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tel 599-9-461-7127

Aan: de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Dhr. L Jansen d.t.k.v. de sector Cultuur en Sport
Adres: Scharlooweg 102
Alhier

Onderwerp: ontbrekende documenten vermeld in uw brief van 9 december 2011 i.v.m. petitie
uitroepen 20 april tot Herdenkingsdag De Aprilmoorden
Willemstad, 12 maart 2012
Geachte Minister L Jansen,
Naar aanleiding van uw brief van 9 december 2011 waarin conform het beleid voor de afkondiging
van Bijzondere dagen aan bepaalde procedure en een aantal criteria wordt verwezen, stuur ik u
hierbij de ontbrekende documenten zodat de petitie tot het uitroepen van 20 april tot de
Herd enkingdag De Aprilmoorden wordt gehonoreerd.
Ter onderbouwing zal ik op de aangegeven procedure en criteria hieronder ingaan:
Punt1: de aanvraag voor de afkondiging van deze bijzondere dag is op 12 oktober 2011 bij u
ingediend en valt binnen de gestelde termijn van uiterlijk 3 maanden voor de bewuste dag.
Punt 2: de ontbrekende documenten die hierbij ingesloten worden, zullen dienen ter aanvullende
informatie voor het advies van de sector Cultuur en Sport en de sector Communicatie en
Voorlichting.
Punt 3 en 4: de Sindikato Trahadonan den Aduana i Fiskalia (S.Tr.A.F) en de Plataforma di Sklabitut
betuigen door middel van een brief en hun ledenlijst hun morele steun aan dit initiatief. Voor de lijst
met 50 handtekeningen van ondersteuners van SEOC wordt naar de eerder verzonden verzoek d.d.
12 oktober 2011 gerefereerd. (zie bijlage)
Punt 5: hierbij wordt een tentatief programma voor de eerste herdenkingsdag op 20 april 2012
bijgesloten. (zie bijlage)

Punt 6: voor zover we hebben vernomen zijn er geen andere gedenkwaardige dagen die met onze
voorstel conflicteren maar dit onderdeel kan beter door uw Ministerie getoetst worden.
Punt 7t/m 10:
De moord in kamp Suffisant in april 1942 (De Aprilmoorden) op 15 ongewapende stakende
contractarbeiders van de Curaposche Scheepvaartmaatschappij (CSM) was een gewelddadige,
nodeloze en willekeurige actie van de Nederlandse staat. Deze historische gebeurtenis is
systematisch door de Nederlandse koloniale autoriteiten in de doofpot gestopt. Hierdoor is dit drama
bij ruim 95 procent van de bewoners van Curacao onbekend gebleven. Dankzij de zeer zware bijna
afgedwongen goedkope arbeid vanaf de jaren dertig van deze slachtoffers van Chinese afkomst uit
Rotterdam (Nederland) kon de olie-industrie van Shell op Curagao uitgroeien tot de grootste in de
Tweede Wereldoorlog. Hierdoor werd voor de westerse geallieerden de basis gelegd voor de
verkorting van WO If. De vorenstaande hiaat in de geschiedenis van Curacao kan sneller opgevuld
worden door 20 april St te roepen tot een nationale herdenkingsdag, De Aprilmoorden.
Dit geeft ons inziens duidelijk aan dat dit onderwerp van groepoverstijgend en maatschappelijk
belang is. Het is ongetwijfeld een bijzondere gebeurtenis die bij verdere bekendmaking zal bijdragen
aan de maatschappelijke bewustwording en eenheid in de Curagaosche samenleving
Gezien de verstreken tijd en de eerste Herdenkingsdag op 20 april 2012 at in zicht is, wil ik u
vriendelijk verzoeken am ons petitie met de nodige spoed te behandelen.
lk hoop u hierbij voldoende te hebben gdinformeerd en verblijf in afwachting van een gunstige
reactie uwerzijds.
Hoogachtend,

Dhr. drs. Nizaar A.M. Makdoembaks
Voorzitter Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curacao (S.E.O.C)
Dr. M.L. King Blvd. 75
Alhier

Bijlagen:
- Brief S.Tr.A.F en bun ledenlijst
- Brief Plataforma di Sklabitut
- Tentatief programma 20-04-2012

7

