden. Ook zweeg hij over de
getuigenissen van de Chinese overlevenden die wel door de gezant van China ter
sprake werden gebracht. Noch vermeldt hij ook maar iets over de al bestaande
betrokkenheid van de Amerikanen bij het incident.
4.2.2 Minister van Koloniën tegen inmenging VS, maar niet per se tegen
gezamenlijk onderzoek

Op 11 september 1942 kreeg de minister van Buitenlandse Zaken, Kleffens, antwoord van de minister van Koloniën, H.J. (Huib) van Mook (21 mei 1942-23 februari
1945). Van Mook bleek net als Kleffens mordicus tegen Amerikaanse bemoeienis met
deze aangelegenheid, maar was milder tegenover het voorstel tot een gezamenlijk
onderzoek:
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Minister Van Mook zag wel voordelen in het voorstel van de Chinezen.66
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De medewerking van Van Mook voor het Chinese voorstel voor een gezamenlijk
onderzoek kreeg weinig steun. Ook bij het ministerie van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart (MinHNS), waar men dezelfde brief van MinBuza had ontvangen,
waren er bedenkingen tegen dit voorstel.
4.2.3 Meer afkeuring Chinees voorstel in kabinet leidt tot afwijzing

Op 8 oktober 1942 schreef de minister van HNS aan zijn ambtsgenoten van
Buitenlandse Zaken en Koloniën dat ook hij het op touw zetten van een nieuw,
gezamenlijk onderzoek beschouwde als een motie van wantrouwen jegens het
onderzoek dat al gedaan was op Curaçao. Volgens hem zou de enige reden zijn om
internationaal opnieuw naar de zaak te kijken als er twijfel bestond over het correct
handelen van de autoriteiten op Curaçao. De minister vond dat er aan dat handelen
niet getwijfeld kon worden. Wel benoemde hij het afwijzen van een gezamenlijk
onderzoek als een handelswijze die weinig tegemoetkomend was. Hij liet het aan
MinBuza om de definitieve beslissing te nemen en zag wel in dat er mogelijk toch
een onderzoek kon komen teneinde de Chinese regering meer welwillend tegemoet
te treden.67
Omdat voor het aanzien van Nederland in het buitenland imagoschade dreigde,
heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Eelco van Kleffens, niet willen meewerken aan een onderzoek zoals voorgesteld door de Chinese diplomatieke dienst.
Na WO II kwam via een nota van gouverneur Wouters naar buiten dat het hier een
terugkerende reactie van de minister betrof:
‘[..] want als er maar iets gebeurde in het gebiedsdeel of als hij maar dacht dat er iets
gebeurd was, dat zijn departement raakte, was hij er als de kippen bij die zaak zó voor te
stellen alsof door het gebeurde of door wat hij meende dat gebeurd was, het aanzien van
Nederland in het gedrang kwam.’68
Op 20 oktober 1942 stuurde minister Kleffens zijn antwoord aan de Chinese
regering en tegelijk kopieën met begeleidende brief naar de ministers van Koloniën
en HNS. Het doorslaggevende argument blijkt te zijn geweest dat instemmen met
het verzoek van de Chinezen een gevaarlijk precedent zou scheppen. Het zou de
Chinese regering de mogelijkheid geven om bij allerlei zaken rond Chinese onderdanen de Nederlandse waarheidsvinding en rechtspraak in twijfel te trekken. In het
boek Chinezen gekwetst in Oost en West heb ik laten zien dat Nederland de Chinese
mensen die zij inhuurde structureel slecht behandelde. (Makdoembaks 2014)
Nederland had op dit vlak nogal wat te verliezen en de minister was zich daarvan
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blijkbaar terdege bewust. Het verzoek van de Chinese regering werd dus afgewezen.
Tevens wees de minister nog eens op de zaak van de M.S. Ovula in Alexandrië: daar
had men wel ingestemd met een gezamenlijk onderzoek omdat het de enige manier
leek om op Egyptische bodem de feiten boven tafel te krijgen. Wat betreft het
gebeurde op Curaçao lag dat duidelijk anders: dat was Nederlands grondgebied en
de feiten waren al boven tafel.69 In 2013 kreeg de SEOC van minister Plasterk een
antwoord van exact gelijke strekking, toen zij verzocht om een nieuw onderzoek.
Op deze manier behield de Nederlandse regering het informatiemonopolie met
betrekking tot de Aprilmoorden.
4.2.4 China definitief de mond gesnoerd: over de schietpartij moest men
zwijgen

Medio december ontvingen het ministerie van Koloniën van gouverneur Kasteel
bericht dat de Chinese consul-generaal te Havana zich opnieuw op Curaçao had
gemeld. Hij hield zich daar bezig met de onderhandelingen over de laatste 52 geïnterneerde Chinese zeelieden. Kasteel liet hem vooral begaan en ging uit van een
overeenkomst tussen de onderneming en de consul-generaal.70 Om het een en ander
te bespoedigen vroeg Kasteel twee dagen later of er niet bij de gezant in Londen kon
worden aangedrongen op bespoediging van het proces.71
Beide telegrammen werden door Van Mook op 15 december naar minister
Kleffens gestuurd met de vraag om advies. Om nogmaals ook de toon van de
correspondentie over deze zaak in beeld te brengen en de adviezen van de minister
niet uit hun context te halen, volgt hier het complete antwoord, op 17 december 1942
verstuurd naar het ministerie van Koloniën:
‘Naar aanleiding van Uwer Excellentie’s schrijven van 15 dezer, No. 1165/W.Z., heb ik
de eer op te merken, dat ik uit het telegram van den Gouverneur van Curaçao meen te
mogen opmaken, dat de Chineesche Consul-Generaal te Havana Curaçao bezoekt met het
doel om het conflict tusschen de stakende Chineesche zeelieden en hun werkgever te
regelen en niet voor een onderzoek in verband met het incident in het kamp “Suffisant”,
waarbij van bedoelde stakers er een aantal werden gedood en gewond.
De Chineesche Gezant heeft mij niet tevoren van het bezoek van den Consul-Generaal in kennis gesteld en, naar mij voorkomt, zou daarvoor ook geen bepaalde aanleiding
zijn geweest, wanneer het bezoek slechts de oplossing van het arbeidsconflict betreft.
Ten einde te voorkomen, dat, hoewel de zaak van het incident gesloten is, de
Consul-Generaal dit punt toch bij den Gouverneur ter sprake zou brengen, is het
wellicht wenschelijk Dr. Kasteel erop te wijzen, dat, indien dit mocht gebeuren,
den Consul-Generaal terstond de mond moet worden gesnoerd.
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Wat de uitleiding der 52 Chineesche zeelieden, die weigeren weer te gaan varen,
betreft, komt het mij voor, dat de Curaçaosche autoriteiten een regeling moeten zien te
vinden om deze personen naar elders te doen vertrekken, waarbij zij met den Chineeschen Consul-Generaal, die thans toch ter plaatse is, overleg zouden kunnen plegen.
Ik gevoel niet veel ervoor te dezer zake stappen bij den Chineeschen Gezant te
doen, niet alleen omdat ik niet inzie, hoe deze het transport zou kunnen bespoedigen, maar vooral ook, omdat dan ongetwijfeld vanwege de Chineesche Regeering
wederom allerlei betoogen zullen worden gehouden betreffende de goedgezindheid der Chineesche zeelieden en den onwil van de Nederlandsche Regeering en de
scheepvaartmaatschappijen om hen op één lijn met Europeanen te behandelen.
DE MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN,
voor dezen, de loco Secretaris-Generaal (nadruk NM)72
De door mij benadrukte passages geven aan dat terwijl men ferme taal moest
spreken op Curaçao, men in Londen de Chinezen liever uit de weg ging. Linksom
of rechtsom werd het na deze brief volledig stil rondom de schietpartij. In 1943 en
’44 werd alleen nog gecorrespondeerd over de laatste 52 zeelieden. Bij de PER in
1948 was er nog wel gelegenheid deze zaak opnieuw onder de aandacht te brengen,
maar ook daar werd prompt een einde aan gemaakt.
4.3 Censuur in Parlementaire Enquête Regeringsbeleid 1940-1945 maakte
doofpot compleet
De informatie over de stakingen tijdens WO II wist de commissie van de Parlementaire Enquête Regeringsbeleid 1940-1945 soms in te perken en te sturen. Tijdens
de parlementaire enquête werd getuige Van Driel monddood gemaakt. Van Driel
was stuurman en gezagvoerder (officier) bij de CSM en secretaris van de Centrale
van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij (CKO). In de kwestie rond de staking
op de Lake-tankers van de CSM in februari 1942 was hij een bemiddelaar namens de
officieren. Tijdens zijn verhoor door voorzitter Schilthuis van de PER op 6 juli 1948
kwam wederom censuur voorbij.
Voorzitter Schilthuis wilde van Van Driel weten waarover het conflict ging
tussen de Curaçaose Scheepvaartmaatschappij en de officieren en of hij daarover,
zonder al te veel in details te treden, iets kon vertellen:
Van Driel: ‘Ja, ik moet dan eerst even teruggrijpen naar de toestand van vóór de oorlog.
Op Curaçao ontbrak letterlijk alles. Er was geen scheepvaartinspectie, geen schepenwet,
geen schepenbesluit, geen zeeongevallenwetgeving, geen enkele sociale wetgeving. Reeds
vóór de oorlog werd telkenmale op de totstandkoming daarvan aangedrongen. Toen dat
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niet mogelijk bleek, hebben de officieren getracht een georganiseerd overleg door middel
van hun organisatie met de maatschappij tot stand te brengen. Dat is echter niet gelukt.
Tot zelfs in 1942 was de Curaçaose Scheepvaartmaatschappij nog niet bereid aan die wens
toe te geven. Het gevolg van een en ander is geweest, dat in de loop der jaren de schepen
zich in een dusdanige toestand bevonden, dat ze eigenlijk niet meer de naam verdienden
van zeewaardige schepen. In normale omstandigheden leverde dit niet die moeilijkheden
op, die het op dat ogenblik opleverde. Dit houdt verband met de vaart, die men daar
uitoefent. Men vertrekt van Curaçao op de ene dag en bij goed weer is men de andere dag
in Maracaibo. Toen echter in 1942 de oorlog in de Caribische Zee werkelijk in volle
omvang uitbrak, kregen die mankementen een andere betekenis. Het reddingsmateriaal,
dat in vredestijd niet eens de toets der critiek zou kunnen doorstaan, kon dit in oorlogstijd natuurlijk in het geheel niet. In het belang van de zeevarenden en hun naaste betrekkingen kon deze toestand niet voort blijven bestaan. Men heeft toen de eis gesteld:
“Wij weten, dat men niet in één minuut al deze dingen tot een oplossing kan brengen,
maar wij eisen, vóórdat wij gaan varen, erkenning van de organisatie; wij eisen,” zo werd
tegen de directie gezegd, “dat u met de organisatie in overleg treedt om deze moeilijkheden op te lossen.” De maatschappij was niet bereid aan die eis toe te geven.
Voorzitter: Was de hoofddirectie van de maatschappij op Curaçao gevestigd?
Van Driel: De hoofddirectie van de maatschappij was in Londen gevestigd. (…)
Voorzitter: Dus u hebt met elkaar niets kunnen bereiken.
Van Driel: Toen is de staking uitgebroken en heeft men gezegd: “wij gaan niet
meer varen, tenzij deze zaak wordt opgelost”.’73
Later in het verhoor van Van Driel legde Schilthuis, de voorzitter van de Parlementaire Enquêtecommissie, hem onterecht het zwijgen op. Schilthuis vroeg aan
Van Driel of de staking ‘uitsluitend officieren betrof?’:
‘Van Driel: ‘Er was al een staking van het mindere personeel, van de Chinezen.
Voorzitter: Bestond het mindere personeel geheel uit Chinezen?
Van Driel: Neen, alleen het machinekamerpersoneel en in enkele gevallen het dekpersoneel. Er waren ongeveer 450 Chinezen, die op vrijwel alle schepen de machinekamer
bemanden en voor een gedeelte ook het dekpersoneel vormden. Zij waren reeds onmiddellijk in staking gegaan en waren opgesloten. Dat is een heel conflict geweest.
Voorzitter: Waarom waren zij in staking gegaan?
Van Driel: Er waren talrijke moeilijkheden met deze Chinezen. Naderhand ben ik ook
betrokken geweest bij de oplossing van dit conflict en hebben deze mensen mij doen weten:
“Wij willen wel gaan varen, wanneer de Chinese consul-generaal in Havanna ons
opdracht geeft om te gaan varen.” Toen heb ik mij in verbinding gesteld met die Chinese
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consul-generaal. Deze heeft geantwoord: “Ik wil wel naar Curaçao komen” - hij was
er wel eens geweest -, “mits deze mijnheer Van Eyk [onderdirecteur CSM, NM]
verdwijnt.” U voelt wel, dat alle draden daar een beetje naar toe liepen.
Voorzitter: Laten wij daarop maar niet al te ver ingaan; het heeft met het beleid
van de regering, voor zover het op Curaçao betrekking heeft, weinig of niets te
maken.’74 (nadruk NM)
Zoals we hebben gezien, waren de Chinezen destijds niet dezelfde mening
toegedaan. Zij zagen het al dan niet gebruiken van geweld tegen als inferieur
beschouwde burgers van een bevriende natie wel degelijk als een zaak van regeringsbeleid. Gezien de mate waarin de regering zich bezighield met de zaak en de
moeite die zij zich troostte om de verantwoordelijken buiten schot te houden, is een
dergelijke opmerking van de voorzitter moeilijk te handhaven. Toch werd deze laatste uitspraak, waarmee de voorzitter het Chinezen-incident van tafel veegde, nog
eens beaamd door minister Plasterk in zijn brief aan de SEOC van 2013:
‘In uw verzoek stelt u dat het dossier over de exacte toedracht van het voorval nooit is
vrijgegeven en dat de kwestie niet nader is onderzocht tijdens de parlementaire enquête
in 1948. Om met dit laatste te beginnen, uw constatering is juist. De parlementaire
enquête was gericht op het regeringsbeleid van de opeenvolgende kabinetten in Londen
sedert de Duitse inval. [..] Omdat dit naar het oordeel van de voorzitter van de enquêtecommissie geen kwestie betrof die met het beleid van de regering te maken had, is hier door
de commissie verder niet op ingegaan.’ (Plasterk, 2013: 3-4)
Plasterk bleek niet van plan om zich hierover een andere mening te vormen dan
de voorzitter. En zo waren er meer punten waarop hij, op basis van de “feiten” van
Van der Kroef, de SEOC niet tegemoet wenste te komen.
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Hoofdstuk 5
Waarheidsvinding: de SEOC en de
Nederlandse Staat
Zoals ik in de inleiding en hoofdstuk 1 schreef, probeert de SEOC al sinds 2011
de Nederlandse Staat ertoe aan te zetten werk te maken van de waarheidsvinding
inzake de Aprilmoorden. In haar reactie van 2013 bleek de Nederlandse regering
geen andere mening toegedaan dan de Nederlandse regering in ballingschap in
Londen in 1942. In het pleidooi van de SEOC zag de Nederlandse Staat ook geen
aanleiding om hier alsnog diep in te duiken. In de voorgaande hoofdstukken heeft
u kunnen lezen dat we dit zelf gedaan hebben. Naar aanleiding van onze bevindingen hebben we aan de vooravond van de 75-jarige herdenking van de Aprilmoorden
een nieuwe brief naar de minister van BKZ gestuurd. Bij het ter perse gaan van dit
boek hebben we daarop nog geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. Over de
inhoud van deze briefwisseling gaat dit hoofdstuk.
5.1 SEOC en de Aprilmoorden in Nederland
Op 14 september 2011 heeft advocatenkantoor voor de mensenrechten Prakken
d’Oliveira namens de SEOC en in lijn met de statutaire doelstellingen van die
stichting, het ministerie van Buitenlandse Zaken verzocht om een onderzoek in te
stellen naar de toedracht van het voorval op 20 april 1942. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken heeft de zaak doorverwezen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna het lange tijd stil bleef.
Uiteindelijk vond er op 28 mei 2013 een gesprek plaats op het ministerie tussen
de advocaat van de SEOC, de directeur Koninkrijksrelaties, de directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving, de behandelend ambtenaar van dit dossier, de heer
Severijnen, en mijzelf. Niet lang daarna, op 10 juli 2013, mocht de SEOC dan een
officieel antwoord ontvangen van minister Plasterk. Die reactie was de aanleiding
tot het schrijven en publiceren van Chinezen gekwetst in Oost en West (2013). Om het
een en ander kort samen te vatten citeer ik het voorwoord van die publicatie:
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‘Eind 2011 heeft de SEOC zich via haar advocaat Liesbeth Zegveld tot de minister van
Buitenlandse Zaken gewend met een brief waarin de Staat werd verzocht:
-

-

de Chinese slachtoffers te erkennen als oorlogsslachtoffers;
te erkennen dat het hier een vooropgezette daad van nodeloos geweld betreft waar de
overheid mede schuldig aan is;
de vraag te beantwoorden of hij voornemens is de zaak alsnog nader te onderzoeken.
Een belangrijk onderdeel van het derde punt was ook de prangende vraag welke
documenten nog niet door de overheid beschikbaar zijn gesteld, waarbij de SEOC
vooral uitkijkt naar de autopsierapporten die er zouden moeten zijn.
[..]
Op 10 juli 2013 stuurde minister Plasterk een brief naar de advocate van de SEOC,
[..] Kort en bondig komt het hierop neer: Er is onderzoek gedaan naar het voorval en
de Staat heeft geconcludeerd dat:
er geen aanleiding is om de slachtoffers te erkennen als oorlogsslachtoffers;
er geen aanleiding is om hier van een doordachte, vooropgezette geweldsdaad (moord)
te spreken, laat staan dat de overheid mede schuldig zou zijn;
er geen aanleiding is voor verder onderzoek.
Bij het derde punt wordt opgemerkt dat het de SEOC vrij staat zelf onderzoek te doen
in het Nationaal Archief en de archieven van Curaçao want alles is openbaar. Net als
het bestuur van destijds, betreurt minister Plasterk ten zeerste de afschuwelijke
gebeurtenis.’ (Makdoembaks, 2013: 5-6)

Het onderzoek dat de Staat naar aanleiding van het SEOC-verzoek had laten
doen in het Rijksarchief, het National Archief te Curaçao, het NIOD en het KIT, had
geen nieuw relevant materiaal opgeleverd. Daarom, zo schreef minister Plasterk,
bleef de Staat bij de officiële lezing, zoals destijds weergegeven in het proces-verbaal
van de hoofdinspecteur W.J. van der Kroef. De minister stelde dat er op 20 april 1942
te Suffisant sprake was van een ‘hoogst ongelukkige en buitengewoon trieste
samenloop van omstandigheden’ en dat elke andere conclusie speculatie zou zijn.
Terwijl de overheid op Curaçao naar aanleiding van eenzelfde verzoek aan de
slag ging om de mogelijkheden tot erkenning en herdenking te onderzoeken, uitlopende in de proclamatie van een Nationale Herdenkingsdag De Aprilmoorden,
gebeurde in Nederland verder helemaal niets. Alleen in mei 2014, toen de SEOC een
speciale herdenking op Nederlandse bodem organiseerde, kwam hier voor heel even
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verandering in. Bij deze gelegenheid werd een exemplaar van Chinezen gekwetst in
Oost en West aangeboden aan vertegenwoordigers van Chinese verenigingen in
Nederland en in Europa. Hiertoe werd ook Engelstalige versie van het boek gepubliceerd. Maar wederom bleef het van regeringswege stil. In het voorjaar van 2016
was ik namens de SEOC in de gelegenheid het onderzoek weer op te laten pakken.
Deze aanvullende bevindingen geven stevige aanleiding om de Nederlandse Staat
opnieuw met een verzoekschrift te benaderen.
5.2 De brief van november 2016
Op 21 november 2016 heeft advocaat Tom de Boer van Prakken d’Oliveira
namens de SEOC een brief gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). In die brief is alles verwerkt tot een bondig en duidelijk
pleidooi waarin de Staat te kennen wordt gegeven dat zijn stellingname van 2013
niet langer houdbaar is. De Staat wordt verzocht zijn mening te herzien en aandacht
aan de gebeurtenissen van 1942 te besteden.
5.2.1 Verzoeken aan de Nederlandse Staat

Bij haar pleidooi diende de SEOC via advocaat De Boer drie verzoeken in:
‘Verzoeken
Op grond van bovenstaande verzoekt SEOC u allereerst om namens de Nederlandse
Staat de in uw brief van 13 juli 2013 verwoorde lezing van het incident te herzien,
al dan niet na het doen van nader onderzoek.
Daarnaast verzoekt SEOC om toestemming om fotokopieën te maken van de
documenten die zijn aangetroffen in het archief van het Ministerie van Koloniën in
Londen. Vooralsnog heeft zij hier enkel transcripten van mogen maken.

-

-

Tot slot verzoeken SEOC en haar voorzitter Nizaar Makdoembaks u – mede op basis
van de Wet Openbaarheid van Bestuur – om inzage in de volgende documenten en/of
het verstrekken van de volgende informatie:
Alle bekende informatie over de destijds omgekomen Chinese zeelieden, waaronder
de autopsierapporten van de Chinezen die in het ziekenhuis zijn overleden (blijkens
het Memorandum van de Geneeskundige Dienst één in het Sanatorium en vijf in het
St. Elizabethhospitaal).
De informatie over de Chinezen die ter plekke zijn omgekomen en die zich blijkens het
Memorandum van de Geneeskundige Dienst destijds bevond bij de Burgerlijke Stand
en bij de directeur van de openbare gezondheidsdienst.
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-

-

De overige stukken die worden genoemd in bijlage 18. Deze bijlage bevat een overzicht
van een aantal brondocumenten waarin wordt verwezen naar andere documenten die
zouden moeten bestaan, maar die SEOC vooralsnog niet heeft weten te vinden. De
twaalf brondocumenten zijn bijgevoegd. Hiernaar wordt verwezen met de aanduiding 18.a tot en met 18.l.
Alle overige informatie over het incident van 20 april 1942.’ (2016: 9, nadruk TdB)

Zoals u ziet, heeft de SEOC haar verzoek uit 2011 om erkenning van de slachtoffers als oorlogsslachtoffers vooralsnog opgeschort. Dit hebben we gedaan omdat
het de SEOC duidelijk is geworden dat er bij de Nederlandse Staat (nog) niet de wil
bestaat om werkelijk opnieuw te kijken naar deze schietpartij uit 1942 in zijn toenmalige kolonie. Zonder die bereidheid en de nodige aandacht voor deze geschiedenis zal men hoogstwaarschijnlijk nooit overgaan tot het herzien van meningen, visies
en labels. Het heeft er alle schijn van dat men in 2012/13 op het ministerie vooral
aandacht heeft gehad voor het afhandelen van een brief van een hedendaagse
stichting, in plaats van voor de in die brief vermelde op dat moment 71 jaar oude
geschiedenis. Wat de SEOC dan ook vooral beoogt met de brief van 2016 is het
losmaken van aandacht voor de Aprilmoorden – echte aandacht, voor de historische gebeurtenis en de waarheidsvinding daaromtrent.
5.2.2 Op zoek naar oprechte aandacht

De SEOC kwam tot de conclusie dat er in 2013 meer sprake geweest moet zijn
van afhandelingsdrift dan van waarheidsvinding, toen zij in 2016 het dossier over
deze zaak vond in het Nationaal Archief te Den Haag. Toen bleek dat de reactie van
de minister op de verzoeken van de SEOC werd onderbouwd met niets dan de
SEOC al bekende stukken. Dat wil zeggen dat in de brief van minister Plasterk onder
meer niet werden meegenomen:
- het memorandum van de BGD (zie 1.1 en 1.2);
- het Chinese ooggetuigenverslag uit de brief van De Booy (zie 3.3.2);
- de correspondentie aangaande de visie van China (zie 3.4);
- de stukken betreffende het weigeren van een gezamenlijk onderzoek (zie 4.2).
Toch kan de SEOC niet anders dan aannemen dat dit het dossier is waar minister Plasterk in 2013 op doelde, toen hij (zonder verdere onderzoekaanwijzing of
bronvermelding) aan de SEOC schreef: ‘Voor de goede orde wijs ik erop dat de in deze
reactie genoemde documenten met betrekking tot het onderzoek van de Staten bij het NA
kunnen worden ingezien.’ (2013: 5) Het ‘onderzoek van de Staten’ was het rapport van
de Staten van Curaçao, dat de SEOC al bij het verschijnen van De Aprilmoorden op
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haar website had geplaatst, aangezien in dat jaar de openbaarheidsbeperkingen op
Curaçao vervielen. Het dossier op Curaçao waar de SEOC haar informatie uit
haalde, bleek in 2016 vele malen dunner te zijn dan dat in het archief van het
ministerie van Koloniën te Londen. In dat dossier bleken ook alle in deze publicatie
aangehaalde documenten te vinden te zijn, die de visie van hoofdinspecteur Van
der Kroef en de Nederlandse Staat ondermijnen. Hier heeft men op het ministerie in
2012/13 evenwel geen aandacht voor gehad, of men heeft eigenhandig besloten om
ook deze documenten als niet relevant te beschouwen.
De Staat bleef anno 2013 bij zijn mening van 1942, verwoord in het proces-verbaal van Van der Kroef – één document in de vuistdikke stapel, niet opgesteld door
een onafhankelijk onderzoeker, maar door een direct betrokkene. Desalniettemin
blijft zijn stem leidend. Men heeft er klaarblijkelijk bewust voor gekozen alle documenten die het verhaal van Van der Kroef niet ondersteunen te negeren en ook de
twijfels aan de waarheidsvinding zoals geuit door de Staten van Curaçao, terzijde te
schuiven. Ik citeer uit de brief van advocaat De Boer:
‘Het is illustratief dat de Staten van Curaçao in hun rapport van 6 augustus 1942 [..]
stellen dat de Chinezen zonder wettelijke grondslag waren opgesloten en dat de detentie
derhalve onrechtmatig was. Ook stellen de Staten dat “verzet redelijkerwijze kon worden
verwacht” en dat het toesturen van de gewapende troepen “prikkelend in plaats van
dwingend heeft gewerkt” (pp. 9-10). Voorts uiten de Staten kritiek op het feit dat geen
nauwkeurige opgave van verwondingen van de Chinezen is overgelegd en stellen zij vast
dat geen sprake is geweest van een objectief onderzoek nu geen Chinezen zijn gehoord
(p. 10). De ook in uw brief genoemde conclusie van de Staten dat geen van de aanwezigen
bij de schietpartij in kamp Suffisant aansprakelijk kan worden gehouden voor de dood
van de Chinezen is dan ook opmerkelijk. Een dergelijke conclusie kan immers alleen worden getrokken na het uitvoeren van objectief onderzoek. Overigens staat deze opmerking
over de individuele aansprakelijkheid los van eventuele aansprakelijkheid van de Staat of
de CPIM die (ook blijkens het rapport van de Staten) wisten of hadden moeten weten dat
het ingrijpen zou uitlopen op een bloedbad.’ (2016: 8)
Dat de Staat in 2013 niet van zins was vergelijkbare conclusies te trekken uit
het aanwezige materiaal, betekent voor de SEOC dat hij meer bezig is geweest met
het verzoek afhandelen dan met de geschiedenis opnieuw onderzoeken. Stukken die in
het dossier op Curaçao, waar de SEOC tot 2016 haar onderzoek concentreerde,
niet aanwezig waren, maar die wel in Den Haag liggen, plaatsen grote, in het oog
springende vraagtekens bij de visie van de Nederlandse Staat. Toch waren dit voor
de onderzoekers van het ministerie in 2012/’13 geen relevante documenten die een
ander licht wierpen op de geschiedenis.
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5.2.3 Waarheidsvinding

Het standpunt van de Nederlandse Staat, gebaseerd op het dossier zoals te vinden
in Den Haag, is hoogst opmerkelijk. Het zijn immers juist de al dan niet opzettelijk
genegeerde documenten uit het dossier dat in Den Haag ligt, die de vraag beantwoorden die al sinds 21 april 1942 een erkend zwart gat vormt in de Nederlandse
opinie over de schietpartij. Van der Kroef en iedereen die zich daarna nog met de
zaak bezighield, uitte op enig moment zijn verbazing over de onverwachte en
onnatuurlijke omslag van de Chinese zeelieden om vanuit het niets tot een aanval
over te gaan. De werkelijke aanleiding voor de schietpartij komt hiermee uit niet
één door een Nederlandse gezagsdrager opgesteld stuk naar voren, iets wat ook
minister Plasterk in 2013 beaamde: ‘Uit het door u bedoelde dossier [het dossier waarop
de Staten van Curaçao haar onderzoek baseerde, NM] kan overigens niet worden
afgeleid - buiten het al besproken proces-verbaal - wat de exacte aanleiding is geweest voor
het gevecht dat heeft plaatsgevonden.’ (2013: 4) In het genoemde proces-verbaal staat
over die aanleiding evenwel niets te lezen dat enig licht op de zaak werpt.
De Chinezen zouden volgens Van der Kroef woest gereageerd hebben na enkele
hen toegeschreeuwde woorden van hun woordvoerder die door hem zojuist
gesommeerd was apart te gaan staan omdat hij bij de groep van zeelieden hoorde die
gescheiden dienden te worden van de rest.75 Daarentegen is in alle andere getuigenissen, hoe onderling verschillend ook, een overeenkomst te vinden, zoals ook
getoond in de paragrafen 3.2 tot en met 3.4: hét omslagpunt, de directe aanleiding voor
de woede van de Chinese zeelieden, was het zonder aanwijsbare aanleiding
gebruiken van fysiek geweld tegen minstens één van hen, door de Nederlandse
autoriteiten! Dat de Staat ervoor kiest om alleen het proces-verbaal van Van der
Kroef te beschouwen als het verslag van ‘relevante feiten’ wijst erop dat men er geen
interesse in heeft deze zaak vanuit een breder, retrospectief kader te bekijken; zelfs
niet wat betreft de stukken die gewoon in Den Haag voorhanden zijn. Met andere
woorden: voor er ook maar toegekomen kan worden aan een discussie over de
status van oorlogsslachtoffer voor de 15 tot 18 doodgeschoten Chinese zeelieden,
zal er eerst waarachtige aandacht voor het werkelijke probleem moeten zijn. En dat
probleem is niet de SEOC wier lastige vragen beantwoord moeten worden, maar
het feit dat er een gat zit in de “waarheid” over een moordpartij begaan uit naam
van de Nederlandse Staat. De SEOC-brief van 2016 heeft dan ook vooral tot doel
dergelijke aandacht voor het echte probleem los te maken.

10 6 |

KILLING CAMP SUFFISANT

|

Conclusies
Met dit boek wil de SEOC stilstaan bij de 75 jaar oude geschiedenis van de Aprilmoorden. Het jaar waarin het 75 jaar geleden is dat bloedbad zich voltrok, gebruikt
de SEOC om opnieuw aandacht te vragen bij de Nederlandse overheid voor de
gebeurtenissen van 20 april 1942. Deze keer hoopt de SEOC dat het aangeleverde
materiaal voldoende zal zijn om echte aandacht voor de tragedie en de doelstellingen van de SEOC te genereren. Met een beknopte versie van dit boek heeft advocaat
Tom de Boer van advocatenkantoor Prakken d’Oliveira een nieuw verzoek en
tevens een Wob-verzoek (wet openbaarheid van bestuur) aan het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedaan namens de SEOC. Dat het
opnieuw bekijken en onderzoeken zeker zin heeft en tot nieuwe inzichten kan
leiden, ook na 75 jaar, moge duidelijk zijn. Op basis van de oude en nieuwe stukken
komen voor de SEOC de volgende punten naar voren:
- Er bestond wel degelijk de intentie om de staking met geweld te beëindigen,
zowel bij de CSM/CPIM als bij het gouvernement, terwijl onderhandelingen
nog aan de gang waren.
- Het is nog onduidelijk waarom op de scheiding en mogelijk geweld werd
aangestuurd terwijl men nog aan het onderhandelen was.
- De aanleiding voor het inschakelen van het gouvernement door de CSM is
twijfelachtig.
- Het geweldsgebruik is geëscaleerd op het moment zelf, wat heeft geleid tot
excessen waar de noodweerverdediging niet meer op van toepassing is.
- De noodweerverdediging houdt geen stand als er gekeken wordt naar de
verwondingen die de slachtoffers hebben opgelopen.
- De onschuld van de ordebewakers aangaande de vraag wie het geweld
initieerde, kan niet langer volgehouden worden.
- De visie dat de Chinezen massaal bloeddorstig geweld gebruikten, kan niet
langer volgehouden worden.
- Hoewel hoofdinspecteur Van der Kroef een ambtsedig proces-verbaal heeft
opgesteld, heeft hij daarin stukken van de gebeurtenissen weggelaten en
andere naar zijn hand gezet.
- Er ontbreken nog steeds stukken, die mogelijk nog wel vindbaar zijn, aan dit
dossier.
- De beperkte openbaarheid van stukken uit 1942 bevordert het stilzwijgen
rond deze zaak en bemoeilijkt de waarheidsvinding.
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Het is volgens de SEOC en mijzelf onmogelijk om het dossier in Den Haag door
te nemen en daarna te blijven vasthouden aan de visie die is neergelegd in een handvol documenten daaruit. We vragen de Nederlandse Staat niet het eens te zijn met
visie van de Chinese regering destijds of om het relaas van sergeant Grovell te
onderschrijven. We vragen hem alleen de waarheid volgens hoofdinspecteur
Van der Kroef los te laten en de bereidheid te tonen de zaak opnieuw te bekijken.
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Noten
[1] De berekeningen bij deze extrapolatie zijn opgenomen in Bijlage 1.
[2] De officiële stukken aangaande deze reactie van de regering van Curaçao zijn
opgenomen in Bijlage 2.
[3] Nationaal Archief, Den Haag, ministerie van Koloniën te Londen, nummer
toegang 2.10.45, inventarisnummer 263: stukken betreffende geïnterneerden op
Curaçao. 1940-1945, ‘Verzet van Chinezen in het kamp van de Curaçaose Petroleum
Industrie Maatschappij, 1942-1944’.
[4] De selectie van documenten waarop Plasterk zijn reactie baseerde, is in zichzelf interessant. Die laat stelselmatig allerlei stukken uit het dossier buiten beschouwing. De SEOC bespeurt hierin een zeker onwil om tot werkelijke inhoudelijke
behandeling van de geschiedenis te komen. Ik ga hier dieper op in in hoofdstuk 5,
na de bespreking van dergelijke genegeerde stukken in de komende hoofdstukken.
[5] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: proces-verbaal Hoofdinspecteur van Politie W.J. van der Kroef, 29 april 1942, p. 2.
[6] Ibid., Memorandum van de chef Geneeskundige Dienst aan de directie der
CPIM, betreffende gewonde Chinezen op 20-4-1942, d.d.d.d. 11-11-1942; tenzij anders
vermeld zijn informatie en citaten in deze paragraaf afkomstig uit dit document.
[7] Hoewel de dokter bij nummer 4 van het St. Elizabeth Gasthuis twijfelt of de
patiënt van de MP was, lijkt dat extreem onwaarschijnlijk. De dood van een politieman wordt nergens gemeld in alle andere stukken, terwijl het ondenkbaar is dat
ware er een agent doodgeschoten dit onbesproken zou zijn gebleven.
[8] De begrafenis van de twaalf op de plaats delict overledenen geschiedde
anoniem op 21 april 1942, zonder enige vorm van ceremonie of aanwezigheid van
naasten.
[9] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: Proces-verbaal, W. v. d. Kroef, hoofdinsp. politie op Curaçao,
afdeling Recherche en Vreemdelingendienst, 29-4-1942.
[10] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: Memorandum van de CPIM-directie, inzake in het Kamp
Suffisant ondergebrachte van CSM-afkomstige Chineezen, 27-4-1942.
[11] Zie onder meer: Howarth et al., 2007: 57; Van der Horst, 2004: 92-3; Sint Jago,
2000, deel 1: 29.
[12] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: reactie PG Van der Laan op het rapport van de Staten der
Curaçao, 20 augustus 1942, p.2.
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[13] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: telegram gouverneur
Kasteel, nr. 694-695, 14 december 1942.
[14] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: brief MinBuza aan
MinKol, no. 19, 11 januari 1943.
[15] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: brief van de Chinese
Consul Zaubeh She aan GouvCur, 14 november 1944.
[16] PE, deel 8c – I, p. 190.
[17] Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 155 P.S. Gerbrandy, 1900-1960, nummer toegang 2.21.068, inventarisnummer 114: oud-gouverneur Wouters betreffende
zijn aftreden in 1942, 9 september 1957.
[18] Ibid., p.2.
[19] Ibid., p.7-8.
[20] PE, deel 8 c II, p. 1400.
[21] Nationaal Archief Suriname, De gouverneur van Suriname, 1846-1957, nummer toegang 9.01.01, inventarisnummer12606: Bezoek aan Suriname van het Ned.
Lid van de Anglo-American Caribbean Research Council G.J.J. Wouters, resolutie
no 8, 4-1-1945.
[22] PE, deel 8b, p.68.
[23] PE, deel 2c.
[24] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: Memorandum CPIM-directie inzake de in het kamp Suffisant
ondergebrachte van CSM-tankers afkomstige Chineezen, Emmastad, 27 april 1942,
p. 1.
[25] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: nota Chinese gezant
Wunsz King, 17 juli 1942, p. 1.
[26] Nationaal Archief, Den Haag, BuZa/Londens Archief, nummer toegang
2.05.80, inventarisnummer 335: vijandelijke activiteiten West-Indische wateren.
[27] Ibid.
[28] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, nr.3028; bijlage
Scheepsramp 21 febr. 1942.
[29] PE, 8A+B, pp. 122-3.
[30] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: Memorandum CPIM-directie inzake de in het kamp Suffisant
ondergebrachte van CSM-tankers afkomstige Chineezen, Emmastad, 27 april 1942,
p. 2-3.
[31] Ibid., p. 2.
[32] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
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zeelieden-conflict: Rapport P.G. Van der Laan inzake de Chinezen-kwestie, n.d.
[tekst vermeldt het verslag van hoofdinspecteur van politie Van der Kroef d.d.d.d.
23 april 1942, maar niet diens proces-verbaal; mogelijk gedateerd tussen 23 en 29
april 1942, NM].
[33] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: Memorandum CPIM-directie inzake de in het kamp Suffisant
ondergebrachte van CSM-tankers afkomstige Chineezen, Emmastad, 27 april 1942,
p. 3-4.
[34] Ibid., p. 4.
[35] Ibid.
[36] Ibid., p. 4-5.
[37] Nationaal Archief Curaçao, Transcript elektronische kopieën van nota
Commander All Forces Aruba and Curaçao, 1942-1945, Robert W. Reed, Capt. Inf.,
S-2, Force Curaçao, Paul D. Connor, Lt. Col. Inf.
[38] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: Memorandum CPIM-directie inzake de in het kamp Suffisant
ondergebrachte van CSM-tankers afkomstige Chineezen, Emmastad, 27 april 1942,
p. 5-6.
[39] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: Rapport P.G. Van der Laan inzake de Chinezen-kwestie, n.d.
[zie: noot 32].
[40] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: Proces-verbaal, W. v. d. Kroef, hoofdinsp. politie op Curaçao,
afdeling Recherche en Vreemdelingendienst, 29-4-1942.
[41] Ibid.
[42] Tenzij anders vermeld komen de citaten in paragraaf 3.1 uit het PV van
Van der Kroef:
Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: Proces-verbaal, W. v. d. Kroef, hoofdinsp. politie op Curaçao,
afdeling Recherche en Vreemdelingendienst, 29-4-1942.
[43] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-zeeliedenconflict: Parafrase / telegram no 177 en 178 van gouverneur Wouters aan Londen,
21-4-1942.
[44] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: Memorandum CPIM-directie inzake de in het kamp Suffisant
ondergebrachte van CSM-tankers afkomstige Chineezen, Emmastad, 27 april 1942.
[45] Ibid., p. 6-7.
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[46] Ibid., p. 8.
[47] NL-HaNA, Koloniën / Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: brief no 11099, met
bijlage, Division Consular and Commercial Affairs (MinBuza) aan Monsieur Wunsz
King c/o Chinese Embassy, d.d.d.d. 09 juli 1942.
[48] Nationaal Archief, Den Haag, ministerie van Marine: (Militaire) Instanties en
Onderdelen in de Gebiedsdelen Curaçao en Suriname, 1934-1947, nummer toegang
2.12.33, inventarisnummer 147: Kamp Suffisant, commissie ter bestudering van de
te bouwen legerruimten, 1940.
[49] NL-HaNA, Curaçao en Suriname / Marine, 2.12.33, inv.nr. 11: redevoeringen
over de schutterij in de openbare vergadering van de Staten d.d.d.d. 12-8-1943,
afschrift aan de Algemeen Militair Commandant, 23-8-1943.
[50] NL-HaNA, Curaçao en Suriname / Marine, Korps Militaire Politietroepen,
2.12.33, inv.110: transportcolonne van “Het Nederlandsche Roode Kruis”, wnd. Cdt.
P. Rietkerk, 2-1-1942.
[51] Nationaal Archief Curaçao, transcript elektronische kopieën van nota
Commander All Forces Aruba and Curaçao, 1942-1945, Robert W. Reed, Capt. Inf.,
S-2, Force Curaçao, Paul D. Connor, Lt. Col. Inf. Executive.
[52] Ibid., Appendix: sworn statement.
[53] Nationaal Archief Curaçao, transcript elektronische kopieën van nota Commander All Forces Aruba and Curaçao, 1942-1945, Robert W. Reed, Capt. Inf., S-2,
Force Curaçao, Paul D. Connor, Lt. Col. Inf. Executive.
[54] Ibid.
[55] Nationaal Archief Curaçao, Gouvernementssecretarie, Het CSM-Chineesche
zeelieden-conflict: Proces-verbaal, W. v. d. Kroef, hoofdinsp. politie op Curaçao,
afdeling Recherche en Vreemdelingendienst, 29-4-1942, p. 4.
[56] Zie: https://www.parlement.com/id/vg09lliwleze/j_m_jim_de_booy,
laatste geraadpleegd 30-01-2017.
[57] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: brief J.M. de Booy, met
ooggetuigenverslag als bijlage, d.d. 24 juni 1942.
[58] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: brief Chinese gezant
Wunsz King aan Michiels van Verduynen (MinBuza), d.d. 17 juli 1942.
[59] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: brief Michiels van
Verduynen (MinBuza) aan Chinese gezant Wunsz King, d.d. 9 juli 1942.
[60] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: brief MinBuza aan
MinKol, d.d. 20 augustus 1942, bijlagen nota Chinese gezant Wunsz King d.d. 17 juli
1942 en antwoord MinBuza aan Wunsz King d.d. 20 augustus 1942.
[61] PE, deel 8 a + b, p. 127-8.
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[62] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: antwoord MinBuza aan
Wunsz King d.d. 20 augustus 1942.
[63] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: antwoord Wunsz King
aan MinBuza d.d. 4 september 1942.
[64] Het betreft hier een niet nader omschreven incident met Chinese zeelieden
aan boord van de tanker ‘MS Ovula’ van de N.V. Petroleum Maatschappij
‘La Corona’ (later Shell) terwijl deze in de haven van Alexandrië lag; zie ook 4.2.3.
[65] Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie,
Het CSM-Chineesche zeelieden-conflict: Brief van de minister van Koloniën aan de
minister van Buitenlandse Zaken, afdeling Consulaire- en Handelszaken, over het
voorgestelde gemeenschappelijke onderzoek van den Chineeschen Gezant.
[66] Ibid.
[67] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: brief MinHNS aan
MinBuza (kopie MinKol), d.d. 8 oktober 1942.
[68] NL-HaNA, Gerbrandy, 2.21.068, inv.nr. 114: nota van gouverneur G.J.J. Wouters
over zijn aftreden als gouverneur van Curaçao, 9-9-1957.
[69] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: brief MinBuza aan
MinKol met brief aan Wunsz King als bijlage, beide d.d. 20 oktober 1942.
[70] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: telegram Gouverneur
Kasteel aan MinKol, nr 694, d.d. 12 december 1942.
[71] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: telegram Gouverneur
Kasteel aan MinKol, nr 695, d.d. 14 december 1942.
[72] Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie,
Het CSM-Chineesche zeelieden-conflict: Brief van het ministerie van Buitenlandsche Zaken aan de minister van Koloniën, nr. 23328, d.d. 17 december 1942.
[73] PE deel 3 c, p. 425-8, p. 432.
[74] PE deel 3 c, p. 425-8, p. 432.
[75] NL-HaNA, Koloniën/Londen, 2.10.45, inv.nr. 263: proces-verbaal Hoofdinspecteur van Politie W.J. van der Kroef, 29 april 1942, p. 2.
[76] Deze schatting komt overeen met de grafiek van de bevolkingsaanwas op
Curaçao zoals opgenomen in een presentatie van Gert Oostindie uit 2015:
http://www.nvdemografie.nl/sites/default/files/presentatie_gert_oostindie.pdf,
laatst geraadpleegd 25-01-2017. De grafiek op pagina 7 laat zien dat de bevolking
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Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37556&D1=a&D2=43&VW=T, laatst geraadpleegd 25-01-2017.
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Bijlagen
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Bijlage 1:
Extrapolatie statistieken laat zien dat 20 april 1942 een massamoord was
Tussen 1930 (50.335) en 1934 (52.796) was de jaarlijkse bevolkingsgroei ongeveer
600 personen. Tussen 1934 (52.796) tot en met 1935 (55.463) was de toename ruim
1300 per jaar. Voor een schatting van het inwonersaantal van Curaçao tot eind 1941
gebruik ik voor de groei tussen 1936 tot en met 1941 (zes jaar) het groeiaantal van
1300 personen per jaar, een toename van ongeveer 7.800 personen. In totaal telde
Curaçao in januari 1942 ongeveer 63.263 (55.463 + 7.800) personen.76

Curaçao

1900

Stad
2e district
3e district
Totaal

30.636

1930

1934

1 januari 1936

23.243
21.735
5.357

25.848
19.585
7.363

27.231
20.682
7.550

50.335

52.796

55.463

Inwonersaantallen in het gebiedsdeel (bron: De Gaay Fortman, 1936: 55)
18 doden op een bevolking van 63.263 burgers is omgerekend één dode per 3.514
mensen. Anno 1942 had Nederland een bevolking van 9.008.00077, waarmee men
kan extrapoleren dat het in Nederland bij een vergelijkbare schietpartij gegaan zou
zijn om 2.563 doden.
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Bijlage 2:
Curaçaose regering roept nationale herdenkingsdag Aprilmoorden uit
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De regering van Curaçao riep in 2012 via deze proclamatie 20 april uit tot een
nationale herdenkingsdag ‘De Aprilmoorden’. De minister van Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur bevestigde daarmee dat het ging om een executie.
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In 2016 bleek dat door een administratieve fout het bedoelde besluit nog niet was
geïmplementeerd. Daar werd direct werk van gemaakt, waardoor de herdenking
van de Aprilmoorden in 2017 de eerste wordt die officieel mede wordt
gedragen door de Regering van Curaçao.
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Bijlage 3: Ooggetuige W.C. Grovell
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Grovell, WC. De dag 21 april 1942, in: De Schakel, maandblad voor de politie
op Aruba, 22:2, 1974, Nederlandse vertaling.
Het leven, dat onderhevig is aan constante verandering en dat een mengsel is
van blijdschap en verdriet, bracht ook in het bestaan van ons politiekorps momenten
van pijn en verslagenheid. Voor de velen die destijds geen deel uitmaakten van onze
lichting een herinnering, voor degenen erna wellicht een stimulans, dat zij door
samenwerking de juiste richting van ons politiekorps kunnen waarborgen.
Om deze reden heeft de redacteur van “De Schakel” mij de ruimte gegeven
in “Schakel”, zodat ik hier mijn verhaal kan doen over mijn herinneringen aan
“het bloedbad van de Chinezen te Kamp Suffisant”, op 20 april 1942.
Als ik met mijn verhaal per ongeluk op de tenen van een persoon of agent trap,
beschouw dit dan als toeval. Zoals de lezers zullen merken, vermeld ik geen namen.
Wanneer de tekst echter aandachtig gelezen zal worden, zullen zij die hier vroeger
onderdeel van waren weten wat ik bedoel.
Voor hen die zichzelf altijd hebben geprezen voor hun betrokkenheid, wil ik geen
excuses maken. In tegendeel, velen van hen hebben gewerkt en gedacht vanuit de
orders die zij ontvingen.
Lezers van “De Schakel”, waar ik na mijn proloog over zal vertellen, is het volgende: drieëndertig jaar geleden was ik aanwezig bij het bloedbad van de Chinezen
in het Chinese Kamp te Suffisant. Ik merk dat er een groot verlangen leeft bij de
lezer om te weten te komen wat er gebeurd is, hoe dit bloedbad plaats heeft kunnen
vinden.
In het concentratiekamp te Suffisant verbleven destijds Chinese zeemannen,
werkzaam voor C.P.I.M. (later omgedoopt tot Shell Curaçao N.V.), zij waren naar
hier overgebracht omdat zij weigerden te verblijven op de platgebombardeerde
tankers die C.P.I.M. destijds had.
Als ik mij vergis in mijn verhaal, dan accepteer ik correcties, maar ik neem geen
verbeteringen aan van degenen die dit niet kunnen weten.
Rond 9 uur in de ochtend was ik een oefening aan het geven aan een groep
jongeren die net in de militaire dienst waren getreden, dit noemen we ook wel de
3e lichting.
Af en toe marcheerden wij langs de “Chinese Wacht”, waar een bekende sergeant
van de militaire politie zat, als een Gestapo in zijn uniform. Met een sarcastische
blik keek hij hoe wij passeerden voor zijn ‘paleis’ (wachthuisje).
Gedwee marcheerden de jongeren op mijn commando heen en weer, tot er
plotsklaps een schot klonk. De twee sergeanten van het onderofficiersverblijf die
zich naar de poort haastten, wisten niet wat er gebeurd was.
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Wat bleek, lezers, het schot dat werd gehoord kwam van een kogel uit een
karabijn van een agent die de wacht hield in het “Chinese kamp”. Hij was kort
daarvoor de kamer van een bekende sergeant binnengetreden, die gelukkig
vandaag de dag nog in leven is.
De groep met gerekruteerde jongeren wachtte op geen enkel commando en
gezamenlijk zijn wij Barak 7 binnengegaan.
De hevig geschrokken jongeren vroegen aan mij: “Sergeant, wat is er gebeurd?”.
Op het moment dat wij richting Barak 8 gingen zag ik hoe een bekende militaire
politieagent een Chinees neerschoot die tegenover een waaierpalm stond. Ik hoorde
de Chinees iets onverstaanbaars mompelen en hij viel dood neer.
De wachtcommandant van de Chinese Wacht, zoals ik eerder zei, een bekende
sergeant van het militaire politiekorps, praatte erg nerveus aan de telefoon.
Hij vroeg om assistentie. Wij kregen de instructie van onze kampcommandant
om niet te interveniëren bij deze zaak. Na een tijdje arriveerde er een grote “internationale” wagen, volgeladen met militaire politie, allen gekleed in het groen.
Ik herinner me de betrokkenheid van bepaalde personen, die zichzelf vandaag de
dag prijzen en die de huidige politiejongeren voorliegen over deze bewuste dag.
Later merkte ik op dat een van deze personen bevestiging zoekt bij degenen die hem
niet kennen en ook niet betrokken waren bij deze dag. Degenen met twee vingers
weten waar ik het over heb.
Lezers, velen vragen zichzelf af, waarom dit Chinese bloedbad heeft plaatsgevonden. Voor zij die destijds hebben liggen slapen, wil ik, na hetgeen ik heb gezien,
beschrijven waarom de Chinezen in opstand kwamen in het kamp te Suffisant.
Zoals wij weten, verbleven er tijdens de tweede wereldoorlog veel Chinezen aan
boord van de tankers van de C.P.I.M. (later omgedoopt tot Shell Curaçao N.V.). Deze
Chinezen riskeerden dagelijks hun leven aan boord van de tankers die ruwe olie
transporteerden van Maracaibo naar Curaçao, en ook voor L.A.G.O.
Voor degenen die dit niet weten, de taken van deze zeemannen waren uitermate
gevaarlijk. Het verschepen van olie, van Maracaibo naar Curaçao en Aruba, zonder
enige mate van bescherming aan boord, was een helse onderneming.
Het bedrijf weigerde destijds de tankers te voorzien van bescherming. Toen deze
boten destijds naar Maracaibo voerden, zagen ze anderen vreemde tankers met een
kanon aan de achtersteven. (Lezers, als er verder word gelezen zal je opmerken dat
de Chinezen gelijk hadden, lees maar door over de tweede wereldoorlog).
Omdat de C.P.I.M. weigerden het salaris van de Chinezen hierop aan te passen,
besloten deze te gaan staken. Volgens hetgeen ik gelezen heb, was ook de overheid
het eens met de C.P.I.M.
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Maar waarmee wilden ze dan dat het salaris werd verhoogd? De arme Chinezen
hadden gevraagd om een verhoging van 10 pond. Het bedrijf weigerde. De overheid was het destijds dus eens met het besluit van het bedrijf om de Chinezen geen
loonsverhoging te geven.
De arme Chinezen die voeren op de Caraïbische zee kregen niks. Ze hebben vaak
tevergeefs gesmeekt bij C.P.I.M. om deze loonsverhoging.
In die periode brachten de Duitsers met hun bommen twee boten tot zinken nabij
Curaçao, waarbij negen Chinezen om het leven kwamen. Zoals gezegd, zijn al deze
dingen aanleiding geweest voor de Chinezen om in opstand te komen. Omdat deze
arme mensen zich niet wilden aanpassen aan de barre omstandigheden die het
C.P.I.M. hun oplegde.
Nadat de militaire politie een Chinees dood schoot, verzamelde zij zich in hun
kamp. Op dit moment zag ik verschillende militaire politie het Chinese kamp
binnengaan.
Het viel mij op dat een bekende rechercheur een van de chinezen in een auto
wilde dwingen. Ik weet echter niet waarom. Daarna zag ik hoe zij een aantal
Chinezen meesleepten in de auto, terwijl anderen aan hun shirt werden getrokken,
terwijl zij iets mompelden in het Chinees.
Daarna zag ik hoe enkelen van hen het voor elkaar kregen om hun kameraad te
bevrijden uit de grip van de militaire politie. Helaas slaagde de Chinees, die uit de
auto was gehaald, erin om weg te rennen en bij een plant ging staan. Want luttele
momenten later zag ik hoe een agent van de militaire politie hem door zijn hoofd
schoot met zijn karabijn. Ik zag hoe andere agenten van de militaire politie op de
Chinezen begonnen te schieten. De brute handelswijze van de politie leidde tot het
geweld. Er waren agenten die niet wisten wat zij moesten doen, omdat de Chinezen
niet gewapend waren. De Chinezen konden niet veel doen tegen deze gewelddadige handelingen jegens hun kameraad.
Het viel mij op hoeveel Chinezen, die niet veel konden uitrichten omdat zij niet
gewapend waren, in de richting van het prikkeldraadhek van hun kamp renden. De
militaire politie schoot de Chinezen neer, zonder dat zij zichzelf konden verdedigen. Ik zag hoe velen van hen op de grond gingen liggen, in de hoop dat er hun niks
zou overkomen. Niettemin kwamen er veel Chinezen om het leven, verschillende
bekende agenten schoten de weerloze Chinezen namelijk toch dood.
Ik herinner mij, hoe de Amerikaanse militairen, die gestationeerd waren in het
kamp ten noorden van ons, zelfs na deze beestachtige acties van de militaire politie,
nergens op reageerden.
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Pas toen zij doorhadden hoeveel Chinezen er dood en gewond waren, werden ze
woedend, en besloten zij de gewonde Chinezen naar het ziekenhuis te brengen.
Zeker twee Chinezen zijn tijdens dit transport overleden. Sommigen overleden later
door de gevolgen van de schotwonden veroorzaakt door de geweren.
Het was opmerkelijk dat de politie niets deed tijdens het schieten, ze maakte zich
klaarblijkelijk geen zorgen. Godzijdank dat de Amerikaanse dokters en het Rode
Kruis die zorg gaven aan de arme Chinezen. Ik kan me niet herinneren dat ik een
agent heb zien helpen. Ongeveer 32 Chinezen raakten gewond die dag.
Het was opmerkelijk dat toen ze zoveel Chinezen neer hadden geschoten, de
militaire politie geen enkele hulp aan de gewonden verleende. Ze mompelde alleen
Goddank voor de Amerikanen, die de gewonden vervoerden. Lezers, tot op de dag
van vandaag heb ik niets gehoord van agenten die zich misschien iets herinneren
van dit bloedbad.
Als oud-sergeant woonde ik de begrafenis bij van de twaalf Chinezen die door
de militaire politie werden vermoord. Ze gaven geen enkele Chinees uit het kamp
toestemming om de begrafenis van de omgekomen Chinezen bij te wonen.
Nadat hun familieleden waren vermoord, klaagden de Chinezen het C.P.I.M. aan.
Maar lezers, wat ontvingen deze families... Niets. Zij ontvingen niets van de overheid, niets van het bedrijf. Wat ik later wel heb gehoord is dat de familie van de
Chinezen die hierbij betrokken waren, 25 gulden kregen als troost voor het verlies
van hun familieleden.
Lezers, ten tijden van de staking van de Chinezen, toen zij in het Concentratiekamp Suffisant zaten, begreep ik dat er twee Chinese consuls zijn gevraagd om uit
te zoeken wat er aan de hand was.
Om begrijpelijke redenen vervolgde de Chinezen de staking. De commissie, die
bestond uit Chinezen, stelde aan het C.P.I.M. voor om de Chinezen 10 pond te
betalen en twee maanden salaris mee te geven. Het grootste gedeelte van de Chinezen accepteerde dit niet.
Ik weet nog hoe, voor het bloedbad, het grootste gedeelte van de Chinezen onder
deplorabele omstandigheden woonde in het kamp ten zuiden van ons. Ik zag hun
situatie, ze sliepen op een eenvoudig vouwbed, zonder dekens om zich toe te
dekken, omdat niemand, en voornamelijk de leden van de bewaking, niet dachten
aan de Chinezen en hun families.
(We gaan niet in detail over de Tweede Wereldoorlog).
Maar als gewone burgers konden de Chinezen deze trieste situatie niet langer
accepteren. Zo vroegen zij bijvoorbeeld of er verschillende koks in het Chinese Kamp
konden zijn, om de Chinese maaltijd te bereiden in verband met de gebruiken tijdens
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het overlijden van een persoon. Dit mocht niet. Waarom werden de Amerikanen
begraven in Europa, bijvoorbeeld in de Margraten, waar 85.000 Amerikanen begraven zijn. En wie heeft de Chinese erebegraafplaats dan gezegend? Hierom wil ik,
met grote eerbied, vragen waarom de Chinezen zijn begraven bij de Kolebra Berde
(Groene Draak)? Wat is dan de Kolebra Berde (Groene Draak)?
Dit is het verhaal hoe deze Chinezen om het leven gekomen. Lezers, ik baseer
mijn verhaal niet alleen op deze moorden van de Chinezen, maar anders word mijn
verhaal te lang voor dit artikel.
Naar een ding wil ik tot slot echter nog wel verwijzen. Ja, lezers, velen van ons
weten dit niet, of zijn vergeten, wat een kruik met jenever is. Onthoud dit voor
jezelf, er zijn tegenwoordig veel schoften, omdat vriendschap niet meer bestaat.
Godzijdank heeft de ander jou niet nagedaan, want: We zullen hem onthouden,
ondanks dat hij niks voor ons heeft gedaan, ook niet voor zijn eigen mensen?
Open je ogen, moord niet, want zij zijn gewend aan moorden en gewend aan
verraad.
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Bijlage 4:
Het PV van hoofdinspecteur van politie W. van der Kroef d.d. 29 april 1942
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Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementssecretarie, Het CSMChineesche zeelieden-conflict, Proces-verbaal W .J. van der Kroef, 29-4-1942,
Pro-Justitia, politie op Curaçao, afdeling Recherche en Vreemdelingendienst.
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